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CIA DO FEIJÃO 
 

PEQUENAS 
ESPERANÇAS 
60 min. | Livre | 60 lugares | 
Grátis | ESTRÉIA 

Pequenas esperanças trata 
do forte renascimento da 
literatura infanto-juvenil nos 
anos setenta. A história 
baseia-se em depoimentos 
de escritores e trechos de 
suas obras, com foco no 
período da ditadura militar 
brasileira e em como a 
necessidade de falar sobre 
democracia e liberdade 
para as crianças (que 
cresciam sob um regime 
autoritário) foi uma urgência 
que determinou o aumento 
expressivo de publicações 
para esta faixa etária e 
impulsionou este veio da 
literatura. Em forma 

narrativa, dois “autores” vão 
contando suas histórias de 
vida, da vida nos anos de 
chumbo, discorrendo sobre 
os porquês de escrever 
para as crianças e jovens e 
cantando canções da 
época que diagnosticavam 
o momento e clamavam 
pela liberdade de vida. 

| Companhia do Feijão Rua 
Dr. Teodoro Baima 68 — 
República, Centro. 
| De 08 a 30 de agosto. Seg. e 
Ter. às 21h. 
 

GRUPO 
SOBREVENTO 

 

SÃO MANUEL BUENO, 
MÁRTIR 
80 min. | +16 anos | 68 lugares 
| Grátis | (11) 3399-3589 

São Manuel Bueno, Mártir 
conta a história de Dom 

Manuel, um padre que 
duvida da existência de 
Deus e da vida após a 
morte. Por meio da 
narrativa confessional, e 
em primeira pessoa, de 
Ângela, a encenação 
embrenha-nos no drama 
íntimo do pároco, que está 
prestes a ser beatificado. 

| Espaço Sobrevento Rua 
Coronel Albino Bairão, 42 — 
Brás, Zona Leste. 
| De 06 a 28 de agosto. Sáb. e 
Dom. às 20h. 
 

ACADEMIA DE 
PALHAÇOS 

 

ADEUS, PALHAÇOS 
VELHOS 
75 min. | +12 anos | Grátis * | 

Três grandes artistas 
circenses do passado 
acidentalmente se 
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reencontram, depois de 
muitos anos, em uma 
agência de empregos. Eles 
sabem que só um será 
escolhido. 

| Centro Cultural São Paulo 
Rua Vergueiro, 1000 – 
Liberdade, Centro. 
| Dias 05, 06 e 07 de Agosto. 
Sex. e Sáb. às 21h e Dom. às 
20h. 
 
| TUSP Rua Maria Antônia, 294 
— Vila Buarque, Centro. 
| De 10 a 25 de Agosto. Qua. e 
Qui. às 21h. 
 
* Ingressos liberados 2 horas antes 
do espetáculo no CCSP e com 1 
hora de antecedência no TUSP. 
 

CIA DAS ATRIZES 
 

CICLO DE PALESTRAS 
“DRAMAS DE PRINCESAS: 
ENTRE-FRONTEIRAS 
ARTÍSTICAS” 

Ciclo de encontros mensais 
com artistas e pensadores 

cujos trabalhos estejam em 
diálogo entre-fronteiras 
artísticas (performance, 
dança, teatro, artes 
plásticas e intervenções 
urbanas). Nesta etapa as 
discussões giram em torno 
do feminismo e suas 
reverberações na literatura 
e na dramaturgia 
contemporânea. Nestes 
encontros procuramos 
vincular o processo criativo 
e as discussões sobre 
teatro performativo e a 
inserção do feminismo 
como dramaturgia. 
Teremos como convidados: 
Marcelo Backes e Stephan 
Baungartel. 

| Oficina Cultural Oswald de 
Andrade Rua Três Rios, 363 
— Bom Retiro, Centro. 
| Dia 27 de Agosto. Sáb. das 
17h às 19h. 
 
