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ESPETÁCULOS 
 

A PRÓXIMA COMPANHIA 

 
GUERRA [ESTREIA] 

 
90 min. | 40 lugares | Contribuição 
voluntária | 12 anos. 

 
Livremente inspirado no texto 
Sete contra Tebas de Ésquilo, o 
espetáculo traz para a cena a 
intensa experiência vivida pela A 
Próxima Companhia em sete 
regiões centrais de São Paulo. 
Nessa conexão Tebas-São Paulo 
são exposta as disputas de poder 
que se apresentam nos territórios 
urbanos, suas contradições, 
autoritarismos e relações afetivas. 
A pergunta que atravessa a 
narrativa é: se a cidade fosse um 
corpo, qual seria esse corpo? 

 
De 08 de novembro a 09 de 
dezembro, sextas, sábados, 
domingos e segundas às 20h. 
Espaço Cultural A Próxima Companhia. 

Rua Barão de Campinas, 529, Campos 
Elíseos. 

 

VELHA COMPANHIA 

 
CASA SUBMERSA 

 
160 min. (com duas pausas de dez 
minutos cada) | 50 lugares | R$20,00 
(inteira) R$10,00 (meia) | 16 anos. 

 
Em Casa Submersa, uma bióloga 
marinha começa a ter surtos de 
memória corporal e visitas ao 
inconsciente em estado de apneia. 
Em um mergulho sem volta, terá 
que visitar o passado de seu país 
e de sua família. 

 
De 04 de outubro a 11 de novembro, 
sextas, sábados e segundas às 20h; 
domingos às 18h. 
Núcleo Experimental. 
Rua Barra Funda, 637- Barra Funda. 

 
 
 
 

NÚCLEO MACABÉA 

 
ENSAIO ABERTO: ARRIMO 

 
120 min. | 20 lugares | Gratuita | 
Livre. 

 
Encenada pelo Núcleo Macabéa, 
"Arrimo" tem previsão de estreia 
para janeiro de 2020, na cidade 
de São Paulo. A peça conta com 
artistas que têm trabalhado com 
o Núcleo Macabéa noutros 
verões. Reúne os atores-
narradores: Edi Cardoso, 
Geraldo Fernandes e Leandro 
Lago. Juh Vieira rege a música 
em cena. Murilo de Paula firma a 
parceria conosco, atuando na 
direção de atores. Uma das 
primeiras colaboradoras do 
grupo, Claudia Melo assume a 
criação de figurinos e adereços. 
Decio Filho, após bonito trabalho 
em "Transamazônica", retorna no 
desenho de luz." Andreas 
Guimarães, o mesmo cenotécnico 
da peça "Dezuó, breviário das 
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águas", assume o cenário de 
"Arrimo". 

 
Dia 25 de novembro, segunda às 
15h. 
Teatro Studio Heleny Guariba. 
Praça Roosevelt, 184 - Centro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OUTRAS ATIVIDADES 
 

O BURACO D’ORÁCULO 

 
CAFÉ TEATRAL 

 
120 min. | 100 participantes | 
Gratuita | Livre. 

 
O Café Teatral é um encontro 
realizado pelo Buraco d´Oráculo 
para debater temas pertinentes 
ao seu fazer artístico. Para o 
atual projeto o grupo realiza um 
aprofundamento sobre a 
Cenopoesia como estética para 
suas produções, associando esta 
forma de atuação a outras 
linguagens. Para este encontro 
teremos como convidados o 
musicoterapeuta Renato Gama e 
a Cenopoeta Jô Freitas, 
debatendo sobre Cenopoesia e 
Musicalidade. 

 
Dia 01 de novembro, sexta às 15h. 
Centro Cultural da Penha. 
Largo do Rosário, 20 - Penha. 

CAFÉ TEATRAL: POESIA 
PERIFÉRICA 

 
120 min. | 80 participantes | 
Gratuita | Livre.  

 
O Café Teatral é um encontro 
realizado pelo Buraco d´Oráculo 
para debater temas pertinentes 
ao seu fazer artístico. Para o 
atual projeto o grupo realiza um 
aprofundamento sobre a 
Cenopoesia como estética para 
suas produções, associando esta 
forma de atuação a outras 
linguagens. Para este encontro 
teremos como convidados os 
poetas Akira, Lucas Afonso e 
Rafael Carnevalli, para debater 
sobre a produção poética na 
periferia. 

 
Dia 09 de novembro, sábado às 15h. 
Casa Amarela. 
Rua Julião Pereira de Machado, 07- 
Parque Sônia. 
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CAFÉ TEATRAL: VIVÊNCIA 
CENOPOÉTICA 

 
120 min. | 60 participantes | 
Gratuita | Livre  

 
O Café Teatral é um encontro 
realizado pelo Buraco d´Oráculo 
para debater temas pertinentes 
ao seu fazer artístico. Para o 
atual projeto o grupo realiza um 
aprofundamento sobre a 
Cenopoesia como estética para 
suas produções, associando esta 
forma de atuação a outras 
linguagens. Para este encontro 
faremos uma vivência sobre este 
objeto de estudo que nos conduziu 
durante o projeto, e lançaremos a 
publicação Buraco 20 anos: Da 
(r)existência na rua à poesia em 
cena, comemorando 20 anos de 
teatro. 

 
Dia 18 de novembro, segunda às 
19h. 
Ocupação Cultural Mateus Santos – 
Ermelino Matarazzo. 

Avenida. Paranaguá, 1633 - Ermelino 
Matarazzo. 
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ESPETÁCULOS 
 

ÁGORA TEATRO 

 
DIANA [ESTREIA] 

 
60 min. | 54 lugares | R$20,00 

(inteira) e R$10,00 (meia) | 14 anos. 

 
A história acontece na cidade de 
São Paulo no final dos anos 60. 
É a saga de um professor de 
línguas de um colégio da 
periferia descrente e cansado 
das palavras das pessoas e 
prefere conversar com as coisas. 
Traído pela mulher, só dá 
crédito ao que dizem os 
inanimados. Sai de casa e se 
apaixona pela escultura “Saindo 
do Banho”, de Victor Brecheret, 
instalada no Largo do Arouche, 
a quem batiza de Diana. O 
enredo prossegue quando o 
nosso “herói” é sequestrado por 
agentes da polícia paramilitar 
da ditadura, confundido com um 

militante de esquerda. A peça se 
concentra nesse curto momento 
em que ele se encontra nesse 
cativeiro, para ele um não lugar 
onde busca entender o seu 
desentendimento. Em oito cenas 
curtas o personagem revive suas 
crenças e suas paixões, seus 
sonhos e seus delírios. 

 
De 02 de novembro a 16 de 

dezembro, sábados e segundas às 

21h; domingos às 20h. 

Ágora Teatro. 

Rua Rui Barbosa, 664 – Bela Vista. 

 

TEATRO DA VERTIGEM 

 
ENQUANTO ELA DORMIA 

 
70 min. | 50 lugares | Gratuito | 

16 anos. 

 

Enquanto Ela Dormia conta a 
história de Dora, personagem 
submetida a convenções sociais 
predominantemente formuladas 

pelo gênero masculino. Quando 
motivada por acontecimentos 
cotidianos, Dora traz à tona seus 
próprios traumas, frutos de uma 
sociedade patriarcal enraizada. 
O espetáculo aproxima o público 
do universo feminino ao 
demonstrar os abusos, violências e 
a constante marginalização social 
do gênero. O enredo desenvolve 
uma atmosfera dramática, que 
demonstra e reflete sobre 
questões da subjetividade da 
mulher. 
 
De 01 a 24 de novembro, sextas e 

sábados às 21h, domingos às 19h. 

Debates após o espetáculo nos dias 

02, 03, 22, 23 e 24 de novembro. 

Teatro da Vertigem. 

Rua Treze de Maio, 240 - 1o andar - Bela 

Vista. 

 

CIA DO MIOLO 

 
RELAMPIÃO 

 
50 min. | Gratuito | Livre. 
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A Cia. do Miolo e a Cia Paulicea 
nesse espetáculo revisitam as 
histórias de Lampião – O Mito 
do Cangaço para aproximá-las 
das questões cotidianas de nosso 
tempo. O que há em comum 
entre a luta do cangaço e as 
lutas pela vida na 
contemporaneidade? Os grupos 
apostam em uma caatinga de 
concreto, com múltiplos Lampiões 
e Marias Bonitas revelados na 
dramaturgia deste espetáculo. 

 
Dia 01 de novembro, sexta às 16h. 

Parque da Juventude. 

Avenida Cruzeiro do Sul, 2630 - 

Carandiru. 

 
Dias 06 e 07 de novembro, quarta 

e quinta às 16h. 

Largo da Batata. 

Largo da Batata. 

 
Dia 08 de novembro, sexta às 16h. 

Praça Miguel Del’erba. 

Praça Miguel Del’erba – Lapa. 
 

Dias 27, 28 e 29 de novembro; e 

03 de dezembro, terça, quarta, 

quinta e sexta às 16h. 

Praça do Patriarca. 

Praça do Patriarca – Centro. 
 

ACADEMIA DE PALHAÇOS  

 
HÁ DIAS QUE NÃO MORRO 

 
45 min. | 55 lugares | Gratuito | 

12 anos. 

