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OS CRESPOS 
 

ALGUMA COISA A VER 
COM UMA MISSÃO 
60 min. | Livre | Grátis | 
ESTRÉIA 

Duas mulheres - Uma 
auxiliar de enfermagem e 
uma gari - são convidadas 
pela barqueira dos mortos a 
visitar o passado. A 
barqueira - uma figura 
mítica e carregada de 
simbologia umbandista dos 
orixás e entidades - leva as 
personagens através da 
calunga grande, palavra de 
origem bantu, que significa 
o grande cemitério (os 
africanos viam o mar como 
morte em vida, o caminho 
onde irmãos, filhos e pais 
eram levados para longe, 
para a escravidão, levando-
lhes as crenças, a religião, 
a dignidade). Por 
intermédio desta alegoria, 

Os Crespos transportam o 
público para uma viagem 
que remonta as revoltas e 
os levantes negros 
responsáveis pela 
formação e espírito de luga 
de um povo. 

| Praça Ramos de Azevedo 
Praça Ramos Azevedo, s/n — 
República, Centro.* 
| De 08 a 30 de Outubro. Qui. a 
Sáb. às 20h e Dom. às 19h.  
 
* O espetáculo tem início nas 
escadarias do Theatro Municipal e 
o público será até a Praça Ramos 
de Azevedo pelos atores da Cia. 
Crespos. 

 

ACADEMIA DE 

PALHAÇOS 
 

ELVIRA, UMA VAMPIRA? 
Livre | Grátis | ESTRÉIA 

Todos querem mesmo é 
saber a verdade sobre 
Elvira, mas, no fundo, no 
fundo, gostam é de criar 

histórias sobre Elvira, só 
porque ela é diferente das 
outras meninas... Existe 
apenas um segredo, que, 
se revelado, pode acabar 
com essa confusão: se 
Elvira não é vampira, o que 
há com ela então? 

| CEU Guarapiranga Estrada 
da Baronesa, 2031 — 
Baronesa, Zona Sul. 
| Dia 10 de Outubro. Seg. às 
10h e 15h. 
 
| CEU Parque Bristol Rua 
Professor Artur Primavessi, s/n 
— Jardim Imperador, Zona Sul. 
| Dia 13 de Outubro. Qui. às 
10h e 15h30. 
 
| CEU Paz Rua Daniel Cerri, 
1549 — Jardim Paraná, Zona 
Norte. 
| Dia 17 de Outubro. Seg. às 
10h e 14h. 
 
| CEU Rosa da China Rua 
Clara Petrela, 113 — Jardim 
São Roberto, Zona Leste. 
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| Dia 19 de Outubro. Qua. às 
10h e 14h. 
 
| CEU Jaguaré Avenida Kentiki 
Sinomoto, 80 — Jaguaré, Zona 
Oeste. 
| Dia 20 de Outubro. Qui. às 
10h e 14h. 
 
| CEU Tiquatira Avenida 
Condessa Elizabeth de 
Robiano, s/n — Penha, Zona 
Leste. 
| Dia 24 de Outubro. Seg. às 
10h e 14h. 
 
| CEU Uirapuru Rua Nazir 
Miguel, 849 — Raposo 
Tavares, Zona Oeste. 
| Dia 26 de Outubro. Qua. às 
10h e 15h. 
 

LES COMMEDIENS 
TROPICALES E 
QUARTETO A 

DERÍVA 
 

BAAL.MATERIAL 
90 min. | +14 anos | 436 
lugares | Grátis | ESTRÉIA 

No espetáculo, a 
construção de sentidos se 
dá através da justaposição 
de camadas. Música e texto 
se alternam e se 
sobrepõem: Baal.material 
incorpora, como estrutura, 
a forma e a atitude de um 
show musical. No espaço 
cênico os corpos 
performativos dividem 
espaço com arbustos, 
obras de arte pop 
reproduzidas à exaustão e 
uma betoneira produzindo 
cimento, ao mesmo tempo, 
a cena integra a projeção 
ininterrupta de vídeos. A 
exploração do lugar 
ambíguo da obra de arte 
contemporânea, diante das 
rupturas da moralidade é o 
prisma através do qual o 
Baal de Brecht se 
transforma em 
Baal.material. 

| Teatro João Caetano Rua 
Borges Lagoa, 650 — Vila 
Clementino, Zona Sul. 
| De 20 a 30 de Outubro. Qui. a 
Sáb. às 21h e Dom. às 19h. 
 

