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ESPETÁCULOS 
 

REPÚBLICA ATIVA DE 
TEATRO 

 
O INCRIVEL CASO DO 
MENINO DE VESTIDO 

 
50 min. | 198 lugares | Gratuito | 
Livre. 

 
Dennis era um menino comum: ia 
à escola, jogava futebol, tinha 
amigos... Mas ele se sentia 
diferente. Achava que sua vida 
era chata. Algo de 
extraordinário simplesmente tinha 
que acontecer! Com recortes e 
fragmentos de um inesperado 
acontecimento, esta trama vai 
mostrar que nem tudo é o que 
parece ser. 

 
De 21 de março a 18 de abril, 
sábado e domingo às 16h. 
Teatro Cacilda Becker. 
Rua Tito, 295 – Lapa. 
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ESPETÁCULOS 
 

GRUPO FOLIAS 

 
CANÇÕES DE GUERRA E 
POESIA - AS ESTRELAS 

ESTARÃO SEMPRE LÁ, SR. 
BRECHT? 

 
50 min. | Gratuito.| Livre. 

 
Espetáculo cênico musical 
composto por canções e textos 
de personagens que estão 
dentro da guerra, no seio das 
lutas dos homens por sua 
liberdade, onde a palavra 
atrocidade é talvez a mais 
branda. Aqui, juntos, somos 
infanticidas, soldados vivos e 
mortos, ratos, mães, bêbados, 
perdedores, prostitutas, viúvas 
na guerra, mães comerciantes da 
guerra, nas palavras do Sr. 
Keuner (alter ego de Brecht): 
escravos dos nossos fins. E mais 

que tudo, somos poetas, estrelas 
caídas de um universo 
manipulado por um deus 
perverso e piedoso, 
reconstruindo a cruel poesia de 
todas as guerras. 
 
Dia 20 de março, sexta-feira às 

20h. 

Teatro Parque Flávio Império. 

Rua Professor Alves Pedroso, 600 – Cangaíba. 

 

Dia 25 de março, quarta-feira às 

20h. 

Centro Cultural Santo Amaro. 

Avenida João Dias, 822 - Santo Amaro. 

 
BRECHT SAMPLE - AOS QUE 
HESITAM OU SOMOS O QUE 

SOBROU? 
 

45 min. | Gratuito. | Livre. 

 
Trata-se de uma intervenção que 
integra discursos históricos, 
imagens, depoimentos pessoais, 
personagens e poemas do 
dramaturgo alemão Bertolt 

Brecht. Cada performer trará 
em cena samples (recortes) 
unindo este material ao tempo 
que nos toca viver. Um mosaico-
sonoro-imagético-performático 
do território Ana Cintra/Santa 
Cecília/São Paulo/Brasil. Em 
mãos o microfone e a pergunta: 
"Somos o que sobrou? Com quem 
podemos contar?". 
 
Dia 29 de março, domingo às 

19h30. 

Centro de Formação Cultural Cidade 

Tiradentes. 

Rua Inácio Monteiro, 6900 - Cidade Tiradentes. 

 

Dia 08 de março, domingo às 

19h30. 

Centro de Culturas Negras do 

Jabaquara. 

Rua Arsênio Tavolieri, 45 – Jabaquara. 

 

O POVO EM PÉ 

 
A HISTÓRIA DE BAKER 

 
   50 min. | Gratuito. | Livre. 
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Thomas Baker, missionário inglês, 
foi morto e devorado por 
habitantes das ilhas Fiji em 
1867. Em 2003, os descendentes 
dos supostos canibais, agora 
convertidos ao cristianismo, 
realizaram uma cerimônia de 
pedido de desculpas aos 
descendentes do missionário. 
Neste meio tempo, a atriz-
autora descobre calcificações 
semelhantes a pequenos dentes 
em seus joelhos, no chamado 
Cisto de Baker. Explorando 
elementos autobiográficos e 
históricos, e passeando por 
outros Bakers (Josephine Baker, 
a bomba de Baker no atol de 
Bikini, etc), a peça reflete com 
humor sobre nossa posição como 
devorador ou devorado, 
colonizador ou colonizado... 
Somos todos canibais? 
 