 

Inspirada na discussão sobre 
segurança e liberdade e na 
fricção dessa balança em foco na 
política atual, a encenação busca 
ampliar o debate sobre os 
aprisionamentos contemporâneos. 
Em cena, estão três atrizes em um 
cubo-jardim feito para agradar. 
Elas acordam para seus dias 
sempre ensolarados, escutam 
sempre os mesmos pássaros, 
alegram-se com a mesma nuvem. 
As intérpretes viram figuras-
bonecas exteriormente idênticas. 
O público acompanha dia após 

dia o decorrer dessas figuras. 
 
De 02 de novembro a 02 de 

dezembro, sábados e segundas às 

21h, domingos às 19h. 

Galpão do Folias. 

Rua Ana Cintra, 213 – Campos Elíseos. 

 

CIA DA TRIBO 

 
ÁGUA DOCE 

 
50 min. | Gratuito | Livre. 

 

A peça trata da relação do 
homem com a água doce, dando 
destaque aos rios brasileiros por 
meio do mito da Iara e de outros 
seres folclóricos presentes nas 
comunidades ribeirinhas. Com 
texto, cenografia, figurinos, 
trilha sonora e criação de 
bonecos originais, o espetáculo 
traz à tona rios, córregos e 
nascentes que foram esquecidos 
pela urbanização nas grandes 
cidades.  
Dia 03 de novembro, domingo às 



PRÊMIO ZÉ RENATO 
ACONTECE EM NOVEMBRO/2019 

                         

 

11h e às 16h. 

Parque Ecológico Chico Mendes. 

Rua Cembira, 1201 - Vila Curuçá Velha. 

 
Dia 20 de novembro, quarta às 

16h. 

Parque Guarapiranga. 

Avenida Guarapiranga, 575 - Parque 

Alves de Lima. 

 
Dia 23 de novembro, sábado às 

11h e às 16h. 

Parque Jardim das Perdizes. 

Passagem Quatro, S/N - Água Branca. 
 
Dia 24 de novembro, sábado às 

11h e às 16h. 

Parque Cordeiro Martin Luther King. 

Rua Breves, 968 - Chácara Monte Alegre 

 
Dia 30 de novembro, sábado às 

16h. 

Parque Raul Seixas. 

Rua Murmúrios da Tarde, 211 - Itaquera. 
 
 
 
 

CAMILA DOS ANJOS 

 
Quebra-Cabeça 

 
60 min. | Gratuito | 16 anos. 

 

Um imenso quebra-cabeça cheio 
de buracos e de peças que não 
se encaixam. Uma atriz cercada 
de documentos que comprovam 
sua trajetória, investiga sua 
tragédia pessoal. Memórias, 
personagens e referências se 
cruzam e se confundem à 
procura de pistas. Cartas, 
vídeos, cadernos, roteiros, fotos 
e matérias. Tantos registros e 
documentos acompanhados de 
um esgotamento, de uma 
ausência e de uma sensação 
estranha de ser só atriz e mais 
nada. 

 
Dias 08, 09, 10 de novembro, sexta 

e sábado às 20h; domingo às 19h. 

Itaú Cultural. 

Avenida Paulista, 149 - Bela Vista. 

De 13 a 19 de dezembro (exceto no 

dia 20/11), quarta, quinta e sexta 

às 20h; sábado às 18h. 

Oficina Cultural Oswald de Andrade. 

Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro. 
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OUTRAS ATIVIDADES 
 

CIRCO MÍNIMO 

 
MOSTRA DE PROCESSO - 
CIRCO MÍNIMO 30 ANOS 

 
180 min. | 60 lugares | Gratuito | 

Livre. 

 
Abertura do processo criativo, 
ensaios da montagem do 
espetáculo “Freud-Einstein, maio 
de 1933”, de Allain Didier 
Weill. Nesse processo, criadores, 
artistas circenses, dramaturgos e 
diretor estarão reunidos para 
levantar soluções cênicas para 
as imagens e debates propostos 
pelo texto. 
 
Dias 03, 13 e 27 de novembro e 04 

de dezembro, quartas das 14h às 

17h. 

SESC Avenida Paulista. 

Avenida Paulista, 119 - Bela Vista. 

 

OFICINA DE DRMATURGIA 
CIRCENSE 

 
180 min. | 12 lugares | Gratuito | 

18 anos. 

 
Curso voltado para a formação 
de dramaturgos/narradores 
circenses, com atividades 
práticas e teóricas. 
 
Dias 05, 06, 12, 13, 26 e 27 de 

novembro; 03 e 04 de dezembro, 

terças e quartas das 10h às 13h. 

SESC Avenida Paulista. 

Avenida Paulista, 119 - Bela Vista. 

 
OFICINA: DIREÇÃO PARA 
ESPETÁCULOS CIRCENSES 

 
180 min. | 12 lugares | Gratuito | 

18 anos. 

 
Curso destinado à artistas, 
dramaturgxs e diretorxs com o 
objetivo de aprofundar o 
pensamento analítico e 

investigativo em torno da 
encenação circense. 

 
Dias 07, 14, 21 e 28 de novembro, 

quintas das 10h às 13h. 

SESC Avenida Paulista. 

Avenida Paulista, 119 - Bela Vista. 

 
OFICINA: CRÍTICA 

CIRCENSE 
 

180 min. | 12 lugares | Gratuito | 

18 anos. 

 
O que significa fazer uma 
crítica? Onde o espetáculo se 
insere, do ponto de vista 
estético, técnico, político e 
histórico? Como ele dialoga com 
a sociedade? Estas perguntas 
norteiam a oficina, que tem como 
objetivo levantar questões e 
ajudar a formar olhares críticos 
familiarizados com a linguagem 
circense, especialidade pouco 
desenvolvida no contexto 
brasileiro. 
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Dias 07, 08, 14, 21, 22 e 29 de 

novembro; 05 e 06 de dezembro, 

quintas e sextas das 14h às 17h. 

SESC Avenida Paulista. 

Avenida Paulista, 119 - Bela Vista. 

 
CICLO DE PALESTRAS: 

"FREUD, ARTE SOCIEDADE" 
 

360 min. | 60 lugares | Gratuito | 

Livre. 

 
Política, sociedade, psicanálise, 
a vida de Freud e o nazismo 
serão os principais temas dessas 
conversas. 
 
Dias 21 e 28 de novembro, quintas 

das 19h às 22h. 

SESC Avenida Paulista. 

Avenida Paulista, 119 - Bela Vista. 
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ESPETÁCULOS 
 

RONALDO DIAFERIA 

 
BRIAN OU BRENDA? 

 
80 min. | 321 lugares | R$ 20 
(inteira) R$ 10 (meia) | 14 anos. 

 
Com texto de Franz Keppler, a 
peça recria o caso dos gêmeos 
Brian e Bruce que, aos oito anos 
de idade, por indicação médica, 
foram circuncidados. O 
procedimento, entretanto, acaba 
destruindo completamente o pênis 
de Brian. Outro médico, que 
defendia a tese de que os 
gêneros se definem a partir da 
maneira com que as crianças são 
criadas, sugere que os pais 
promovam uma construção 
artificial de vagina em seu filho. 

 
De 25 de outubro a 17 de novembro, 
sextas e sábados às 21h, domingos 
às 19h. 
Viga Espaço Cênico. 

Rua Capote Valente, 1323- Pinheiros. 

 

PAULA COHEN 

 

CARNE DE MULHER 
 
60 min. | 206 lugares | Gratuito | 14 
anos. 

 
Carne de Mulher conta a história de 
uma mulher que está sendo 
interrogada por uma médica e sua 
equipe. A partir do seu 
depoimento, nos deparamos com a 
trajetória de alguém que foi alvo 
de uma sequência de violências de 
gênero ao longo da vida e que, de 
repente, decide colocar em prática, 
como que com a força de um grito, 
o seu ato de libertação. 

 
Dias 01 e 02 de novembro, sexta e 
sábado às 20h. 
Centro Cultural Vila Formosa. 
Avenida Renata, 163 – Vila Formosa. 

 
 
 

CIA UM DE TEATRO 

 

DOM QUIXOTE 
 

60 min. | 204 lugares | Gratuito | 06 
anos. 

 
Livre adaptação da obra de 
Miguel de Cervantes, “Dom 
Quixote” recebe tradução cênica 
sobre um homem, interno de um 
hospício, apaixonado por livros, 
que decide tornar-se um cavaleiro 
andante, sob a alcunha de Dom 
Quixote, com o propósito de 
ajudar as pessoas a vencerem as 
opressões do mundo. Ele terá por 
companhia o fiel enfermeiro 
Sancho Pança, que se torna nas 
mais diversas aventuras por uma 
Espanha atemporal, seu fiel 

escudeiro. 
 
De 02 a 23 de novembro, sábados e 
domingos às 16h. Sessão extra no 
dia 21, quinta, às 14h. 
Centro Cultural Vila Formosa. 
Avenida Renata, 163 – Vila Formosa. 
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CIRCO VOX 

 
SE CHOVE, NÃO MOLHA! 

 
60 min. | 450 lugares | Gratuito | 06 
anos. 