NÚCLEO ARTE 

CIÊNCIA NO PALCO 
 

INSUBMISSAS – 

MULHERES NA CIÊNCIA 
+16 anos | 60 lugares | Grátis * 
| (11) 3221-5558 | 

Quatro personagens 
contracenam em uma 
instalação de cordas, 
pedras e luzes que impõem 
delicado equilíbrio entre o 
tempo histórico e o tempo 
da representação. Marie 
Curie, Bertha Lutz, 
Rosalind Franklin e Hipátia 
de Alexandria contam 
assim sua difícil entrada e 
convivência no círculo 
machista da Ciência, que 
reproduz os preconceitos, a 
intolerância e as 
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discriminações contra a 
mulher em diferentes 
épocas e lugares. Dessas 
quatro mulheres em cena, 
Rosalind deu contribuição 
decisiva à pesquisa do 
DNA sem nunca ter o 
reconhecimento do prêmio 
Nobel; a cientista Madame 
Curie, embora premiada 
duas vezes com o Nobel, 
passou fome na França. 
Acusada de exacerbar um 
conflito entre o governador 
e o bispo da Alexandria, em 
março de 415, a 
matemática e professora de 
filosofia e astronomia 
Hipátia foi assassinada por 
uma multidão de cristãos; e 
a bióloga brasileira Bertha 
Lutz fez da luta pelos 
direitos da mulher no 
século XX seu objetivo de 
vida.  

| Oficina Cultural Oswald de 
Andrade Rua Três Rios, 363 
— Bom Retiro, Centro. 
| De 01 à 29 de Outubro. De 
Qui. e Sex. às 20h e Sáb. às 
19h (dia 20 não haverá 
sessão). 
 

*Retirados diretamente na 
bilheteria, aberta 1h antes das 
apresentações. 

 
PALESTRA: CIÊNCIA E 

SOCIEDADE 
Grátis | (11) 3672-0456 

Políticas públicas para o 
desenvolvimento da 
Ciência. Dependências e 
autonomias do 
conhecimento. Ética e 
legislação. A divulgação 
científica. Ciência e 
Sociedade.  

Ministrado pelo Prof. Dr. 
Ildeu de Castro Moreira – 
doutor em Física da UFRJ 
e recebeu o Prêmio José 
Reis de Divulgação 

Científica e Tecnológica do 
CNPq em 2013. 

| Biblioteca Mário Schenberg 
Rua Catão, 611 — Lapa, Zona 
Oeste. 
| Dia 26 de Outubro. Qua. às 
19h. 

 
SEMINÁRIO: 
DESPEDAÇAMENTOS NA 

CIÊNCIA 
Grátis | (11) 3221-5558 

Das teorias ás práticas 
científicas, paradigmas que 
se impõem para uma 
sociedade sustentável.  

| Oficina Cultural Oswald de 
Andrade Rua Três Rios, 363 
— Bom Retiro, Centro. 
| Dia 11 de Outubro. Ter. às 
19h. 

 
DEBATE: OS MITOS E A 

ENCENAÇÃO 

CONTEMPORÂNEA 
Grátis | (11) 3775-8600 
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Três encenadores falam de 
seus trabalhos focados em 
mitos e arquétipos do 
pensamento ocidental, 
Marco Antônio Rodrigues 
(um dos fundadores do 
Folias D´Arte), Maria Thais 
(da Cia. Teatro Balagan) e 
Rodrigo Matheus (da Cia. 
Circo Mínimo). 

| SP Escola de Teatro 
(auditório) Praça Franklin 
Roosevelt, 210 — Consolação, 
Centro. 
| Dia 15 de Outubro. Sáb. às 
14h30. 

 
SEMINÁRIO: 
DESPEDAÇAMENTOS NO 

TEATRO 
Grátis | (11) 3221-5558 

Modelos de narrativas em 
compasso com as 
transformações sociais.  

| Oficina Cultural Oswald de 
Andrade Rua Três Rios, 363 
— Bom Retiro, Centro. 

| Dia 18 de Outubro. Ter. às 
19h. 
 

DEBATE: DRAMATURGIA 

CONTEMPORÂNEA 
Grátis | (11) 3775-8600 

Depoimentos sobre 
processos de criação 
dramatúrgica focada nas 
contribuições coletivas.  
Autores que se debruçaram 
em leituras 
contemporâneas dos mitos 
presentes na cultura da 
Grécia, do Oriente Médio e 
do Extremo Oriente. 
Convidados: Luiz Alberto 
Abreu, Samir Yazbek e 
Kiko Marques. 

| SENAC Lapa Scipião 
(auditório) Rua Scipião, 67 — 
Lapa, Zona Oeste. 
| Dia 20 de Outubro. Qui. às 
19h. 

 
SEMINÁRIO: 
DESPEDAÇAMENTOS NA 

EDUCAÇÃO 

60 lugares | Grátis * | (11) 
3221-5558 

Uma revisão das 
pedagogias em busca de 
uma nova consciência.  

| Oficina Cultural Oswald de 
Andrade Rua Três Rios, 363 
— Bom Retiro, Centro. 
| Dia 25 de Outubro. Ter. às 
19h. 
 