 
 

CIA DO MIOLO 
 

ENSAIO ABERTO: “CANTO 
DE GAIVOTA COMO UM 
RASGO NOS TÍMPANOS” 
(TÍTULO PROVISÓRIO) 

Uma mulher árvore cega 
que atravessou muitas 
épocas e uma criança que 
já nasce com desejos de 
navegar encontram-se em 
meio aos destroços de uma 
cidade. O que fazer quando 
a dureza da realidade nos 
impede de vislumbrar um 
horizonte? O novo 
espetáculo da Cia do Miolo, 
através de uma pesquisa 
sobre a memória dos 
objetos, constrói no espaço 
público uma instalação/ 
narrativa que revela o 
conflito entre esgotamento 
e utopia por meio destas 
duas personagens. 
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| Largo do Rosário Largo do 
Rosário — Penha, Zona Leste. 
| Dias 08 e 11 de Agosto. Seg. 
e Qui. às 16h. 
 

| Ladeira da Memória Ladeira 
da Memória — Anhangabaú, 
Centro. 
| Dia 09 de Agosto. Ter. às 
16h. 
 

NÚCLEO 
EXPERIMENTAL 

 
ROMEU E JULIETA – 
MENINOS 
| Grátis | 

Novembro de 2015. Quatro 
estudantes fazem vigília em 
uma escola estadual 
ocupada em São Paulo. 
Para preencher o tempo, 
um deles aparece com uma 
cópia de 'Romeu & Julieta' 
e os quatro se revezam 
lendo as falas em voz alta. 
Empolgados, eles 
começam a brincar de fazer 

a peça, até que descobrem 
que o mundo de 'Romeu & 
Julieta' é um mundo cheio 
de paixão e perigo muito 
mais próximo da realidade 
deles do que eles 
pensavam.  

| CEU Paraisópolis Rua Dr. 
José Augusto de Souza e 
Silva, s/n — Jardim Parque 
Morumbi, Zona Oeste. 
| Dia 03 de agosto. Qua. às 
20h. 
 

| CEU Alvarenga Estrada do 
Alvarenga, 3752 — Jardim 
Pedreira, Zona Sul. 
| Dia 09 de agosto. Ter. às 
19h30. 
 

| CEU Butantã Avenida 
Engenheiro Heitor Antônio 
Eiras Garcia, 1728 — Jardim 
esmeralda, Zona Oeste. 
| Dia 16 de agosto. Ter. às 
16h30.  
 

| Paidéia Associação Cultural 
Rua Darwin, 153 — Jardim 
Santo Amaro, Zona Sul. 

| Dia 20 de agosto. Sáb. às 
20h. 
 

| CEU Três Lagos Estrada do 
Barro Branco, s/n — Jardim 
São Pedro, Zona Sul. 
| Dia 03 de agosto. Qua. às 
20h. 
 

ROMEU E JULIETA – 
MENINAS 
| Grátis | 

Novembro de 2015. Quatro 
estudantes fazem vigília em 
uma escola estadual 
ocupada em São Paulo. 
Para preencher o tempo, 
uma delas aparece com 
uma cópia de 'Romeu & 
Julieta' e as quatro se 
revezam lendo as falas em 
voz alta. Empolgadas, elas 
começam a brincar de fazer 
a peça, até que descobrem 
que o mundo de 'Romeu & 
Julieta' é um mundo cheio 
de paixão e perigo muito 
mais próximo da realidade 



 ACONTECE EM AGOSTO  
  

‘                                                  

4 

delas do que elas 
pensavam. 

| CEU Butantã Avenida 
Engenheiro Heitor Antônio 
Eiras Garcia, 1728 — Jardim 
esmeralda, Zona Oeste. 
| Dia 16 de agosto. Ter. às 
10h30.  
 
| CEU Alvarenga Estrada do 
Alvarenga, 3752 — Jardim 
Pedreira, Zona Sul. 
| Dia 19 de agosto. Sex. às 
19h30. 
 
| CEU Três Lagos Estrada do 
Barro Branco, s/n — Jardim 
São Pedro, Zona Sul. 
| Dia 23 de agosto. Ter. às 10h 
e 15h. 
 