 
Uma família de palhaços, o pai e 
seus dois filhos, chegam para 
apresentar um espetáculo, mas se 
atrapalham ao fazer os números, 
que acabam sempre da forma 
errada. Os 3 ficam nesse “chove 
não molha” e então percebem no 
final que, sem querer, 
apresentaram um espetáculo 
divertidíssimo. Nessa montagem 
o grupo traz esquetes tradicionais 
circenses adaptadas para a 
linguagem contemporânea do 
Circo Vox. 

 
Dia 04 de novembro, segunda, às 
9h. 
CEU Vila Atlântica. 
Rua Coronel. José Venâncio Dias, 840 - 

Jaraguá. 

 

ARRUAÇA 
 

60 min. | 450 lugares | Gratuito | 12 
anos. 

 
Sem nenhuma história específica, o 
Arruaça segue apenas um roteiro 
de números e gagues porque foi 
criado justamente para receber o 
improviso que a rua traz, com a 
espontaneidade de seus 
transeuntes. Arruaça é uma folia 
na rua, que constrói junto ao 
público um espetáculo cômico e 
interativo, com muitos elementos 
de circo, além de ser 
extremamente acessível como 
linguagem artística. 

 
Dia 04 de novembro, segunda, às 
14h. 
CEU Vila Atlântica. 
Rua Coronel. José Venâncio Dias, 840 - 

Jaraguá. 
 
 
 
 

SOCIEDADE LÍQUIDA 

 
SER JOSÉ LEONILSON 

 
90 min. | 50 lugares | R$ 20 (inteira) 
e R$ 10 (meia) | 16 anos. 

 
O espetáculo Ser José Leonilson é 
um monólogo que mistura artes 
visuais (projeções em vídeo), 
narração de histórias (a 
transposição para o palco de 
relatos biográficos gravados 
durante o processo) e 
documentário (a vida e obra de 
Leonilson) se misturam em um 
ateliê de costura que é também 
um palco. Em cena, Laerte 
Késsimos expõe não só a sua 
biografia (em relatos íntimos 
gravados e reencenados diante 
do público), mas também seus 
quadros, bordados e criações 
audiovisuais - operando, narrando 
e expondo suas criações ao vivo. 
Trata-se, portanto, de um evento 
biográfico e multimídia que tenta 
unir elementos do próprio teatro, 
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das artes plásticas e do vídeo. 
Esse trânsito sem fronteiras entre o 
relato pessoal e a criação artística 
traz para o palco questionamentos 
urgentes: como uma obra de arte 
tão pessoal pode servir a uma 
discussão pública? Como a 
exposição sem pudores de uma 
intimidade pode ser um ato 
revolucionário em meio à falência 
social? 

 
De 14 de novembro a 15 de outubro, 
quinta e sábados às 20h,  domingos 
às 18h. 
Teatro da USP. 
Rua Maria Antônia, 294 – Consolação. 

 

GRUPO THEATRALHA 
& CIA 

 
CARAS DE PLAUTO 

 
65 min. | 96 lugares | R$ 20 (inteira) 
e R$ 10 (meia) | 12 anos. 

 
As confusões e desencontros que 
acontecem por causa da presença 

de dois irmãos gêmeos numa 
mesma cidade. Adaptação em 
versos da comédia Menecmos, de 
Plauto, escrita há mais de 2.000 

anos. 
 
De 16 de novembro a 01 de 
dezembro, sábados às 21h e 23h e 
domingo às 20h. Sessões dos dias 16 
e 17 de novembro com entrada 
gratuita. 
Espaço Parlapatões. 
Praça Roosevelt, 158 – Consolação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OUTRAS ATIVIDADES 

 

SOCIEDADE LÍQUIDA 

 
EXPOSIÇÃO: COMO SE 

DESENHA UM CORAÇÃO? 
 

420 min. | 50 lugares | Gratuito | 
Livre. 

 
A primeira mostra individual de 
Laerte Késsimos, a exposição 
COMO SE DESENHA UM 
CORAÇÃO? que apresenta o 
expoente de seus trabalhos, 
criados entre 2017 e 2019. São 
desenhos, pinturas, bordados e 
objetos – “objetos de desejo e de 
curiosidade” - criados numa 
relação direta, ora de 
espelhamento, ora de 
duplicidade, com os trabalhos do 
artista plástico José Leonilson 
(1957-1993). Inspirações, 
traduções e revisitas à obra de 
Leonilson são materializadas em 
obras visuais que constituem, além 
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da exposição, o alicerce temático 
do solo autoral inspirado na vida 
e obra do artista cearense. 

 
De 14 de novembro a 15 de 
dezembro, terça a domingo, das 10h 
às 18h. 
Teatro da USP – Foyer da Sala Multiuso. 
Rua Maria Antônia, 294 – Consolação. 
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ESPETÁCULOS 
 

CIA MOV_OLA 

 
10 ANOS EM 8 E ½ 

 
60 min. |40 lugares | Gratuito | 14 
anos. 

 
O novo trabalho do Projeto 
Mov_oLA, dirigido pelo 
coreógrafo e videomaker Alex 
Soares, coloca novamente um 
filme clássico como ponto de 
partida para mergulhar nos seus 
dez anos de trajetória. Em 10 
anos em 8 e meio, Soares usa o 

filme 8 e 1⁄2 (1963), de 
Federico Fellini (1920-1985), 
para buscar formas de 
entrelaçar dança e cinema. 

 
De 21 a 24 de novembro; de 28 de 
novembro a 02 de dezembro; de 04 a 15 
de dezembro (exceto dia 10/12). 
Segundas, quartas, quintas, sextas e 
sábados às 21h, e domingos às 19h. 

Atelier Cênico. 
Rua Fortunato, 241 - Santa Cecília. 

 
*Para ter acesso ao ingresso, é 
necessário o download do 

aplicativo Mov_oLApp e seguir os 
passos indicados no menu. 

 

CIA MARIANA MUNIZ DE 
DANÇA E TEATRO 

 
A UM PASSO DA AURORA 

 
50 min. | Gratuito | 12 anos. 

 
Obra em dança contemporânea 
inspirada nos trabalhos e 
partituras gráficas do músico e 
maestro Guilherme Vaz (1948-
2018). Um mergulho nas 
paisagens sonoras do 
multiartista; um convite à escuta 
dos maracás, do silêncio e do 
imaginário simbólico dos povos 
indígenas do Brasil. Na criação e 
composição de “A Um Passo da 
Aurora” o compromisso com o 

hibridismo de linguagens 
artísticas está a serviço da 
exploração dos limites das 
conexões entre questões cênicas, 
coreográficas e dramatúrgicas, 
visuais e performáticas. 

 
De 1 a 3 de novembro, sexta e 
sábado às 20h, e domingo às 19h. 
Centro Cultural Olido. 
Avenida São João, 473 - Centro. 

 
De 20 a 23 de novembro, de quarta 
a sábado às 19h. 
Centro de Referência da Dança. 
Baixos do Viaduto do Chá, s/n. – Centro. 

 
De 28 de novembro a 02 de 
dezembro, quinta, sexta, sábado e 
segunda às 20h, domingo às 19h. 
Espaço Cia da Revista. 
Alameda Nothmann, 1135 - Campos 
Elíseos. 
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CIA TREME TERRA 

 
ANONIMATO  

ORIKIS AOS MITOS 
PESSOAIS DESAPARECIDOS 

 
70 min. | Gratuito | 10 anos. 

 
Espetáculo de dança negra que 
revela situações do cotidiano 
brasileiro, bem como, aspectos 
ligados ao soterramento e 
aniquilamento das memórias 
negras no seio de uma 
sociedade euro centrados, 
marcados por um histórico 
secular racista e colonialista, que 
violentas pessoas e tradições 
culturais de matrizes africanas, 
indígenas e periféricas. De 
maneira poética (não dissociada 
a política, como discurso 
libertário), a obra aborda o 
genocídio etnico-cultural e suas 
consequências na vida social 
urbana, a invisibilização de 

mestras e mestres da cultura 
populares brasileiros 
abandonados a solidão e o 
esquecimento. 

 
Dias 01 02 e 03 de novembro, 
sexta e sábado às 21h, domingo às 
19h. 
Teatro João Caetano. 
Rua Borges Lagoa, 650 - Vila Clementino. 

 
Dias 08 e 09 de novembro, sábado 
às 21h, domingo às 19h. 
Teatro Cacilda Becker 
Rua Tito, 295 – Lapa. 

 
Dias 29 e 30 de novembro e 01 
dezembro, sexta e sábado às 21h, 
domingo às 19h. 
Teatro Alfredo Mesquita. 
Avenida Santos Dumont, 1770 – Santana. 

 

MARCUS MORENO 

 
INSTANTE-JÁ 

 
40 min. |50 lugares | Gratuito | 12 
anos. 

 

Instante-Já é um solo de dança 
contemporânea. Atualmente 
sabe-se que tudo o que acontece 
no cérebro se inicia a partir de 
células conhecidas como 
neurônios. De um neurônio para 
outro há, em muitos casos, 
pequenos vãos, preenchidos por 
substâncias químicas liberadas a 
cada disparo de um impulso 
elétrico. São esses mediadores 
químicos que indicam as 
inúmeras trilhas do cérebro para 
ação e percepção. São eles 
também que influenciam a 
produção de imagens 
provenientes de cada uma das 
modalidades sensoriais e, 
portanto, o fluxo das mesmas 
que estruturam nossos 
pensamentos. Como captar o 
instante presente de um 
acontecimento? Quais imagens se 
constroem neste instante? É 
possível dançar uma imagem 
antes mesmo de conseguir 
nomeá-la? Estes são alguns 
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disparadores para a criação de 
uma nova obra coreográfica, 
que aqui estão integrados à 
ideia de instante-já, existente na 
obra Água Viva da escritora 
Clarice Lispector, e que podem 
dialogar com noções relativas à 
percepção, memória e produção 
de imagens, conceitos presentes 
no universo das ciências 
cognitivas. 