PALESTRA: SEMIÓTICA A 

COMUNICAÇÃO DOS 

SABERES 
Grátis | (11) 3672-0456 

Como e com que se explica 
o que se descobre? 
Dramas da comunicação 
científica – A fragmentação 
do conhecimento e sua 
comunicação. 

Ministrado pelo Prof. Dr. 
Anderson Vinícius 
Romanini - mestre em 
Ciências da Comunicação 
pela USP e pós-doutorado 
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em Semiótica pela 
Universidade de Indiana 
(EUA). 

| Biblioteca Mário Schenberg 
Rua Catão, 611 — Lapa, Zona 
Oeste. 
| Dia 26 de Outubro. Qua. às 
19h. 
 

CIA ARTICULARTE 
 

A CUCA FOFA DE 

TARSILA 
Formas Animadas | 50 min. | 
Livre | Grátis * | 

Este premiado espetáculo 
de teatro de animação de 
bonecos inventa e conta 
uma lenda de duelo entre o 
Abaporu e o mágico Boi da 
Lua pela disputa do amor 
da Negra Tarsila. Um 
Passarinho Verde fofoca e 
aumenta a notícia do duelo 
e tudo se transforma em 
uma confusão tamanha, 
que a Negra Tarsila terá 
que resolver com a ajuda 

de entes fantásticos como a 
Urutu, a Uiara e a Cuca. A 
peça é inspirada na obra da 
artista plástica Tarsila do 
Amaral, considerada a 
sinhazinha do Modernismo 
Brasileiro, que irá completar 
95 anos em 2017. 

| Museu da Imigração Rua 
Visconde de Parnaíba, 1316 — 
Móoca, Zona Leste. 
| Dia 07 de Outubro. Sex. às 
15h. 

| Galeria Olido Avenida São 
João, 473 — República, 
Centro. 
| Dia 23 de Outubro. Dom. às 
15h. 
 

TRENZINHO VILLA-
LOBOS 
Formas Animadas | 50 min. | 
Livre | Grátis * | 

Inspirado nas artes marotas 
e musicais do menino 
Tuhu, apelido de infância 
de Heitor Villa-Lobos, o 
espetáculo de bonecos fala 

da sensibilidade musical 
que existe em todos nós. A 
peça encena as aventuras 
e peraltices de Tuhu, seu 
contato com o mundo da 
música e a descoberta de 
sua verdadeira vocação. A 
história mostra também o 
relacionamento difícil do 
menino Heitor com o seu 
pai, bastante severo. O 
espetáculo tem algumas 
músicas cantadas ao vivo e 
é regido por trechos de 
obras originais de Villa-
Lobos que compôs mais de 
1.000 peças musicais. Os 
10 bonecos artesanais 
foram elaborados por 
Surley Valério. Dramaturgia 
de Dario Uzam. 

| Museu da Imigração Rua 
Visconde de Parnaíba, 1316 — 
Móoca, Zona Leste. 
| Dia 08 de Outubro. Sáb. às 
15h. 
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| Galeria Olido Avenida São 
João, 473 — República, 
Centro. 
| Dia 22 de Outubro. Sáb. às 
15h. 
 

PORTINARI PÉ DE 

MULATO 
Formas Animadas | 50 min. | 
Livre | Grátis * | 

Uma vizinha invejosa 
coloca “olho gordo” (sem 
querer querendo) em uma 
obra de Cândido Portinari, 
fazendo com que a boneca 
Denise e seu Carneirinho 
caiam do um quadro 
recém-pintado. Denise é 
curiosa e faz algumas artes 
marotas, quando derruba 
uma sacaria de café, 
deixando furioso o bravo 
Capataz que quer dar uma 
lição na menina. A boneca 
Denise passa por uma 
verdadeira aventura de 
suspense entre as obras do 
seu avô Portinari para 

encontrar o seu carneirinho 
fujão antes que suas tintas 
sequem. O espetáculo é 
todo animado por uma 
seleção de ricos Chorinhos, 
com algumas músicas 
cantadas ao vivo pelos 
quatro atores animadores. 

| Museu da Imigração Rua 
Visconde de Parnaíba, 1316 — 
Móoca, Zona Leste.  
| Dia 09 de Outubro. Dom. às 
15h. 

| Galeria Olido Avenida São 
João, 473 — República, 
Centro. 
| Dia 21 de Outubro. sex. às 
14h. 
 

* Retirada de ingressos uma hora 
antes no Museu da Imigração (50 
lugares) e das 10h00 às 21h30 de 
segunda à sexta-feira, aos 
sábados, domingos e feriados, das 
13h00 às 20h00 na Galeria Olido 
(293 lugares). 

 
 
 
 

CIA PAIDÉIA DE 
TEATRO 

 
O SAL E O AMOR 
90 min. | +6 anos | R$20 e 10 * 
| (11) 5522-1283 

Baseada em uma lenda 
turca, a peça conta a 
história de Yildiz, a filha 
mais nova de um poderoso 
Sultão, que resolve 
perguntar às suas três 
filhas quanto amor por ele 
sentem. As filhas mais 
velhas conseguem agradar 
ao pai fazendo 
comparações com ouro e 
diamantes, mas Yildiz, 
incapaz de mensurar seu 
amor, não consegue 
agradar ao Sultão, que 
furioso, transforma a vida 
da pequena sultana num 
perigoso desafio. 