Dia 15 de março, domingo às 19h. 

Casa de Cultura Chico Science. 

Avenida Presidente Tancredo Neves, 1265 - 

Moinho Velho. 

 

Dia 21 de março, sábado às 19h. 

Casa de Cultura da Freguesia do Ó. 

Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 215 - 

Freguesia do Ó. 

 

TEATRO DA VERTIGEM 

 
ENQUANTO ELA DORMIA 

 
70 min. | 40 lugares. | Gratuito. | 

16 anos. 
 

Enquanto Ela Dormia conta à 
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. 
 
Dias 07, 08, 14 e 15 de março, 

sábados às 21h e domingos às 

19h. 

Casa de Cultura Vila Guilherme. 

Praça Oscar da Silva, 110 - Vila Guilherme. 

 
PEPE O HIPOPÓTAMO (2A 

TENTATIVA) 
 

90 min. | 50 lugares. | Gratuito. | 

16 anos. 
 

Ele foi tirado à força de sua 
terra natal, transportado em 
condições precárias, vendido no 
mercado negro, encarcerado. 
Tratado como bicho exótico ou 
peça de museu, foi exibido como 
artigo de luxo até a morte 
daquele que se dizia seu dono. 
Foi abandonado, passou fome, 
viu os vigias fugirem para outras 
terras e então resolveu fugir. 
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Pepe, o hipopótamo, levou com 
ele sua companheira e, juntos, 
deram vida a um incontável 
número de filhotes que deixaram 
atrás de si um rastro de 
destruição e morte. Você pode 
pensar “e o que eu tenho com 
isso?”. Mas só até descobrir que 
o Pepe está crescendo bem 
perto de você. 
  
Dias 21, 22, 28 e 29 de março, 

sábados e domingos às 21h. 

Teatro da Vertigem. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OUTRAS ATIVIDADES 
 

O POVO EM PÉ 

 
CRIAÇÃO NO TEATRO 

DOCUMENTAL – HISTÓRIAS 
PESSOAIS E COLETIVAS. 

 
180 min | 50 vagas. | Gratuito. | 

Livre. 

 

A oficina será conduzida pela 

diretora Cristiane Zuan Esteves e 

pelo dramaturgo Beto Matos. Terá 

como foco a experimentação de 

possibilidades narrativas e cênicas a 

partir de material documental, 

autobiográfico e das experiências 

pessoais de cada um dos 

participantes. Desta forma, através 

de práticas de um “teatro do real”, 

estabeleceremos relações das 

histórias de cada com os temas do 

projeto e nossa história coletiva. 

Serão abordadas: Dramaturgias 

híbridas, utilizando material ficcional, 

documental sonoro e visual, 

improvisação e estruturas de jogo. 

Interação de oralidade, visualidade 

e ação cênica, integrando 

dispositivos de vídeo, de som e 

cênicos. Possibilidades de relação 

com o espectador. 

 
Dia 15 de março, domingo às 14h. 

Casa de Cultura Ipiranga – Chico 

Science. 

Avenida Presidente Tancredo Neves, 1265 - 

Moinho Velho. 
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ESPETÁCULOS 
 

BALANGANDANÇA CIA 

 
PRESENTE! FEITO DA GENTE 

 
50 min. | Gratuito. | Livre. 

 
O espetáculo Presente! Feito da 
gente é uma aventura de 
movimentos-danças surgidas do 
encontro entre corpo e natureza, 
que abre espaço para o 
imaginário de forma lúdica, 
delicada e sensível ao brincar 
com a maneira de se ver e 
relacionar com a natureza a 
partir de elementos encontrados 
no caminho. Com eles, serão 
abertos espaços para o vasto 
mundo do brincar e do 
imaginário, ressaltando a certeza 
de que somos natureza, e não 
apenas fazemos parte dela.  

Assim, costurado pela ludicidade, 
o espetáculo pretende tocar não 
só crianças mas pais e 
educadores em torno da questão 
“Você é feito de quê?”, 
provocando à todos com o 
suporte de elementos cênicos.  