 
Dias 01 e 02 de novembro, sexta e 
sábado, às 19h. 
Centro de Referência da Dança 
Baixos do Viaduto do Chá s/n - Centro.  
 
Dia 04 de novembro, segunda às 
20h30. 
CEU Vila Curuçá. 
Avenida Marechal Tito, 3452 - Jardim 
Miragaia. 

 
Dia 12 de novembro, terça às 
10h30. 
CEU Alvarenga. 
Estrada do Alvarenga, 3752 - Balneário 
São Francisco. 
 

De 28 a 30 de novembro, quinta e 
sexta às 20h, sábado às 19h. 
Centro Cultural Olido. 
Avenida São João, 473 - Centro. 

 

IN SAIO CIA DE ARTE 

 
ATO INFINITO 

 
50 min. |80 lugares | Gratuito | 14 
anos. 

 
ATO INFINITO traz, num espaço 
em colapso, corpos que insistem 
após o desmoronamento. As 
existências ganham urgências 
diante de um risco iminente, ou 
acontecido, ou suposto, ou 
anunciado. Bordas e centros 
tornam-se móveis. Aglutinar-se é 
uma necessidade para resistir, 
existir até a exaustão. 

 
De 01 a 09 de novembro, quintas e 
sextas às 20h, e sábados às 18h. 
Oficina Cultural Oswald de Andrade. 
Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro.  
 

Dia 13 de novembro, quarta às 
20h. 
CEU Heliópolis. 
Estrada das Lágrimas, 2385 - São João 
Clímaco. 

 

BETH BASTOS E  
NÚCLEO DE PESQUISA 

 
PERFORMANCE - 
OBSERVATÓRIO 

 
60 min. |100 Pessoas| Gratuito| 
Livre. 

 
A performance - observatório 
convida o espectador a 
desfrutar de instantes de 
suspensão do movimento em 
pausas, criando imagens e 
elevando gestos. Com a 
partitura de andar de olhos 
abertos e pausar de olhos 
fechados constrói, em tempo 
real, composições e ações 
comuns a todos nós. A 
performance-observatório 
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oferece ao espectador a 
possibilidade de escolher como e 
de que lugar se quer olhar, ver e 
assistir, podendo fotografar, 
filmar, desenhar ou partir. 
Indicada para todas as idades. 

 
De 02 a 24 de novembro, sábados 
e domingos às 17h30. 
Casa Miani. 
Rua Marechal Deodoro, 10- Granja 
Julieta. 

 

CIA BALANGANDANÇA  

 
PRESENTE! FEITO DA GENTE 
 
50 min. |200 lugares | Gratuito | 
Livre. 

 
Presente! Feito da gente é uma 
aventura de movimentos- danças 
e surgidas do encontro entre 
corpo e natureza, que abre 
espaço para o imaginário de 
forma lúdica, delicada e 
sensível. O espetáculo brinca 

com nossa maneira de ver e se 
relacionar com a natureza a 
partir de seus elementos e 
pequenos materiais que 
encontramos pelo caminho. 
Materiais concretos e/ou 
simbólicos entram em cena de 
maneira delicada nos 
transportando para ambientes 
diversos. Assim são inventados 
mundos imaginários a partir de 
elementos simples e essenciais 
criando danças que evocam o 
sensível e memórias de forma 
lúdica. 

 
Dia 04 de novembro, segunda às 
10h e às 14h. 
CEU Parque Bristol. 
Rua Professor Artur Primavesi, S/N - 
Parque Bristol. 

 
 
 
 
 
 

TANTEATRO COMPANHIA 

 
ID-EIA  

 
60 min. | 99 lugares | R$20,00 
(inteira) R$10,00 (meia) R$5,00 
(moradores do bairro) | 12 anos. 

 
"Espaço em branco de fundo 
infinito, onde tudo pode ser no 
interminável jogo de 
identidades. Uma mulher evoca 
suas migrações afetivas, suas 
mitologias íntimas e (im)pessoais, 
lembranças da infância e 
adolescência, dados sociais, 
sonhos. Duplicação, divisão e 
autovigilância se revelam em 
multimeios." A urgência em 
encontrar formas de resistência 
face aos sentimentos de 
fragmentação e de 
deslocamento que ameaçam a 
vitalidade em tempos atuais, 
mostra-se presente como 
disparador deste solo teatro-
coreográfico de Mônica 
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Bernardes. ¡D-eia tematiza a 
experiência interior, a 
identidade social e a 
representação midiática do 
corpo feminino na vida urbana 
contemporânea. Mesclando as 
linguagens da dança, do teatro, 
do vídeo e da fotografia, a 
encenação da Taanteatro 
Companhia traz fragmentos de 
"Textos para Nada", de Samuel 
Beckett, e textos autobiográficos 
da performer. 

 
Dias 08, 09 e 10 de novembro, 
sexta e sábado às 20h, domingo às 
19h. 
Teatro de Contêiner Mungunzá. 
Rua dos Gusmões, 43 - Santa. Ifigênia.  

 

CIA A COZINHA 
PERFOMATICA  

 

O Livro das Maravilhas  

 
O LIVRO DAS MARAVILHAS  
 
60 min. | Gratuito | 14 anos. 
 

Em tempos em que a perspectiva 
de um fim do mundo nos assola, 
nos perguntamos, afinal, que 
mundo é este que estaria 
terminando? Ou ainda, onde 
teria começado o descaminho do 
que entendemos como 
humanidade? Partimos da 
história real e fabulosa do 
viajante italiano Marco Polo, que 
na metade do século XIII 
empreende uma jornada de 
Veneza até a corte do 
imperador mongol Kublai Khan, 
localizada onde hoje é Pequim. 
Nesta viagem, que durou 24 
anos, ele percorre diversas 
regiões e províncias, conhecendo 
as histórias e convivendo com 
civilizações até então 
desconhecidas do ocidente. 
Surge assim O Livro das 
Maravilhas, também conhecido 
como A Descrição do Mundo, no 
qual ele conta o conjunto da sua 
viagem, localiza e descreve a 
totalidade dos elementos 

históricos, geográficos e 
lendários. E revela para uma 
Europa atônita, o esplendor do 
Oriente, incorporando o real ao 
maravilhoso. 

 
De 01 a 30 de novembro, quintas e 
sextas às 20h, sábados às 18h. Dia 
15 de novembro, sexta às 18h  
Oficina Cultural Oswald de Andrade. 
Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro. 

 

GRUPO ZUMB.BOYS 

 
MANÉ BONECO 

 
40 min. | Gratuito | Livre. 

 
O grupo Zumb.boys inspirou-se 
na beleza e simplicidade do 
brinquedo popular Mané 
Gostoso para criar o seu mais 
recente trabalho de intervenção 
artística, o Mané Boneco. O 
brinquedo comumente 
encontrado nas feiras 
nordestinas, feito de madeira 
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com pernas e braços articulados, 
movimentados por cordões, foi o 
estímulo para a pesquisa de 
códigos simples e de fácil 
reconhecimento que deram base 
para a criação de uma obra que 
instiga o encontro, a partir da 
brincadeira. A estrutura 
brincante das manifestações 
populares é utilizada nessa 
intervenção para que o corpo 
virtuoso, brincalhão e articulado 
dos intérpretes estabeleçam um 
ambiente convidativo para a 
participação da plateia. Nesse 
sentido, o prazer do brincar é o 
gatilho que possibilita ao público 
se livrar do julgamento externo e 
estabelecer diálogos corporais 
com os dançarinos, na construção 
de uma dramaturgia fluida, 
divertida e coletiva. 

 
Dia 08 de novembro, sexta às 
15h30. 
Centro para Crianças e Adolescentes 
Morro Doce. 
Rua Amadeu Caego Monteiro, 208 - Jardim 
Santa Fé. 

Dia 18 de novembro, segunda às 
16h30. 
CEU Água Azul. 
Avenida dos Metalúrgicos, 1262 - Cidade 
Tiradentes. 

 
Dia 26 de novembro, terça ás 
15h30. 
Casa dos Meninos 1. 
Travessa Açucena do Brejo, 16 - Vila 1º 
de Outubro. 

 
Dia 27 de novembro, quarta às 
18h. 
Centro Cultural Arte em Construção. 
Avenida dos Metalúrgico, 2.100 - Cidade 
Tiradentes. 

 
Dia 28 de novembro, quinta às 
17h30. 
Centro de Referência da Dança. 
Galeria Formosa Baixos do Viaduto do 
Chá s/n – Centro. 

 
 
 
 
 
 

CIA GAÂM  

 
BOLO DE ROLO- BANDA 

BAILE E BLOCO 
 

90 min. |150 lugares | Gratuito | 
12 anos. 