A peça também conta a 
história do jovem Mehmet, 
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filho único de uma mulher 
muito pobre que vivia para 
protegê-lo dos perigos do 
mundo sem nunca o 
permitir sair de casa. Um 
dia Mehmet decide sair 
para descobrir o mundo e 
acaba passando por 
situações inusitadas. A 
trajetória de Yildiz e 
Mehmet é pontuada pela 
figura de um velho Dervixe, 
que aparece e desaparece 
misteriosamente, 
costurando toda a trama 
em um final surpreendente. 

| Cia Paidéia de Teatro Rua 
Darwin, 153 – Jardim Santo 
Amaro, Zona Sul. 
| Dia 01 a 15 de Outubro. Sex. 
às 10h Sáb. às 17h. 
 
* R$ 5 alunos da Paidéia e gratuito 
para professores da rede pública 
 
 
 
 

HISTÓRIAS QUE O 
VENTO TRAZ 

60 min. | Livre | R$20 e 10 * | 
(11) 5522-1283 | ESTRÉIA 

Andarilhos chegam de 
terras distantes para contar 
e encenar histórias que 
ouviram em suas viagens. 
Uma história é etíope e nos 
conta sobre um velho, à 
beira da morte, que decide 
deixar como herança o seu 
casebre para os três filhos. 
Mas eles não querem 
repartir. Dessa forma, o 
velho terá que pensar em 
uma prova para deixar o 
casebre para o melhor filho. 
Uma outra história é sobre 
um homem que trabalhava 
arduamente sem receber 
recompensa e, refletindo 
sobre sua vida, decide ir 
perguntar a Deus o motivo 
de seu sofrimento. No 
caminho ele encontra 
diversos personagens que 

pedem para fazer outras 
perguntas a Deus. É um 
longo caminho a seguir. 
Será que ele vai conseguir? 

| Cia Paidéia de Teatro Rua 
Darwin, 153 – Jardim Santo 
Amaro, Zona Sul. 
| De 22 a 30 de Outubro. Sáb. 
e Dom. às 17h. 
 

* R$ 5 alunos da Paidéia e gratuito 
para professores da rede pública 
 

PROJETO PERDIGOTO 
COM RAUL LOUREIRO E 
SAMUEL TITAN JR. 
120 min. | Jovens e Adultos | 
Grátis | (11) 5522-1283 | 

Concebido e coordenado 
por Christine Röhrig, o 
Projeto Perdigoto convida 
profissionais do ambiente 
cultural e acadêmico, 
brasileiro e internacional 
para um bate-papo.  Cada 
convidado narra a respeito 
de sua trajetória de vida e 
sobre seu trabalho. Ao final 
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da explanação, responde 
às perguntas e comentários 
da plateia. 

Raul Loureiro formado no 
Massachusetts College of 
Art, com mestrado em 
Desenho Gráfico [Faap], 
SP, e graduação em 
Cinema. Tem projetos 
desenvolvidos para: 
MASP—Museu de Arte de 
São Paulo, Instituto Moreira 
Salles, Imprensa Oficial de 
São Paulo, Museu Lasar 
Segall, Fundação Bienal de 
São Paulo [24a edição], 
MOMA entre outros. 

Samuel Titan Junior 
estudou Filosofia na 
Universidade de São Paulo, 
onde leciona Teoria 
Literária e Literatura 
Comparada desde 2005. É 
também editor, tradutor e 
membro do conselho 
editorial das revistas 
"Serrote", "Zum", 

"Cadernos de tradução" e 
"Novos estudos CEBRAP".  

Juntos, Samuel Titan Junior 
e Raul Loureiro criaram a 
Coleção Fábula da Editora 
34. 

| Cia Paidéia de Teatro Rua 
Darwin, 153 – Jardim Santo 
Amaro, Zona Sul. 
| Dia 08 de Outubro. Sáb. às 
11h. 
 

FILME: “O COMEÇO DA 
VIDA” 
97 min. | Livre | Grátis | (11) 
5522-1283 | 

Um dos maiores avanços 
da neurociência é ter 
descoberto que os bebês 
são muito mais do que uma 
carga genética. O 
desenvolvimento de todos 
os seres humanos 
encontra-se na combinação 
da genética com a 
qualidade das relações que 
desenvolvemos e do 

ambiente em que estamos 
inseridos. O Começo da 
Vida convida todo mundo a 
refletir como parte da 
sociedade: estamos 
cuidando bem dos 
primeiros anos de vida, que 
definem tanto o presente 
quanto o futuro da 
humanidade? 

| Cia Paidéia de Teatro Rua 
Darwin, 153 – Jardim Santo 
Amaro, Zona Sul. 
| Dia 15 de Outubro. Sáb. às 
19h. 
 