 
Dia 01 de março, domingo às 16h. 
Teatro Alfredo Mesquita. 
Avenida Santos Dumont, 1770 – Santana. 

 
Dias 20, 21 e 22 de março, sexta às 
14h30, sábado e domingo às 16h. 
Centro Cultural São Paulo. 
Rua Vergueiro, 1000 – Paraíso. 

 

CIA PÉ NO MUNDO 

 
ARQUIVO NEGRO: PASSOS 

LARGOS EM CAMINHOS 
ESTREITOS 

 
60 min. | Gratuito. | Livre. 

 
"Arquivo Negro: Passos largos em 
caminhos estreitos" é livremente 

inspirado em histórias reais de 
personalidades negras, que 
mesmo vivendo em situações de 
extrema adversidade se 
destacaram e influenciaram a 
história brasileira, como João 
Cândido, Maria Firmina dos Reis, 
Luiz Gama, Carolina Maria de 
Jesus, Abdias do Nascimento, 
Aleijadinho, entre outros. O 
espetáculo resgata e reapresenta 
arquivos históricos sobre uma 
cultura afrobrasileira que não nos 
foi verdadeiramente contada. 
Não somos descendentes de 
escravos, somos descendentes de 
seres humanos africanos. Filhos da 
diáspora, trazidos ao mundo com 
o direito de sermos autores e 
protagonistas de nossa própria 
história. Assim, seguimos a passos 
largos em caminhos estreitos. 
 
Dias 05 e 06 de março, quinta às 
15h e sexta às 19h. 
Teatro Flávio Império. 
Rua Professor Alves Pedroso, 600 – 
Cangaíba. 
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Dia 19 de março, quarta às 19h.  
Centro Cultural da Penha. 
Largo do Rosário, 20 – Penha de França.  
 

GRUPO XINGÓ 

 
ESPETÁCULO SO.CORRO E 

SHOW DO CABARÉ 
FEMINISTA NA OCUPAÇÃO 

DE MULHERES 
PROTAGONISTAS 

 
120 min. | 80 lugares. | R$ 15. | 
Livre. 
 

Mês de março é o mês das 
mulheres, assim como todos os 
outros. Dessa forma, o Grupo 
Xingó, felizes em colaborar na 
ocupação da Mooca, junto com o 
show do Cabaré Feminista, 
participará em uma 
programação intensa e cheia de 
mulheres incríveis, finalizando o 
último espetáculo do grupo pelo 

Fomento à Dança, convidando 
todos e todas para dançar. 

 
Dia 08 de março, domingo às 17h. 
Teatro Arthur Azevedo. 
Avenida Paes de Barros, 955 - Mooca 

 

CIA. CARNE AGONIZANTE 

 
KONSTITUIÇÃO, RÉ EM 2ª 

INSTÂNCIA 
 
50 min. | 50 lugares. | Gratuito. | 
16 anos. | 

 
Inspirado no discurso de Ulisses 
Guimarães (presidente da 
Assembleia Nacional 
Constituinte) na promulgação 
oficial da Carta Magna 
brasileira em 1988, o espetáculo 
se apoia em elementos contidos 
na oratória do parlamentar 
para desenvolver uma ação 
corporal cênica que possa 
exaltar as contradições e utopias 

contidas no documento quando 
aplicado na realidade política e 
social. A encenação de extrema 
violência corporal ressalta o 
quanto somos criadores e 
criaturas das nossas próprias 
mazelas e sádicos por essência.  
 
De 18 de março a 4 de abril, quarta 
a sexta às 20h e aos sábados às 
18h.  
Oficina Cultural Oswald de 
Andrade. 
Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro. 
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OUTRAS ATIVIDADES 
 

BALANGANDANÇA CIA 

 
CABANINHA  

 
180 min. | 20 lugares. | Gratuito. | 
Livre. | 

 
Oficina para crianças de 08 a 10 
anos que querem se mover, 
brincar, imaginar e inventar 
mundos! CABANINHA são 
encontros em que crianças e 
Balangandança Cia. irão inventar 
movimentos, mergulhar em 
brincadeiras e voar na 
imaginação. A Balangandança 
Cia. é um grupo de artistas 
dançarinos que cria espetáculos 
de dança para crianças há 23 
anos. A Natureza presente na 
gente e na cidade é o ponto de 
partida para olhar, escutar e 

estar sensível a nossa volta e a os 
mesmos, criando danças juntos.  