SONHOS NÃO 
ENVELHECEM 
| Grátis | 

O Núcleo Experimental 
convida o espetáculo 
“Sonhos Não Envelhecem” 
d’O Teatro do Bardo com 
direção de Fernanda Maia. 

Adaptação de um dos 
maiores clássicos de 
William Shakespeare 
“Sonho de uma Noite de 
Verão” trata de um 
encontro inusitado no meio 
da floresta. No caso do 
Teatro do Bardo, esta 
encantadora obra ganha 
novas leituras transformada 
em musical, costurada pelo 
repertório do grupo de 
compositores mineiros 
conhecido como Clube da 
Esquina. 

| CEU Paraisópolis Rua Dr. 
José Augusto de Souza e 
Silva, s/n — Jardim Parque 
Morumbi, Zona Oeste. 
| Dia 05 de agosto. Sex. às 
16h. 
 
| Paidéia Associação Cultural 
Rua Darwin, 153 — Jardim 
Santo Amaro, Zona Sul. 
| Dia 12 de agosto. Sex. às 
20h. 
 

| CEU Vila do Sol Avenida dos 
Funcionários Públicos, 369 — 
Vila do Sol, Zona Sul. 
| Dia 15 de agosto. Seg. às 
15h.  
 
| CEU Três Lagos Estrada do 
Barro Branco, s/n — Jardim 
São Pedro, Zona Sul. 
| Dia 26 de agosto. Sex. às 10h 
e 15h. 
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VELHA COMPANHIA 
 

SINTHIA 
165 min. (com intervalo) | +14 
anos | R$ 20 | ESTRÉIA 

Num tempo de imposições, 
Vicente, um músico 
clássico esperado como 
menina, decide criar sua 
própria identidade. 
| Espaço dos Fofos Rua 
Adoniran Barbosa, 151 — Bela 
Vista, Centro. 
| De 20 a 29 de Agosto. Sáb. 
Dom. e Seg. às 20h. 
 

ISSO NÃO É UM 
GRUPO 

 

NEVA 
80 min. | +12 anos | R$ 20 e 
10* | 62 lugares | ESTRÉIA 

No inverno de 1905, em 
São Petesburgo, a atriz 
Olga Knipper, primeira atriz 
do Teatro de Arte de 
Moscou, fundado por 
Stanislavski, vive o luto da 

morte de seu marido, o 
dramaturgo Anton 
Tchekhov e recebe a ajuda 
dos atores Masha e Aleko 
para prosseguir o ensaio da 
peça “O Jardim das 
Cerejeiras“, último texto 
escrito pelo esposo. Eles 
aguardam a chegada dos 
outros atores da 
companhia, mas enquanto 
o ensaio ocorre na sala de 
um teatro, do lado de fora 
está acontecendo o 
Domingo Sangrento, 
massacre em que boa parte 
dos manifestantes foi 
cruelmente assassinada 
pela guarda do Czar.  

| Centro Cultural São Paulo 
Rua Vergueiro, 1000 – 
Liberdade, Centro. 
| De 13 a 28 de Agosto. Sex. e 
Sáb. às 21h e Dom. às 20h. 
 
*Sessão Popular dia 19 de Agosto, 
ingressos a R$3,00. 
 