FOLIAS D’ARTE 
 

CHIQUITA BACANA NO 
PAÍS DAS BANANAS 
Livre | R$ 20 e 10* | (11) 3361-
2223 

Texto escrito por Reinaldo 
Maia em 1977 coloca em 
cena o absurdo de uma 
menina estar sendo 
acusada de ter comido uma 
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banana no Reino das 
Bananas. Comandado pelo 
Rei Leonino e seu staff de 
girafas e gorilas esse reino 
no qual os outros animais 
estão perdendo suas 
funções sociais é onde se 
passa a história. O que 
acontecerá no final só os 
espectadores poderão 
decidir a cada dia.  

| Galpão do Folias Rua Ana 
Cintra, 213 – Santa Cecília, 
Centro. 
| De 08 a 23 de outubro. Sáb. e 
Dom. às 16h. 
 
* R$  para moradores do Bairro – 
apresentando comprovante de 
residência. 
 

NÚCLEO DO 184 
 

DIÁRIO DO CIDADÃO – 

DEPOIMENTOS: 
“RUBENS JARDIM” 
48 lugares | Grátis | (11) 3259-
6940 

O “Diário do Cidadão” 
pretende realizar a 
gravação em vídeo de 18 
Depoimentos de 
personalidade importantes 
e significativas de nossa 
vida política, artística, 
esportiva e cultural. Os 
convidados, a cada edição, 
prestarão depoimentos 
abertos ao público que 
poderá usufruir do contato 
direto das realizações e 
obras do depoente. Rubens 
Jardim é poeta e escrito. 

| Teatro Studio Heleny 
Guariba Praça Roosevelt, 184 
— Consolação, Centro. 
| Dia 17 de Outubro. Seg. às 
20h. 
 

APRESENTAÇÃO 

PANORÂMA TEATRAL 

DO NÚCLEO 184 
48 lugares | Grátis | (11) 3259-
6940  

Uma viagem teatral pelos 
18 anos de vida do Núcleo 
184. 

| Teatro Studio Heleny 
Guariba Praça Roosevelt, 184 
— Consolação, Centro. 
| Dias 01, 08, 15, 22 e 29 de 
Outubro. Sáb. às 19h30. 
 

ENTERREM MEU 

CORAÇÃO NA CURVA DO 

RIO 
48 lugares | Grátis | (11) 3259-
6940  

Histórias, músicas e lendas 
dos nossos primeiros 
ancestrais: os indígenas. 

| Teatro Studio Heleny 
Guariba Praça Roosevelt, 184 
— Consolação, Centro. 
| Dias 02, 09, 16, 23 e 30 de 
Outubro. Dom. às 15h30. 
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CIA DA REVISTA 
 

UM DEZ CEM MIL 

INIMIGOS DO POVO 
110 min. | +12 anos | R$ 20, 
10* | (11) 3791-5200 

Ao expor à sociedade sua 
descoberta sobre a 
contaminação nas águas 
do Balneário do País do 
Sol, Dr. Stockmann desafia 
políticos e donos de terra, 
entrando em choque com 
seus interesses 
mesquinhos. As relações 
cordiais se intensificam, as 
opiniões pessoais se 
tornam verdades absolutas, 
crenças obstinadas, ódio 
generalizado. Golpeado 
pela maioria, o homem que 
queria salvar a cidade 
torna-se o inimigo do povo. 

| Espaço Cia. da Revista 
Alameda Nothamann, 1135 — 
Santa Cecília, Centro. 

| De 01 a 30 de Outubro. Sáb. 
às 21h e Dom. às 19h. 
 
*R$ 5 para moradores da região, 
com apresentação de comprovante 
de residência. 

 

NÚCLEO 

EXPERIMENTAL 
 

LEITURA CANTADA: 
“LEMBRO TODO DIA DE 

VOCÊ” 
120 min. | +12 anos | Grátis | 

Thiago é um jovem que se 
descobre soropositivo aos 
20 anos e precisa passar 
por um acerto de contas 
consigo mesmo antes de 
compreender o tamanho 
que o HIV vai ocupar na 
sua vida. Para isso, revisita 
sua história até que resolve 
encarar o ex-namorado, a 
mãe, a melhor amiga e o 
homem que o contaminou. 
"Lembro todo dia de você" 
é um musical que 

acompanha Thiago em sua 
jornada de 
autoconhecimento e faz um 
retrato realista e 
contemporâneo do HIV, 
refletindo sobre as ideias 
tradicionais que vem sendo 
disseminadas geração após 
geração sobre o assunto. 

| Teatro do Núcleo 
Experimental Rua Barra 
Funda, 637 — Barra Funda, 
Zona Oeste. 
| Dias 10, 11 e 12 de Outubro. 
Seg. e Ter. às 20h e Qua às 
21h. 
 