 
E   um baile que lembra as “festas 

populares brasileiras” como 

“Forros ”, “Coco”, “Maracatu”, 
“Baque Virado”, “Ciranda”, “Boi” 

e etc... A ideia e   o público se 

transformar em um “brincante 
contemporâneo” da cultura 
popular ao longo da 
apresentação. Tem como objetivo 
fazer o público dançar 
transformando estados físicos e 
emocionais através da vibração 
dos ritmos. O público 
experimenta estar em cena com o 
artista participando das 
coreografias de forma inusitada, 
propondo uma interatividade 
dirigida que acontece em tempo 
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real, com o objetivo de 

aproximar o pu  blico do artista e 

do espetáculo, criando um 
encontro entre ambos. O público 
passa a ocupar um espaço ao 
lado do artista, participando, 
interagindo e refletindo! 

 
De 08 a 30 de novembro, sextas às 
21h e sábados às 17h. 
Espaço 170 
Rua Inácio Pereira da Rocha, 170 - Vila 
Madalena. 

 

CIA CARNE AGONIZANTE 

 
BALADA DA VIRGEM 
EM NOME DE DEUS 

 
45 min. |40 Pessoas | Entrada: 1 
kilo de alimento não perecível |  
14 anos. 

 
A criação se alimenta da força 
física, espiritual e das 
contradições políticas e 
religiosas de Joana D'arc. Suas 

dores, angústias, perturbações e 
inabalável crença, são 
transformadas em uma tensão 
física permanente para, através 
da dança, trazer à cena sua 
energia revolucionária movida 
pela fé em nome de uma causa. 
Noções de tempo e espaço se 
apresentam alteradas - o real e 
o não real se confundem a ponto 
de desencadear outro olhar, 
uma outra ética, um outro modo 
de vivenciar uma criação. 

 
Dias 29 e 30 de novembro, sexta e 
sábado às 20h.  
Kasulo - Espaço de Cultura e Arte. 
Rua Sousa Lima, 300 - Barra Funda. 

 
De 02 a 24 de novembro, sábados 
e domingos às 17h30. 
Casa Miani. 
Rua Marechal Deodoro, 10 - Granja 
Julieta. 

 
 
 
 

OUTRAS ATIVIDADES 
 

BETH BASTOS E 
NÚCLEO DE PESQUISA 

 
OFICINA: COMPOSIÇÃO, 
VISÃO E O SENTIDO DA 

IMAGINAÇÃO. 
OLHAR-VER-ASSISTIR 

 
120min. |40 Pessoas| Gratuito | 16 
anos. 

 
Uma abordagem sobre a 
composição, com o foco na visão, 
tato e escuta experienciar 
composições espontâneas sobre 
escolhas, ação, tempo e desejo a 
partir de experimentos de 
improvisação e escuta do corpo. 
Um trabalho com procedimentos e 
partituras que despertem e 
transformem nossos sentidos em 
movimento, praticando a edição 
em tempo real, sintonizando 
gestos num jogo de 



FOMENTO À DANÇA 
ACONTECE EM NOVEMBRO /2019 

  

                                       

autopercepção que possibilita a 
descoberta de novos movimentos 
e composições no espaço, na 
relação com a arquitetura e com 
o outro. Indicada para pessoas 
com interesse no movimento do 
olhar, na criação de imagens e 
em composição em dança. 

 
De 02 a 24 de novembro, sábados e 
domingos às 15h30. 
Casa Miani. 
Rua Marechal Deodoro, 10 - Granja 
Julieta. 

 

CIA MOV_OLA 

 
AULA ABERTA 

 
120 min. |10 pessoas| Gratuito | 
14 anos. 

 
As aulas abertas, realizadas pelo 
diretor Alex Soares, contemplam 
o processo criativo do Projeto 
Mov_oLA, abordando algumas 
coreografias de suas criações já 

realizadas e elementos técnicos 
utilizados nesses processos. As 
aulas são destinadas ao público 
iniciado na dança, sendo 
necessário conhecimento técnico. 
As inscrições serão realizadas 
gratuitamente através do 
aplicativo também gratuito 
Mov_oLApp, disponível na App 
Store e Google Play. 

 
Dias 06, 13, 20 e 27 de novembro, 
quartas das 09h às 11h. 
Atelier Cênico. 
Rua Fortunato, 241 - Santa Cecília. 

 

iN SAiO CIA DE ARTE 

 
MESA DE DISCUSSÃO: 

MULHERIDADES 
 

120 min. |100 Pessoas| Gratuito | 
14 anos. 
 

A iN SAiO Cia. de Arte convida 
as artistas Neon Cunha e Mirella 
Façanha para um embate sobre 

como as corporeidades não 
normativas, suas identidades de 
gênero e recortes raciais 
influenciam na sua visão de 
mundo e consequentemente no 
seu fazer artístico hoje, 
contrapondo e questionando a 
tal "liberdade artística" vivida 
pela população cis-branca. 

 
Dia 06 de novembro, quarta às 
19h. 
Oficina Cultural Oswald de Andrade. 
Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro. 

 
MOSTRA MERGULHO 

ABISSAL 
 
70 Pessoas| Gratuito | 14 anos. 

 
A mostra integra o projeto iN 
SAiO 10 Anos CONVIDA, e 
surge a partir do mote de uma 
das criações da companhia, 
“Abissal” (2016), que trazia 
mergulhos individuais de cada 
intérprete. Sua programação 
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será composta por 5 artistas 
convidados que foram parceiras 
e parceiros da iN SAiO em 
diferentes funções e contextos, e 
que apresentarão seus 
mergulhos individuais atuais: 
Leticia Sekito com "Estudo para 
Tremores", Nina Giovelli com "3 
ou My body is tumulto", Ramiro 
Murillo com "Massa", Renato 
Vasconcellos com "Será que 
estou rindo?" e Suiá Burger 
Ferlauto com "Playlist:)". Haverá 
também intervalos e espaços 
para convívio, fomentando a 
ideia de território comum, 
diálogo e retroalimentação entre 
artistas e público. 
 
Dia 26 de novembro, terça das 14h 
às 21h. 
Centro de Referência da Dança. 
Baixos do Viaduto do Chá, s/n – Centro. 

 
 
 
 

CIA. CARNE AGONIZANTE 

 
OFICINA - DANÇA COMO 
INSTRUMENTO REFLEXIVO 

E POLÍTICO 
 

360 min. |30 Pessoas| Gratuito | 
17 anos. 

 
Oficina de Dança que estuda a 
potência do movimento reflete 
sobre a corporeidade na 
sociedade atual e seu papel na 
educação e percepção dos 
sentidos. É composta do diálogo 
entre preparação, investigação, 
experimentação e composição 
do movimento como veículo de 
expressões individuais.   
 
Dia 09 de novembro, sábado às 

12h. 
CEU Campo Limpo 
Avenida Carlos Lacerda, 678 - Vila 
Pirajussara. 
 

 

GRUPO EWÉ 

 
EWÉ IJÓ DUDU - 

INTERCÂMBIO DE 
TÉCNICAS E SABERES 

 
120 min. |30 pessoas | Gratuito| 
16 anos. 

 
Ewé Ijó Dudu consiste em um 
intercâmbio de técnicas, 
conhecimentos e saberes com o 
público interessado em geral. É 
um programa de estudos e 
formação em dança negra, 
composto por oficinas com o 
bailarino beninense Guillaume 
Niejo e com o bailarino Luiz 
Anastácio abertas e gratuitas 
para a comunidade. 

 
De 01 de novembro a 09 de 
dezembro, segundas das 8h às 10h 
e sextas das 18h às 20h. 
Associação de Moradores e Amigos do 
Jardim Julieta. 
Avenida do Poeta, 740 - Jardim Julieta. 
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AUDIÇÃO PARA 
BAILARINOS APRENDIZ 

 
240 min. |30 pessoas | Gratuito| 
16 anos. 

 
Audição para ingresso de 02 
bailarinos aprendizes auto 
declarantes negros no grupo 
Ewé durante o projeto 
“Cicatrizes” pelo período de 15 
meses, com ajuda de custo no 
valor de R$1.000,00 (mil reais) 
por mês. Essa ação visa 
propiciar a oportunidade de 
contribuir com as ações do grupo 
como aprendiz e participar das 
montagens coreográficas a 
serem realizadas. O recorte se 
dará apenas para estudantes e 
pessoas da cena da área de 
dança auto declarantes negros, 
pois observamos a necessidade 
desse recorte que priorize o 
protagonismo do corpo negro. 

 

Dias 25 e 29 de novembro, segunda 
das 10h às 12h, e sexta das 20h às 
22h. 
Associação dos Moradores e Amigos do 
Jardim Julieta. 
Avenida do Poeta, 740 - Jardim Julieta- 
Paraíso. 
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ESPETÁCULOS 
 

CIRCO SHOW 

 
VOCARE "TODOS TEMOS 

UM CHAMADO" 
 
60 min. | 300 lugares | Gratuito | 
3 anos. 

 
Espetáculo circense abordando 
as dificuldades de nos 
encontrarmos na vida, porém 
todos têm uma vocação para 
alguma profissão. Além do 
espetáculo haverá também uma 
roda de conversa. 