 

GIOVANNI TOZI 
 

AS LUZES DO OCASO  
75 min. | +14 anos | R$ 20 e 10 
(meia) | ESTRÉIA 

Lanuza Mayer, uma antiga 
vedete que teve seus 
tempos áureos no Teatro 
de Revista, vive hoje num 
casarão isolado no sul do 
país junto de um misterioso 
personagem. Lanuza 
guarda segredos, 
escândalos e vive cercada 
por um mundo fantasioso 
criado por ela mesma. Tudo 
muda com a chegada de 
um jovem escritor. 

| Centro Cultural Banco do 
Brasil Rua Álvares Penteado, 
112 — Centro. 
| De 05 a 26 de Agosto. Qua. 
Qui. Sex. às 20h. 
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DOCUMENTÁRIO 
“MAMÂE QUER SER 
VEDETE” 
45 min. | R$ 10 e 05 | 

Exibição do documentário 
que traça um panorama da 
intimidade pessoal e 
profissional das grandes 
divas do Teatro de Revista 
em depoimentos 
emocionantes.  

| Centro Cultural Banco do 
Brasil Rua Álvares Penteado, 
112 — Centro. 
| De 15 e 22 de Agosto. Seg. 
às 19h30. 
 
CICLO DE DEBATES 

Os temas dos debates 
serão: 1) Teatro de Revista 
no Brasil, com Neyde 
Veneziano; 2) Dramaturgia, 
com Maurício Guilherme; e 
3) A Construção do 
Personagem, com Magali 
Biff, Giovani Tozi e Paulo 
Goulart Filho. 

| Centro Cultural Banco do 
Brasil Rua Álvares Penteado, 
112 — Centro. 
| Dias 17, 24 e 31 de Agosto. 
Qua. ao fim das apresentações 
de “As Luzes do Ocaso”. 
 
ANTONIO CARLOS 

MARTINS LIMA 
 
ÓPERA URBE – PESTE 
CONTEMPORÂNEA 
120 min. | +14 anos | Grátis | 
ESTRÉIA 

A peça é um ato-
espetáculo-musical que 
conta a história de 4 
amigos (BOI, irmão de 
EULÁLIA, namorada de 
CISCO, amigo de infância 
de MANO) que vêem suas 
relações de amor, amizade 
e afeto se dissiparem por 
questões afeitas aos dias 
tensos e conturbados da 
contemporaneidade, tais 
como o fanatismo religioso, 
o binômio 

capital/consumismo, as 
diversas formas de 
vivenciar a sexualidade e a 
intolerância de modo geral. 
Completa o elenco uma 
transsexual que sofre um 
crime de ódio. Esses 5 
atores são acompanhados 
por uma banda com 6 
músicos, num espetáculo 
ao ar livre, que acontece 
em um Teatro de Arena 
construído pelo grupo no 
Largo da Batata 

| Largo da Batata Largo da 
Batata, s/n — Pinheiros, Zona 
Oeste. 
| Dias 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 22, 
23, 24, 25, 29, 30 e 31 de 
agosto às 18h. 
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CONTADORES DE 
EMOÇÕES 

  

OS DOIS E AQUELE 
MURO 
70 min. | +16 anos | R$ 30 * | 
80 lugares | (11) 3101-6640 

Mescla de maneira 
intrigante drama, comédia, 
suspense, numa sucessão 
não linear de cenas breves 
e de variadas pulsações. 
Imersos na incessante luta 
pelo poder, nem por isso os 
dois deixam de 
experimentar o sabor do 
afeto, da solidariedade, da 
ferina ironia, do respeito 
pelas diferenças, mesmo 
vivendo as dificuldades ou 
mesmo as impossibilidades 
de degustar estas 
dimensões que também 
fazem parte da aventura de 
estar vivo. 

| Espaço dos Fofos Rua 
Adoniran Barbosa, 151 — Bela 
Vista, Centro. 
| Dias 01, 02 e 03 de Agosto. 
Seg., Ter. e Qua. às 21h. 
 
* R$ 15,00 (meia-entrada para 
estudantes, professores da rede 
pública, maiores de 60 anos e 
classe teatral) e gratuito para 
professores e alunos da rede 
municipal de ensino. 
 