GRUPO 
SOBREVENTO 

 

SÓ 
80 min. | 80 lugares | +16 anos 
| Grátis * | 

Em Só, cinco personagens 
apresentam-se em 
diferentes situações, não 
sequenciais, que partem, 
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sempre de objetos que, 
retratados exatamente 
como os objetos que são, 
terminam por transformar-
se em elementos poéticos e 
metafóricos. Os cinco 
personagens, mais que 
cinco vidas, são cinco 
caminhos que terminam por 
encontrar-se, mesmo 
mantendo, neste encontro, 
as suas solidões. Com 
música original composta 
por Arrigo Barnabé.  

| Espaço Sobrevento Rua 
Coronel Albino Bairão, 42 – 
Belenzinho, Zona Leste. 
| De 01 à 30 de Outubro. Sáb. 
e Dom. às 20h. 
 
* É possível reservar ingressos pelo 
e-mail info@sobrevento.com.br 

 

MEU JARDIM 
45 min. | 80 lugares | Livre | 
Grátis * | 

O espetáculo, direcionado a 
crianças de 6 meses a 3 

anos, fala de esperança, de 
sonho, do desejo e da 
possibilidade de 
transformar o mundo, a 
partir do texto da autora 
belga de origem iraniana 
Mandana Sadat. Em MEU 
JARDIM, entediado, em 
meio a um deserto, um 
viajante decide criar um 
jardim. Mas como fazê-lo? 

| Espaço Sobrevento Rua 
Coronel Albino Bairão, 42 – 
Belenzinho, Zona Leste. 
| De 01 à 30 de Outubro. Sáb. 
e Dom. às 11h. 
 

CIA DAS ATRIZES 
 

O DEFUNTO 
55 min. | +16 anos | 40 lugares 
| Grátis * | (11) 3572-2379 

“O Defunto” surge da 
releitura da obra de René 
de Obaldia cinqüenta anos 
após a sua concepção. 
Duas atrizes e dois músicos 

dividem o palco, 
promovendo uma 
multiplicação de 
perspectivas poéticas a 
respeito do material 
dramatúrgico que forma um 
quadro complexo referente 
a premissa que o constrói: 
“Duas mulheres que se 
encontram para evocar a 
memória de Vitor, defunto 
marido de uma delas.” 

| Oficina Cultural Oswald de 
Andrade Rua Três Rios, 363 
— Bom Retiro, Centro. 
| Dias 13, 14 e 15 de Outubro. 
Qui. às 19h, Sex. às 20h e 
Sáb. às 18h30. 
 

CIA DO MIOLO 
 

TAIÔ 
80 min. | Grátis | 

Nesta montagem a Cia do 
Miolo investiga a 
possibilidade da construção 
de asas, enquanto metáfora 
da potencialidade humana. 

mailto:info@sobrevento.com.br
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Música e poesia se 
encontram para ressoar a 
voz de um povo-pombo 
cansado de migalhas no 
chão que descobre suas 
asas para tentar alçar 
longos vôos. O espetáculo 
inicia-se com cenas 
quânticas em que as 
figuras/atores dirigem-se a 
uma pessoa ou a pequenos 
grupos e ali dialogam, 
apresentam suas questões, 
convidam o espectador. 
Voar como pipas, que 
desbicam ao sabor do 
vento e que, mesmo 
“taiados”, resurgem novos e 
coloridos neste imenso 
lençol azul que é o céu.  

| Praça do Casarão Praça do 
Casarão, s/n – Vila Mara, Zona 
Leste. 
| Dia 01 de Outubro. Sáb. às 
11h e 15h. 

 

| Mostra de Teatro de 
Heliópolis Rua Paraíba, s/n – 
Heliópolis, Zona Sul. 
| Dia 02 de Outubro. Dom. às 
16h. 
 
| Boulevard São João 
Boulevard São João, s/n – 
Centro. 
| Dia 03 de Outubro. Seg. às 
12h e 16h. 

 
| Sacolão das Artes Avenida 
Cândido José Xavier, 577 – 
Campo Limpo, Zona Sul. 
| Dia 04 de Outubro. Ter. às 
15h e 19h. 

 
| Praça do Correio Praça do 
Correio, s/n – Centro. 
| Dia 05 de Outubro. Qua. às 
11h. 
 
| Praça do Patriarca Praça do 
Patriarca, s/n – Centro. 
| Dia 06 de Outubro. Qui. às 
12h e 16h. 

 
| Casa de Cultura Brasilândia 
Rua Raulino Galdino da Silva, 

s/n – Vila Brasilandia, Zona 
Norte. 
| Dia 07 de Outubro. Sex. às 
16h. 
 