 
De 17 de março a 09 de junho, 
terças das 14h às 17h.  
Centro Cultural São Paulo. 
Rua Vergueiro, 1000 – Paraíso. 
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SHOWS 
 

 
BAILE NA PRAÇA 

 
420 min. | 1000 Lugares. | 
Gratuito. | Livre. 
 

A atividade consiste na 
realização de um evento de 
música com colecionadores de 
discos e juntamente disto 
atividades culturais e 
recreativas para moradores do 
bairro. 
 
Dia 01 março, domingo das 14h às 
21h. 
Praça Paulo Sella Neto.  
Avenida Sargento Miguel de Sousa Filho, 

159 – Jardim Japão. 

 
 
 
 

 
SOUND SYSTEM 

 
430 min. | 120 Lugares. | Gratuito. 
| Livre.  
 

Sistema de som com 
apresentações de Dj’s e Mc’s.  
 
Dia 01 março, domingo das 14h às 
21h. 
Centro Cultural da Juventude.  
Avenida Deputado Emílio Carlos, 3641 – 

Vila dos Andrades. 

 

 
SARAU REGGAE + SHOW 

DA BANDA INDAÍZ 
 
120 min. | 500 Lugares. | Gratuito. 
| Livre.  
 

Sarau Reggae com um show de 
encerramento da banda Indaíz.  

 
De 02 a 04 de março, segunda, 
terça e quarta das 7h às 12h. E dia 
06 de março, sexta das 07h30 às 
09h30. 
EMEF Alice Meirelles Reis.  
Avenida Teixeira Leite S/N – Sítio Morro 

Grande. 

 

 
AFROCHOQUE 

 
240 min. | 300 Lugares. | Gratuito. 
| Livre.  
 

Na ativa desde 2008, Monkey 
Jhayam vem se consolidando 
como a principal revelação do 
reggae brasileiro. O cantor e 
compositor celebra 10 anos de 
carreira com o seu novo show, 
AFROCHOQUE, com a sua nova 
banda. A apresentação conta 
com uma compilação das 
músicas que ficaram marcadas 
desde 2008 até os últimos 
lançamentos, com muita 

NEW WORLD SQUARE 

TREZEROOTS SISTEMA DE 
SOM 

SÓSTENES MATUSALÉM 

MONKEY JHAYAM 
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influência de Afrobeat, 
Afrorock, Dancehall, Guetto 
Tech e Latinidades. 
Show de abertura: JahDub & 
Mistah Jordan. 
 
Dia 29 março, domingo das 16h às 
20h. 
Casa de Cultura São Rafael.  

Rua Quaresma Delgado, 354 – Jardim 
Vera Cruz. 

 

 
DJ + SOUNDSYTEM 

 
360 min. | 1000 Lugares. | 
Gratuito. | Livre.  
 

Encontro de Dj’s do cenário 
reggae operando o sound 
system. 
 
Dia 29 março, domingo das 14h às 
20h.  
Praça Francisco Daniel Lopes – Cidade 

Lider. 

 

 

OUTRAS ATIVIDADES 
 

 
GINECOLOGIA NATURAL 

 
240 min. | 20 Lugares. | Gratuito. | 
Livre.  
 

O workshop tem a intenção de 
promover um contato 
informativo e vivencial em 
relação às ervas e práticas da 
Ginecologia Natural. 
 
Dia 29 março, domingo das 14h às 
18h. 
Casa de Cultura Chico Science.  

Rua Abagiba, 20 – Moinho Velho. 
 

 

 
PROGRAMA DE RÁDIO 

 
60 min. | Gratuito. | Livre.  
 