CIA NOVA DE 
TEATRO 

 

BARULHO D’ÁGUA 
50 min. | Livre | Grátis | 

Inspirada na obra do 
italiano Marco Martinelli, a 
montagem narra a trajetória 
de cinco refugiados que 
tentaram atravessar o Mar 
Mediterrâneo, a partir de 
depoimentos coletados pelo 
próprio dramaturgo na Ilha 
de Lampedusa, na região 
da Sicília, na Itália. A 
montagem dá vida aos 
imigrantes que foram 

entrevistados por Martinelli. 
Todos esses personagens 
são interpretados pelo ator 
Alexandre Rodrigues. 

| Teatro Cacilda Becker Rua 
Tito, 295 — Lapa, Zona Oeste. 
| Dias 05, 06 e 07 de Agosto. 
Sex. e Sáb. às 21h e Dom. às 
19h. 
 

| Teatro Alfredo Mesquita 
Avenida Santos Dumont, 1770 
— Santana, Zona Norte. 
| De 12 a 21 de agosto. Sex. e 
Sáb. às 21h e Dom. às 19h 
 

POLEIRO DO 
BANDO 

 

PLAYGROUND 
60 min. | +16 anos | Grátis | 
198 lugares | (11) 2221-3657 

Arriscando na obviedade do 
título a encenação propõe a 
vasculhar e (re)criar 
espaços em que tanto 
atores quanto plateia 
possam partilhar da área 
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destinada a infantilidades. 
Em Playground, o quarteto 
de dois casais 
heterossexuais sugerido 
pelo texto é subvertido: 
duas atrizes + uma 
iluminadora + um músico. 
Técnicos, atores e público 
dividem o mesmo espaço 
para contar a quase fábula 
e assim evidenciar a 
brincadeira teatral. 

| Teatro Alfredo Mesquita 
Avenida Santos Dumont, 1770 
— Santana, Zona Norte. 
| Dias 05, 06 e 07 de agosto. 
Sex. e Sab. às 21h e Dom. às 
19h 
 

FAMÍLIA FORMIGUEIRO 
CASA CONDOMÍNIO 
55 min. | Livre | Grátis | 198 
lugares | (11) 2221-3657 

No espetáculo Família 
Formigueiro Casa 
Condomínio, Dedé e Bica 
tem 9 anos, são colegas de 
escola e vizinhos de 

condomínio. Impulsionados 
por uma pesquisa escolar 
iniciam uma jornada que as 
conduzirá à descoberta da 
pluralidade de arranjos, 
combinações e formatos 
que cabem dentro da 
palavra “família”. Bica 
decide fazer um filme. Dedé 
está intrigado com o 
formigueiro que encontrou 
no jardim: será que as 
formigas também viverão 
em família? 

| Teatro Alfredo Mesquita 
Avenida Santos Dumont, 1770 
— Santana, Zona Norte. 
| Dias 06 e 07 de agosto. Sab. 
e Dom. às 16h. 
 
DEBATE: “PLURALIDADE 
À MARGEM SOBRE AS 
CONDIÇÕES DE SER 

MULHER...”. 
Livre | Grátis | 198 lugares | 
(11) 2221-3657 

Debate Pluralidade à 
margem sobre as 
condições de ser mulher - 
em suas pluralidades - nas 
periferias da cidade de São 
Paulo e às margens de 
uma sociedade que não as 
reconhece. O segundo 
debate abordará o 
subjugamento cultural dos 
gêneros, desejos e 
identidades ao biologismo 
do sexo. 

| Teatro Alfredo Mesquita 
Avenida Santos Dumont, 1770 
— Santana, Zona Norte. 
| Dia 05 de agosto. Sex. às 
21h. 
 