CIA DO FEIJÃO 
 

ARMADILHAS 

BRASILEIRAS 
120 min. | +12 anos | 60 
lugares | Grátis * | 

“Armadilhas Brasileiras” 
mostra um grupo de teatro 
em trabalho de ensaios 
finais de ume espetáculo 
em estilo épico, cujo pano 
de fundo é a crise 
econômica mundial de 
1929 e seu impacto sobre 
os trabalhadores rurais e 
portuários brasileiros – que 
ao final protagonizam uma 
revolução vitoriosa. Durante 
o trabalho, porém, surge 
entre os artistas um conflito 
sobre os rumos da história, 
com questionamentos 
antagônicos sobre seu 



 ACONTECE EM OUTUBRO  
  

‘                                                  

13 

conteúdo e as formas de 
representá-la o acirramento 
deste embate leva a um 
“golpe Cênico” que muda o 
tema e os estilos de 
representação, trazendo ao 
foco da discussão o próprio 
fazer artístico. 

| Sede da Cia do Feijão Rua 
Teodoro Baíma, 68 — 
República, Centro. 
| De 01 à 04 de Outubro. De 
Sáb. à Ter. às 20h. 
 

*Retirados diretamente na bilheteria, 

aberta 1h antes das apresentações. 

 

SARAU POÉTICO DO 

FEIJÃO: LETRAS 

DRUMMONDIANAS 
40min. | Livre | 50lugares | 
Grátis | 

Iniciamos em outubro uma 
série de saraus que 
buscam lançar um olhar 
poético sobre questões, 
belezas, essencialidades e 
particularidades do homem 

brasileiro a partir de autores 
nacionais comprometidos 
com nossa origem em 
formação, à luz da 
realidade contemporânea. 

Nessa edição, serão 
abordado poemas de 
Carlos Drummond de 
Andrade presentes em 
“Alguma poesia”, “Brejo das 
almas”, “Sentimento do 
mundo”, “José”, “A rosa do 
povo”, “Claro enigma” e 
“Fazendeiro do ar” 
“Armadilhas Brasileiras” 
mostra um grupo de teatro 
em trabalho de ensaios 
finais de ume espetáculo 
em estilo épico, cujo pano 
de fundo é a crise 
econômica mundial de 
1929 e seu impacto sobre 
os trabalhadores rurais e 
portuários brasileiros – que 
ao final protagonizam uma 
revolução vitoriosa. Durante 
o trabalho, porém, surge 

entre os artistas um conflito 
sobre os rumos da história, 
com questionamentos 
antagônicos sobre seu 
conteúdo e as formas de 
representá-la o acirramento 
deste embate leva a um 
“golpe Cênico” que muda o 
tema e os estilos de 
representação, trazendo ao 
foco da discussão o próprio 
fazer artístico. 

| Sede da Cia do Feijão Rua 
Teodoro Baíma, 68 — 
República, Centro. 
| Dia 06 de Outubro. Qui. às 
20h. 
 

FUSÕES [A MÚSICA QUE 

O TEATRO TEM] 
Livre | 50 lugares | Pague 
Quanto Puder | 

Durante todo o mês de 
outubro de 2016 realizamos 
em nossa sede um novo 
módulo do projeto FUSÕES 
[a música que o teatro tem], 
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reunindo trabalhos 
artísticos independentes 
que possuem em comum a 
intersecção entre as 
linguagens musical e 
teatral, insubmissos a 
ditames mercadológicos. 

| Sede da Cia do Feijão Rua 
Teodoro Baíma, 68 — 
República, Centro. 
| De 08 a 30 de Outubro. Sáb. 
às 21h e Dom. às 20h. 
 

CIA 

ANTROPOFÁGICA 
 

SOBRE TERROR E 

MISÉRIA NO NOVO 

MUNDO - PARTE I: 
ESTAÇÃO PARAÍSO 
Épico Musical | 100 min. | +16 
anos | 80 lugares | Grátis | 

Na primeira parte da 
Trylogia sobre o Brasil, 
retratamos a Colônia 
Brasileira com paródias e 
dados historiográficos do 

processo de colonização e 
suas implicações sociais. A 
pesquisa partiu de livros, 
filmes, revistas e peças. 
Nossos treinamentos foram 
a junção de todos os 
estudos realizados até o 
momento – o ator 
deformado, o ator 
autômato, o surrealismo, o 
ator e o objeto, a pesquisa 
da espacialidade em cena a 
partir de Tadeusz Kantor. 
Preparação corporal de 
mímica corpórea. As 
leituras metonímicas e 
dadaístas de nossa 
bibliografia eram 
transformadas em 
monólogos, improvisos e na 
construção de cenas. 
Começamos a 
experimentar a junção de 
cenas e projeção de 
vídeos. 

| Espaço Pyndorama Rua 
Turiassu, 481 — Barra Funda, 
Zona Oeste. 
| Dias 01 e 08 de Outubro. 
Sáb. às 18h. 