 
Dia 01 de novembro, sexta às 10h. 
CEU Jaçanã. 
Rua Francisca Espósito Tonetti, 105 - 
Jardim Guapira. 

 
Dia 04 de novembro, segunda às 
15h. 
CEU Casablanca. 
Rua João Damasceno, 85 - Jardim Paulista. 

DRAICON CIRCUS 

 
DRAICON CIRCUS - O 

RENASCER DA ALEGRIA 
 

90 min. | 200 lugares | Gratuito | 
Livre. 
 

Espetáculo circense e oficina 
de vivências circenses. 
 
Dias 05, 06, 07 e 09 de novembro, 
terça às 10h; quarta às 19h; quinta 
às 10h e sábado às 16h. 
Em frente à Praça da Estação. 
Rua Antonio Carlos de Oliveira Cesar, 
s/nº - Jardim Cleide. 

 
XUXU E O GRANDE CIRCO 

 
A LENDA VIVA O PALHAÇO 

XUXU 
 
50 min. | 300 lugares. | Gratuito | 
Livre. 

 

Bodas de alabastro, os 75 anos 
do Palhaço Xuxu, com muito 
malabarismo, Magia e 
Palhaçaria. 
 
Dia 08 de novembro, sexta às 11h 
e às 14h. 
Zoológico de São Paulo. 
Avenida Miguel Estefano, 4241- Vila 
Santo Estefano. 
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SHOWS 

 

TRAVESSIA PRODUÇÕES 
ARTÍSTICAS LTDA - ME 

 
SONS DO BRASIL 

 
300 min. | 80 lugares | Gratuito | 
Livre. 

 
A segunda edição do Projeto 
Sons do Brasil no Atelier 
Travessia chega ao fim no 
domingo, 10 de novembro, com 
a palestra educativa da 
advogada Raquel Lemos e show 
intimista com o músico Felipe 
Camara. Será o último encontro 
do projeto, o qual se iniciou em 
junho e, durante seis meses, levou 
música e informação gratuita e 
acessível para todos e todas. 

 
Dia 10 de novembro, domingo às 
16h. 

Atelier Travessia. 
Rua Minas Gerais, 201 - Higienópolis. 

 

KLEBER MARTINS 

 
DEIXA O SOM TE LEVAR 

 
50 min. | 500 lugares | Gratuito | 
Livre. 

 
A banda Periferia A Massa, 
apresenta seu show autoral 
"Deixa o som te levar". 

 
Dia 10 de novembro, domingo das 
15h às 16h. 
Memorial da América Latina. 
Avenida Auro Soares de Moura Andrade, 
664 – Barra Funda. 

 
 
 
 
 
 
 

MADRIL ÁUDIO 

 
FERNAUN - ENTRE MUROS 

E POESIAS 
 
120 min. | 150 lugares | Gratuito | 
Livre. 
 
O evento é composto por uma 
conversa sobre poesia de rua e 
Slams, microfone aberto para o 
público e apresentação musical 
do projeto "Entre Muros e 
Poesias". 

 
Dia 06 de novembro, quinta às 
20h. 
CCSP - Centro Cultural São Paulo. 
Rua Vergueiro, 1000 - Paraíso. 

 
Dia 16 de novembro, sábado às 
16h. 
Casa de Cultura Cidade Tiradentes 
(Espaço Cultural Casa da Fazenda). 
Rua Sara Kubitscheck, 165 A - Cidade 
Tiradentes. 
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Dia 23 de novembro, sábado às 
19h. 
Centro Cultural Butantã. 
Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 
1880/1882 - Jardim Rizzo. 

 
Dia 24 de novembro, domingo às 
15h. 
Casa de Cultura Parelheiros. 
Rua Nazle Mauad Lutfi, 169 - Parque 
Tamari. 

 
Dia 30 de novembro, sábado às 
15h. 
Biblioteca Brito Boca. 
Avenida Mutinga, 1425 – Pirituba. 

 

SUNBO PRODUÇÕES 

 
BERBERES 

 
50 min. | 200 lugares | Gratuito | 
Livre. 

 
Berberes é um encontro de 
músicos que vivem em São Paulo: 
a maranhense Luiza Fernandes, o 
guarulhense Juliano Gentile o 

paulistano Amilcar Farina. Um 
encontro de sonoridades em 
músicas autorais que buscam 
explorar as possibilidades de 
cruzamentos entre ritmos e temas 
protagonizados pelas cordas 
dedilhadas. Com uma 
abordagem minimalista e 
contrapontística, que abarca 
também percussão e vocais, a 
banda lança seu primeiro disco, 
o EP Justin Berberes, 
contemplado no edital de 
Fomento à Música da Secretaria 
Municipal de Cultura de São 
Paulo - edição 2018. 

 
Dia 28 de novembro, quinta às 
19h30. 
Centro Cultural Olido. 
Avenida São João, 473 - Centro Histórico 
de São Paulo. 

 

 
 
 

OUTRAS ATIVIDADES 
 

TRAVESSIA PRODUÇÕES 
ARTÍSTICAS LTDA - ME 

 
OFICINA SONS DO BRASIL 

 
300 min. | 80 lugares | Gratuito | 
Livre. 
 

A segunda edição do Projeto 
Sons do Brasil no Atelier 
Travessia chega ao fim no 
domingo, 10 de novembro, com 
a palestra educativa da 
advogada Raquel Lemos e show 
intimista com o músico Felipe 
Camara. Será o último encontro 
do projeto, o qual se iniciou em 
junho e, durante seis meses, levou 
música e informação gratuita e 
acessível para todos e todas. 
 
Dia 10 de novembro, domingo às 
16h. 
Atelier Travessia. 
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Rua Minas Gerais, 201 - Higienópolis. 

 
ASSAJO 

 
FESTIVAL E MÚSICA TODO 

CANTO É CANTO - 
ENCONTROS MUSICAIS NO 

JARDIM OLINDA 
 
120 min. | 40 lugares | Gratuito | 
Livre. 
 
Oficina e Ciclo Formativo Todo 
Canto é Canto. Percussão 
corporal, com Rubèns Oliveira, 
bailarino e fundador do grupo 
Gumboot Dance Brasil. 

 
Dia 07 de novembro, quinta das 
19h às 21. 
Assajo - Associação Amigos do 
Jardim Olinda. 
Rua Carandazinho, 50 - Jardim Olinda. 

 
 

CICLO FORMATIVO TODO 
CANTO É CANTO 

 
120 min. | 40 lugares | Gratuito | 
Livre. 
 
Oficina e Ciclo Formativo Todo 
Canto é Canto. Oficina de Jogos 
Moçambicanos, com Lenna 
Bahule, cantora e brincante de 
Moçambique. 

 
Dias 06 e 13 de novembro, quarta 
das 19h às 21. 
Associação Amigos do Jardim 
Olinda. 
Rua Carandazinho, 50 - Jardim Olinda. 

 
OFICINA DE RITMOS 

BRASILEIROS 
 
120 min. | 40 lugares | Gratuito | 
Livre. 

 
A oficina de ritmos tem como 
referência o universo das 

manifestações tradicionais 
brasileiras, de forma que os 
participantes entrem em contato 
com os toques, cantos, histórias, 
danças e brincadeiras presentes 
no maracatu de baque virado, 
coco de roda pernambucano e 
ciranda. 

 
Dias 06, 13, 20 e 27 de novembro, 
quartas, das 15h às 17h. 
Associação Amigos do Jardim 
Olinda. 
Rua Carandazinho, 50 - Jardim Olinda. 

 
OFICINA DE CORDAS - 

VIOLÃO E CAVAQUINHO 
 
120 min. | 40 lugares | Gratuito | 
Livre. 

 
As oficinas semanais de cordas 
possibilita que os participantes 
entrem em contato com o 
instrumento, onde a técnica é 
trabalhada de forma lúdica e 
brincante. 
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Dias 05, 12, 19 e 26 de novembro, 
terça das 20h às 22h. 
Associação Amigos do Jardim 
Olinda. 
Rua Carandazinho, 50 - Jardim Olinda. 
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APRESENTAÇÕES 
 

 
LANÇAMENTO DE ÁLBUM 

INÉDITO  
 
60 min. | Gratuito | Livre. 

 
Talita Cabral, cantora e 
compositora, apresenta seu 
primeiro álbum solo em um show 
de lançamento: "InterPretaDiva 
Reggae'n'Blues". Bases musicais 
envolventes e melodias ousadas, 
contará com a participação de 
Theo Reis, Rodrigo Piccolo, And 
Roots, Leandro Kintê e Fernando 
Mumu para abrilhantar a 
apresentação.  
 
Dia 06 de novembro, quarta às 
19h. 
CEU Heliópolis. 
Estrada das Lágrimas, 2385 - São João 
Clímaco. 

 

 

TALITA CABRAL  
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ESPETÁCULOS E 
ATIVIDADES 

 

ENCENA CIA DE TEATRO 

 
O USURÁRIO 

 
70 min.| 80 lugares | Ingresso 
Consciente | Livre. 

 
Um inescrupuloso financista não 
mede esforços para continuar 
cada vez mais rico, mas um 
grupo de rapazes arma um 
plano pra lhe dar uma lição! 
Dinheiro, amor e morte nessa 
comédia do comediógrafo 
brasileiro Martins Pena, 
recheada de músicas composta 
especialmente para o 
espetáculo. 