BANDO TRAPOS 
 

MEPHISTO INJUSTIÇADO 
50 min. | Grátis | (11) 3331-
1001 

Ao anunciar um grande 
espetáculo, Mephisto seduz 
os espectadores a entrarem 
em um antigo espaço 



 ACONTECE EM AGOSTO  
  

‘                                                  

9 

teatral abandonado, com a 
promessa de que verão um 
inesperado espetáculo. No 
caminho ilógico de um 
Mephisto que questiona a 
lógica de Deus, nos 
perguntamos diversas 
vezes o que é real, o que é 
teatro, o que é demoníaco 
e o que é divino em todos 
nós. 

| TUOV Rua Newton Prado, 
766 — Bom Retiro, Centro. 
| Dias 27 e 28 de agosto. Sab. 
Às 20h e Dom. às 19h. 
 

CIA DOS 
IMAGINÁRIOS 

 
O TAXIDERMISTA 
70 min. | Livre | Grátis | 

Em um mundo que já não 
se espanta mais como a 
barbárie da guerra, com a 
banalização da morte, um 
homem se insurge 
metódica e silenciosamente 

contra o caos que o cerca: 
ele empalha os animais que 
morreram no zoológico em 
que trabalha num gesto 
simbólico de perpetuação 
da vida em meio à morte 
sistemática; ele não só 
empalha esses animais 
como conversa com eles. 
Lola, uma menina órfã, 
surge com o desejo de 
aprender a arte da 
taxidermista. 

| CEU Sapopemba Rua 
Manoel Quirino de Mattos, s/n 
— Jardim Sapopemba, Zona 
Leste. 
| Dia 09 de agosto. Ter. às 20h. 
 

| Teatro Cacilda Becker Rua 
Tito, 295 — Lapa, Zona Oeste. 
| Dias 12, 13 e 14 de agosto. 
Sex. e Sab. às 21h Dom. às 
19h. 
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OFICINAS 
 

BANDO TRAPOS 
 
VIVÊNCIA CORPORAL: DE 
ENCONTRO COM O 
RIDÍCULO E O 
DESPERTAR DA 
MÁSCARA 
Grátis | (11) 3331-1001 

Vivência prática proposta 
pelos integrantes do Bando 
Trapos a fim de trocar as 
experiências vividas ao 
longo da pesquisa, 
treinamentos e processo de 
montagem do espetáculo 
Mephisto Injustiçado. 

| TUOV Rua Newton Prado, 
766 — Bom Retiro, Centro. 
| Dia 28 de agosto. Dom. das 
10h às 13h. 
 

 

 

 

 

 

CIA 
ANTROPOFÁGICA 

   
OFICINA DE TEATRO DA 
ANTROPOFÁGICA 
| Grátis | (11) 3871-0373 

A Oficina de Teatro da 
Antropofágica representa a 
comunhão entre a 
Antropofágica e novos 
indivíduos participantes. 
Entendemos que 
compartilhar enriquece todo 
o fazer teatral. Para os que 
chegam, a oportunidade de 
tomar conhecimento e se 
alimentar dos exercícios, 
dos jogos teatrais, das 
músicas, dos rituais, dos 
textos, da criação. Para os 
que já estão, a doação, o 
alimento renovado e 
revisitado, a simbiose, a 
devoração.  

| Inscrições: Sempre 
abertas pelo telefone (11) 
3871-0373. 

| Espaço Cultural Tendal da 
Lapa Rua Constança, 72 — 
Lapa, Zona Oeste. 
| Segundas-feiras às 14h | +14 
anos | 
 

| Espaço Pyndorama Rua 
Turiassu, 481 — Barra Funda, 
Zona Oeste. 
| Segundas-feiras às 19h | +16 
anos | 
   

| Escola Estadual Manuela 
Lacerda Vergueiro Rua 
Tamuatá, 176 — São João 
Climaco, Zona Sul. 
| Segundas-feiras às 19h | +14 
anos | 
  

| Escola Estadual Almirante 
Marquês de Tamandaré Rua 
Jacaré-Copaíba, 33 — 
Freguesia do Ó, Zona Norte. 
| Terças-feiras às 14h | +14 
anos | 
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| Escola Estadual Professor 
Cândido Gonçalvez Gomide 
Rua Avelino Zanetti, 50 — 
Pirituba, Zona Norte. 
| Terças-feiras às 14h | +14 
anos | 
 