Entrevistas, música ao vivo e 
conteúdo informativo, com 
Feminine Hifi, Buena Onda 
Reggae Club, Monkey Jhayam, 
Sue & Mokaya e Lei di Dai. 
 
Dias 03, 10, 17, 24, e 31 de março, 
terças das 20h às 22h. 
Rádio Brasil Atual.  
98,9 FM - Grande São Paulo e 93,3 FM - 

Baixada Santista. 

 
 

FYA SOUND 

NIGATI 

RÁDIO FM “JÁ REGOU 
SUAS PLANTAS?” 
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ATIVIDADES 
 

 
ANALISTA DE MARKETING 

EM REDES SOCIAIS 
 
180 min. | 12 vagas. | Gratuito. | 
Livre. 

 
Capacita o profissional para 
propor as melhores ações e 
ferramentas de relacionamento 
com o cliente, assim como 
analisar campanhas de 
marketing em mídias sociais, no 
intuito de alcançar os objetivos 
estratégicos da marca de forma 
ética e sustentável. 

 
De 02 a 13 de março, de segunda à 
sexta das 18h30 às 21h30. 
Senac Barra Funda. 
Avenida Francisco Matarazzo, 249 – 

Barra Funda. 

 
 

 
COMUNICAÇÃO E 

MARKETING PARA RÁDIO 
COMUNITÁRIA 

 
240 min. | 15 vagas. | Gratuito. | 
Livre. 
 

Suporte teórico e prático para 
um dos segmentos do marketing 
digital, visando desenvolvimento 
estratégico para obtenção de 
resultado por meio de 
comunicação eficaz. Entre as 
propostas, os alunos terão 
acesso aos conhecimentos e a 
compreensão do Facebook, 
Instagram e WhatsApp. 
 
De 04 a 13 de março as quartas e 
sextas das 18h30 às 22h30 e dia 
14 de março ao sábado das 8h às 
12h. 
Estúdio Aramá Comunicações. 
Rua Marquês de Itu, 58, 9º andar – 

República.  

 

 
PRÁTICA EM PRODUÇÃO 

RADIOFÔNICA 
 
90 min. | 12 vagas. | Gratuito. | 
Livre. 

 
O curso de Prática em Produção 
Radiofônica ensina o aluno a 
produzir com qualidade os 
seguintes conteúdos: roteiro, 
redação, pré-produção, 
produção e pós-produção. 

 
De 09 a 30 de março de segunda a 
sexta das 13h às 14h30. 
Estúdio Aramá Comunicações. 

Rua Marquês de Itu, 58, 9º andar – 
República. 

 
 
 
 
 
 

RÁDIO CONEXÃO FM 

RÁDIO ONDA FM RÁDIO PAZ FM 
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O QUE É JORNALISMO? 

 
180 min. | 20 vagas. | Gratuito. | 
Livre. 
 

Conhecer as etapas de 
produção e desenvolver 
competências necessárias para 
a produção de reportagens 
radiofônicas. 
 
De 10 a 21 de março as terças e 
quintas das 14h às 17h e sábados 
das 14h às 18h. 
Estúdio Aramá Comunicações. 

Rua Marquês de Itu, 58, 9º andar – 
República. 

 
 
 
 
 
 
 

 
OFICINA DE REDAÇÃO DE 

NOTÍCIAS  
 
480 min. | 20 vagas. | Gratuito. | 
Livre. 

 
A oficina tem como proposta 
instrumentalizar os alunos sobre 
a produção textual para rádio 
comunitária direcionada à 
divulgação, debate, 
monitoramento das notícias de 
interesse local. Também propõe 
uma revisão da aplicação 
correta da língua portuguesa 
ao conteúdo radiofônico de 
caráter jornalístico. 

 
Dia 14, 21 e 28 de março, sábados 
das 9h às 17h. 
Rádio Heliópolis. 
Rua da Mina, 38 – Heliópolis. 

 
 

RÁDIO CAMINHO PARA A 
VIDA FM 

RÁDIO HELIÓPOLIS FM 