 
De 02 a 30 de novembro, sábados 
às 20h30. 
Espaço Cultural Encena. 
Rua Sargento Estanislau Custódio, 130 - 
Jardim Jussara. 

AMADODODITO 
CIA TEATRAL 

 
SARAU AMADODODITO 

 
180 min. | 60 lugares | Gratuito | 
livre. 

 
O Sarau Amadododito é feito 
para reunir as pessoas por um 
interesse comum, fazer e 
consumir arte. Um encontro onde 
as pessoas podem expressar 
artisticamente da forma que lhes 
vier a inspiração... Cantando, 
tocando, dançando, 
declamando, lendo uma poesia, 
o que lhe der vontade, e até 
mesmo se a inspiração não vier 
que seja vendo essas expressões 
todas. Traga sua arte, venha 
dividir e multiplicar conosco. O 
tema deste é Ciclos, para nós 
esse não é o último e sim o 
recomeço. 

 

Dia 03 de novembro, domingo às 
18h. 
Galpão Amado. 
Rua Javaés, 455 - Bom Retiro. 

 
CENTRO CULTURAL 

ARENA CIRCUS 
 

OFICINAS CULTURAIS: 
CIRCO/DANÇA/TEATRO 

 
90 min. | 20 lugares | Gratuito |De 
7 a 17 anos.  
 

OFICINAS para iniciantes em 
artes, publico alvo de 7 á 17 
anos estudantes de escolas 
públicas. Oficinas de circo, 
acrobacias, malabarismo, lira e 
trapézio. Oficinas de dança, 
ritmos regionais, Oficinas de 
teatro: Comicidade. 

 
De 04 a 29 de novembro, de terça 
a sexta das 10h às 13h30. 
Arena Circus. 
Rua Tambaú, 23- Imirim. 

 



ESPAÇOS INDEPENDENTES 
ACONTECE EM NOVEMBRO /2019 

    

                                                 

KOMPANHIA 
CENTRO DA TERRA 

 
MAURICIO PEREIRA: 
CLIPES, GRAMPOS, 

TÔNICOS 
 

60 min. | 100 lugares | Ingresso 
Consciente | Livre. 
 

Para sua temporada no Centro 
da Terra nas segundas de 
novembro, Mauricio deu uma 
passeada nas suas gavetas, 
anotações, rascunhos, memórias. 
Em 4 formações diferentes, ele 
relê canções de seu repertório, 
corre atrás de lembranças 
remotas de ouvinte de música 
popular, pensa alto, conta 
histórias, abre processos com 
espaço pra experimentar 
arranjos e eventualmente 
atender pedidos da plateia. 

 
Dia 04, 11, 18 e 25 de novembro, 
segundas às 20h. 

Centro da Terra. 
Rua Piracuama, 19 – Perdizes. 

 

CLIMA: RIDE, PALHAÇO! 
 
60 min. | 100 lugares | Ingresso 
Consciente | Livre. 

 
“RIDE, PALHAÇO!” é uma 
performance/show do artista 
plástico e compositor CLIMA 
(Eduardo Climachauska). A 
performance envolve um cantor 
lírico (Giovanni Tristacci) 
representando um pierrô e de 
outro lado um duplo seu, um 
outro pierrô, representado pelo 
próprio Clima. Numa ação 
tragicômica, ao som da ária 
“Vesti la Giubba” - da ópera 
“Pagliacci” de Ruggero 
Leoncavallo - com ameaçadores 
quadros de luz, banheiras 
suspeitas, compridos fios de 
cobre e muita fumaça, uma ação 
inesperada ocorre entre os dois 
pierrôs. A plateia é convidada a 

participar desde o início, numa 
ação combinada. Em seguida 
acontece um show com o próprio 
Clima, Rodrigo Campos e Sérgio 
Machado executando canções 
do mais recente álbum de Clima, 
“La Commedia é finita”, além de 
canções de seu álbum anterior, o 
“Monumento ao Soldado 
Desconhecido”. 

 
Dia 05 de novembro, terça às 20h. 
Centro da Terra. 
Rua Piracuama, 19 - Perdizes. 

 
EXPURGO. DA VIOLÊNCIA. 

DOS CORPOS QUE 
COLIDEM. DA ASFIXIA. DO 
MEDO DE UMA METRÓPOLE  

— 01 
 
40 min. | 100 lugares | Ingresso 
Consciente | 14 anos. 

 
Thaís de Almeida Prado convida 
artistas de diversas áreas para 
responderem com seus corpos, 
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sonoridades, imagens e palavras 
a temática da VIOLÊNCIA. O 
projeto abarca desde trabalhos 
de dança, quanto teatro, peças 
radiofônicas, performances, 
instalações e performances 
audiovisuais. Wellington Duarte 
& Daniel Fagundes + Nathalia 
Lorda pOsição amOroSa . 
O trabalho é uma investigação 
de atrito e deslocamentos, 
distância do relacionamento sem 
consolo, posição invertida, 
insolúvel, uma situação amorosa, 
corpos liquidificados, sexo, 
plexo, sangue, corpo, desejo, 
desterro. O lugar do desejo é o 
mesmo da tensão. pOsição 
amOroSa faz parte de uma 
série coreográfica que 
Wellington Duarte vem 
construindo desde 2016, através 
de ações que fazem uma 
evocação direta ao corpo e suas 
capacidades, ao corpo e suas 
potências e buscam instaurar um 
caráter insurgente no corpo, a 

fim de construir situações 
coreográficas em suas potências 
políticas. 

 
Dia 07 de novembro, quinta às 
20h. 
Centro da Terra. 
Rua Piracuama, 19 – Perdizes. 

 
EXPURGO. DA VIOLÊNCIA. 

DOS CORPOS QUE 
COLIDEM. DA ASFIXIA. DO 
MEDO DE UMA METRÓPOLE 

— 02 
 
36 min. | 100 lugares | Ingresso 
Consciente | 14 anos. 

 
Thais de Almeida Prado convida: 
o espetáculo Lokha - A Mulher 
do Sem Fim, de Karina Ka. Em 
tempos de guerra, 
manifestações, ocupações, 
mudanças nas políticas sociais, 
mulheres assumem sua força 
feminina para ancorar a vida na 
terra e mudar os velhos padrões 

patriarcais. Faxineiras, 
guerreiras, anti-heroínas, 
mulheres armadas de suas 
“magias” numa revolução 
humana de amor e resistência. 
“As mulheres são detentoras do 
imenso potencial de oferecer ao 
mundo um modo inteiramente 
novo de compreender o padrão 
cíclico da vida. Mas se 
continuarmos insistindo em 
percorrer a linha reta da 
perfeição e das “performances”, 
o corpo vai lhes dar uma 
rasteira, é uma questão de 
tempo. E o corpo só 
permanecera ultrajado enquanto 
não der início a sua vingança.” 
 
Dia 08 de novembro, sexta às 20h. 
Centro da Terra. 
Rua Piracuama, 19 – Perdizes. 
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EXPURGO. DA VIOLÊNCIA. 
DOS CORPOS QUE 

COLIDEM. DA ASFIXIA. DO 
MEDO DE UMA METRÓPOLE 

— 03 
 

60 min. | 100 lugares | Ingresso 
Consciente | 14 anos. 

 
Thaís de Almeida Prado convida: 
Renaktment de Fernanda 
Valdivieso + fotos de Patrícia 
Cividanes Renaktment de "Beije-
me como se fosse a última vez", 
de Fernanda Valdivieso com 
Thais de Almeida Prado, 
Gustavo Vinagre, Julia 
Katharine, Maura Ferreira, 
Diego Paulino. 
 
Dia 14 de novembro, quinta às 
20h. 
Centro da Terra. 
Rua Piracuama, 19 – Perdizes. 

 
 
 

EXPURGO. DA VIOLÊNCIA. 
DOS CORPOS QUE 

COLIDEM. DA ASFIXIA. DO 
MEDO DE UMA METRÓPOLE 

— 04 
 

Thaís de Almeida Prado convida: 
Juliana Antunes+Andrea 
Tedesco+Clóris Paris + 
Fernanda Stefanski+Paloma 
Klisys+Lucas Bambozzi & Thais 
de Almeida Prado, Maura 
Ferreira & Julia Katharine, 
Icamiaba Beatnik, vídeo 
instalação de Thais de Almeida 
Prado & Lucas Bambozzi. 

 
Dia 21 de novembro, quinta às 
20h. 
Centro da Terra. 
Rua Piracuama, 19 – Perdizes. 

 
 
 
 
 

EXPURGO. DA VIOLÊNCIA. 
DOS CORPOS QUE 

COLIDEM. DA ASFIXIA. DO 
MEDO DE UMA METRÓPOLE 

— 05 
 
Thaís de Almeida Prado convida: 
Laura Sobenes, Gian Mellone, 
Fernanda Valdivieso + Live 
Noize Tupi + Tatí Ribeiro. 
"Para Acabar com o Juízo de 
Deus", Artaud . 
 
Dia 22 de novembro, sexta às 20h. 
Centro da Terra. 
Rua Piracuama, 19 – Perdizes. 

 
EXPURGO. DA VIOLÊNCIA. 