RESIDÊNCIA DE 
NÚCLEOS CONVIDADOS 
| Grátis | (11) 3871-0373 

Estão abertas as inscrições 
para a Residência de 
Núcleos Convidados no 
Espaço Pyndorama. Os 
núcleos serão selecionados 
de acordo com as 
propostas e a 
disponibilidade do Espaço. 
Podem participar desta 
residência coletivos de 
teatro, dança, música, 
audiovisual, artes plásticas, 
etc. 

A residência propõe a 
democratização do Espaço 
que traz benefícios não só 
para os grupos, que 

durante sua permanência 
poderão desenvolver seus 
trabalhos, como também 
para todos os demais 
envolvidos, nas interações 
e compartilhamentos de 
pesquisa. 

| Inscrições: Para 
inscrever seu grupo, envie 
um e-mail 
para contato@antropofagic
a.com descrevendo sua 
proposta de residência, 
além dos contatos (nomes 
e telefone) do grupo.  

| Espaço Pyndorama Rua 
Turiassu, 481 — Barra Funda, 
Zona Oeste. 
 

CIA TEATRO DE LA 
PLAZA 

 

PRIMEIRO ENCONTRO 
DO CURSO DE TÉCNICAS 
DE MÁGICA APLICADAS 
AO TEATRO 
| Grátis | 

O curso se iniciará no dia 
11 de agosto e continuará 
com mais quatro encontros 
(total 20 horas), finalizando 
em novembro próximo. 

Durante os encontros os 
participantes terão acesso 
às mais sofisticadas 
técnicas mágicas, além de 
ter a possibilidade de 
treinar habilidades com o 
intuito de utilizar os truques 
mágicos no teatro em geral 
e no Teatro de Bonecos em 
particular. Oficina e material 
didático gratuitos. 

| Ministrado por: Bodie 
Blake 

| Inscrições: através de 
carta de interesse e 
currículo enviados para o e-
mail 
oficinas@teatrodelaplaza.c
om até 05 de agosto/2016 * 



 ACONTECE EM AGOSTO  
  

‘                                                  

12 

| Galeria Olido (Sala Azul) 
Avenida São João, 473 — 
República, Centro. 
| Dia 11 de agosto. Qui. Das 
09h às 13h. 
 
* Será dada preferência aos 
inscritos que manifestarem 
interesse em realizar todos os cinco 
encontros. 
 

OFICINA DE 
CONSTRUÇÃO DE 
BONECOS DE MESA 
(MANIPULAÇÃO DIRETA) 
| Grátis | 

Técnica de bonecos auto-
sustentáveis, criada por 
Hansjürgen em seu livro 
"Rod-puppets & Tablet-Top 
Puppets (standing figures)”. 
No Brasil esta técnica ficou 
conhecida através do 
espetáculo ”O Incrível 
Ladrão de Calcinhas” da 
Trip Teatro de SC. 
Adaptação de mecanismos 
de dedos, bocas, olhos e 
outros por Paulo Nazareno, 

da Cia. Nazareno Bonecos 
de SC. 

| Ministrado por: Paulo 
Nazareno Bernardo. 

| Inscrições: através de 
carta de interesse e 
currículo enviados para o e-
mail 
oficinas@teatrodelaplaza.c
om até 15 de agosto. 

| FAB LAB - Galeria Olido 
Avenida São João, 473 — 
República, Centro. 
| Dias 30 e 31 de agosto. Ter. e 
Qua. Das 09h às 13h. 
 
 
 

 
CONCEPÇÃO E 
ORGANIZAÇÃO: 
Raphael Andrade 

 
ILUSTRAÇÃO: 

André Monteiro (Pato) 
 

 

 