DOS CORPOS QUE 
COLIDEM. DA ASFIXIA. DO 
MEDO DE UMA METRÓPOLE 

— 06 
 

Thaís de Almeida Prado convida: 
Camille Laurent & Stefanie 
Egedy + Fernanda Fernandes + 
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Rodrigo Gontijo & Marcus Bastos 
+ Thais de Almeida Prado. 

 
Dia 28 de novembro, quinta às 
20h. 
Centro da Terra. 
Rua Piracuama, 19 – Perdizes. 

 
EXPURGO. DA VIOLÊNCIA. 

DOS CORPOS QUE 
COLIDEM. DA ASFIXIA. DO 
MEDO DE UMA METRÓPOLE 

— 07 
 

Thaís de Almeida Prado convida: 
Michelle Schiochette & Milene 
Duenha + Natacha Dias + Thais de 
Almeida Prado, Michelle 
Schiochette & Milene Duenha. 
 
Dia 29 de novembro, sexta às 20h. 
Centro da Terra. 
Rua Piracuama, 19 – Perdizes. 

 
 
 
 

TATÁ AEROPLANO: UM 
BRINDE A MÃE DA LUA 

 
90 min. | 100 lugares |Ingresso 
Consciente | Livre. 

 
Tatá Aeroplano mostra em 
primeira mão canções inéditas 
que serão lançadas em 2020 no 
seu novo disco e apresenta 
músicas no formato voz e violão 
dos seus álbuns anteriores. 

 
Dia 26 de novembro, terça às 20h. 
Centro da Terra. 
Rua Piracuama, 19 – Perdizes. 

 

ATELIER PIRATININGA  

 
EXPOSIÇÃO DE ANA 

TAKENAKA 
 
50 lugares | Gratuito | Livre | 

Agendamentos pelo telefone: 
2283-3987. 

 

Com curadoria de Laerte Ramos 
a exposição apresentará o 
resultado da residência artística 
de Ana Takenaka no Atelier 
Piratininga.  

 
De 08 a 30 de novembro, de 
segunda a sexta, horário sob 
agendamento. 
Atelier Piratininga 
Rua Fradique Coutinho, 934 - Vila 
Madalena. 

 
WORKSHOP DE 

ENCADERNAÇÃO 
ARTESANAL 

 
180 min. | 6 lugares | Gratuito|  
16 anos. 

 
O curso com Amália Barrio, é uma 
introdução ao universo da 
encadernação, com ênfase em 
alguns tipos de encadernação 
possíveis apenas com dobras, 
recortes e costuras, sem o uso de 
cola. Durante às 3 horas da 
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oficina, realizaremos alguns 
exercícios de encadernação e 
criaremos cadernos a partir 
desses exercícios. O material do 
workshop é incluso, mas os 
participantes podem trazer 
papeis tecidos e materiais que 
possuam em casa e que queiram 
utilizar  Não é necessário 
conhecimento prévio. 

 
Dia 13 de novembro, quarta das 
14h às 17h. 
Atelier Piratininga. 
Rua Fradique Coutinho, 934 - Vila 
Madalena. 

 
WORKSHOP DE GRAVURA 

EM METAL 
 
180 min. | 6 lugares | Gratuito|  
16 anos. 

 
O workshop é uma introdução a 
gravura em metal na qual o 
participante poderá vivenciar o 
processo de gravação da água 

forte, desde a preparação da 
placa, a elaboração do desenho 
e o processo de impressão. Não 
é necessário conhecimento 
prévio. Material incluso. 

 
Dia 30 de novembro, sábado das 
14h às 17h. 
Atelier Piratininga. 
Rua Fradique Coutinho, 934 - Vila 
Madalena. 

 
CONVERSA ABERTA COM 
OS RESIDENTES BOLSISTAS 
DO PROJETO SÃO PAULO 
ABERTURA E GRAVURA 

 
180 min. | 30 lugares | Gratuito| 
Livre. 

 
Conversa aberta com os artistas 
Edmar Almeida, Mariana 
Waechter e Ana Takenaka, 
selecionados para residência 
artística 2019 pelo projeto 
Atelier Piratininga, São Paulo 
aberta a gravura. 

Dia 30 de novembro, sábado ás 
16h. 
Atelier Piratininga. 
Rua Fradique Coutinho, 934 - Vila 
Madalena. 

 

TEATRO ESCOLA 
BRINCANTE 

 

SAMBADA 
 

150 min. |100 lugares | R$20,00 
(inteira) R$10,00 (meia) | Livre. 

 
A Sambada é uma festa artística 
e cultural, informal, com música e 
dança, onde cada participante 
demonstra o seu trabalho. 
Constitui-se de esquetes, 
encontros para apresentação de 
trabalhos em processo de 
construção, performances 
artísticas, rodas de improviso. 

 
Dia 24 de novembro, domingo às 
17h30.  
Instituto Brincante. 
Rua Pupurina, 412 - Vila Madalena. 
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COLETIVO ZAPATA 
 

OFICINA TÉCNICO 
DE SOM 

 
240 min. | 12 lugares | Gratuito| 
16 anos. 

 
Oficina pratica de técnico de 
som ministrada pelo professor e 
técnico de som Daniel Lopes que 
fará uma oficina sobre 
montagem e operação de 
sistemas de áudio profissional. 

 
Dia 07 de novembro, quinta ás 
18h. 
Espaço cultural Zapata. 
Rua Riachuelo, 320 - Republica. 

 
BAILE DOS RATOS 

 
300 min.| 120 lugares |Gratuito 

das 18h30 às 19h30, após R$ 
10,00 reais |18 anos. 

 
Apresentação do baile dos ratos 

um coletivo de djs que trás um 
resgate na cultura nordestina pé 
de serra sempre trazendo um dj 
convidado além de seus 
residentes Nando Ronca, Thobias 
Silva e Maicow leite.  

 
De 6 a 27 de novembro, quartas às 
18h30. 
Espaço Cultural Zapata. 
Rua Riachuelo, 320 - República. 

 
HORROR FEST SP 17 

 
360 min. | 120 lugares | Gratuito| 
18 anos. 

 
Dia de finados, reza a lenda, de 
que nessa data, os mortos têm a 
permissão de caminhar entre os 
vivos. Sejam bem vindos ao 
Horror Fest SP 17! Lineup: 
Spidrax: Horror Punk/ Metal- 
SP. Ossos Cruzados: Horror 
Punk/ Crossover- SP Viborah: 
Horror Punk- ABC Zumbi 
Holocausto: Horror Punk- ABC 

Mortuus Vivus: Horror Punk- SP. 

 
Dia 02 de novembro, sábado às 
22h. 
Espaço Cultural Zapata. 
Rua Riachuelo, 320 - República. 

 

INTITUTO PRÓ-SABER SP 

 
CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS 

 
60 min. | 100 lugares | Gratuito| 
Livre. 

 
Contação de Histórias com 
Cristiano Gouveia 

 
Dia 30 de novembro, sábado às 

11h. 
Biblioteca Comunitária Pró-Saber SP 
Rua Manoel Antônio Pinto, 382 
Paraisópolis. 



FOMENTO AO LIVRO 
ACONTECE EM NOVEMBRO/2019 

                   

                                                  

ATIVIDADES 
 

CÂNDIDA ALMEIDA 

 
QUANDO FRONTEIRA 

 
120 min. | Gratuito | 70 lugares | 
12 anos. 

 
Sarau de lançamento do livro 
Quando Fronteira, no Sarau das 
Editoras da Casa das Rosas. 

 
Dia 21 de novembro, quinta das 
19h às 21h. 
Casa das Rosas. 
Avenida Paulista, 37 - Centro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

                          

                                                  

FOMENTO À HISTÓRIA EM 
QUADRINHOS 

ACONTECE EM NOVEMBRO/2019 
 

 

ATIVIDADES 
 

ALBERTO DE STEFANO 
 
PALESTRA SOBRE PRODUÇÃO 
DE HQS E LANÇAMENTO DA 

HQ SALSEIRADA 

 
180 min. | Gratuito | 70 lugares | 
12 anos. 

 
Os quadrinistas Al Stefano e 
Daniel Esteves comentam sobre 
seus projetos, desde a primeira 
ideia até a finalização e 
viabilização, com especial 
destaque para os projetos 
financiados pelo 1o Edital de 
Quadrinhos da Prefeitura de 
São Paulo. 
Em meio ao árido sertão, um 
músico encontra uma rabeca que 
faz chover. O rabequeiro Salú e 
sua irmã Zabé sonham em fazer 
sucesso com a sua música. Após 
encontrar uma rabeca mágica 
que faz chover, eles começam a  

viajar, fazendo música e 
ajudando os pequenos 
lavradores da região a 
enfrentarem a seca causticante. 
Porém são perseguidos por um 
temível coronel que pretende se 
apossar da rabeca para pôr em 
prática outros planos. Ação, 
aventura e folclore lhe 
aguardam nesta história pra lá 
de arretada. Após a palestra 
haverá o lançamento da HQ 
Salseirada, escrita e desenhada 
por Al Stefano, projeto 
realizado com o apoio da 
Secretaria Municipal de Cultura 
de São Paulo. 

 
Dia 05 de novembro, terça das 17h 
às 20h. 
Biblioteca Municipal Paulo Setúbal. 
Avenida Renata, 163 - Vila Formosa. 

 