 
ENTRE A COROA E O 

VAMPIRO - TERROR E 

MISÉRIA NO NOVO 

MUNDO – PARTE II: O 

IMPÉRIO 
Épico | 100 min. | +16 anos | 
80 lugares | Grátis | 

Segunda parte da Trylogia 
sobre o Brasil, o espetáculo 
retrata o Império Brasileiro, 
por intermédio de paródias 
e a partir dos dados 
historiográficos de todo o 
processo e suas 
implicações sociais. Livros, 
filmes, revistas e peças 
teatrais também 
subsidiaram o processo. 
Para além da já conhecida 
junção dos elementos e 
estudos já percorridos, 
enfatizou-se a pesquisa 
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audiovisual. Cenas foram 
filmadas para serem 
projetadas junto aos atores 
no palco. Também a ficção 
científica vem como 
inspiração para contar parte 
da dominação do Brasil, a 
partir de monstros e seres 
hiperbólicos, nos 
debruçamos sobre as 
inúmeras guerras 
desconhecidas no Brasil; 
trouxemos à cena o 
programa televisivo 
sensacionalista, as 
charlatanices religiosas e 
clamamos por greve! 
Demos continuidade à 
construção de monólogos 
como princípio para criação 
de uma dramaturgia 
própria. 

| Espaço Pyndorama Rua 
Turiassu, 481 — Barra Funda, 
Zona Oeste. 
| Dias 01 e 08 de Outubro. 
Sáb. às 20h. 
 

TERROR E MISÉRIA NO 

NOVO MUNDO – PARTE 

III: A AUTÓPSIA DA 

REPÚBLICA 
Drama | 140 min. | +16 anos | 
80 lugares | Grátis | 

A terceira e última parte da 
Trylogia sobre o Brasil 
trouxe à cena a República, 
com seus alternados 
presidentes – marechais ou 
civis. Na forma 
pesquisamos o teatro de 
revista e suas 
características. Fizemos a 
autópsia da república com 
suas tantas batalhas 
esquecidas, que acontecem 
até hoje. A campanha 
eleitoral e seu marketing 
entram em cena. Aqui 
também realizamos o 
estudo de monólogos como 
ferramenta de construção 
dramatúrgica. 

| Espaço Pyndorama Rua 
Turiassu, 481 — Barra Funda, 
Zona Oeste. 
| Dias 02 e 09 de Outubro. 
Dom. às 19h. 
 

O GRANDE CIRCO DA 

IDEOLOGIA 
Drama | 50 min. | +12 anos | 60 
lugares | Grátis | 

Texto de ato único de 
autoria coletiva da 
Companhia do Latão. 
Classificado como uma 
farsa filosófica apresenta o 
desafio de 
experimentações de 
linguagem. Uma cena 
abertamente épica e teórica 
se abre para a necessidade 
de utilização de inúmeros 
recursos metalinguísticos, a 
fim de transmitir uma 
dinâmica de entendimento 
prático. As linguagens do 
circo, do palhaço e do 
entretenimento popular em 
geral são chaves para o 
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trabalho do ator e 
ferramentas expostas no 
manejo da ideologia. Muito 
útil para discussão sobre o 
imaginário social e 
politização da cena em 
geral. 

| Espaço Pyndorama Rua 
Turiassu, 481 — Barra Funda, 
Zona Oeste. 
| Dias 14, 15, 16, 21, 22 e 23 
de Outubro. Sex, Sáb e Dom. 
às 18h.  
 

FURO NO CASCO 
Comédia | 40 min. | +14 anos | 
60 lugares | Grátis | 

A história de um navio com 
muitos passageiros de 
todas as classes, que 
navega com um furo no 
casco. O comandante tem 
várias ideias para salvar os 
passageiros e sua 
tripulação, mas para isso é 
necessário um grande 
sacrifício. 

| Espaço Pyndorama Rua 
Turiassu, 481 — Barra Funda, 
Zona Oeste. 
| Dias 14, 15, 16, 21, 22 e 23 
de Outubro. Sex, Sáb e Dom. 
às 19h.  

 
M. [ISSO NÃO É UMA 

PEÇA FEMINISTA] 
Drama | 45 min. | +14 anos | 60 
lugares | Grátis | 

A peça conta a vida de M., 
uma jovem órfã levada pelo 
caminho da prostituição e 
do tráfico de drogas. Com 
linguagem inspirada pelos 
expedientes da indústria 
cultural, o espetáculo 
explora diversos lados e 
versões de uma mesma 
tragédia social. 

| Espaço Pyndorama Rua 
Turiassu, 481 — Barra Funda, 
Zona Oeste. 
| Dias 14, 15, 16, 18, 21, 22 e 
23 de Outubro. Ter. às 20h e 
Sex, Sáb e Dom. às 20h30. 

 

ESTUDO PARA O 

TERROR 
Terror | 60 min. | +16 anos | 60 
lugares | Grátis | 

Um casal encontra-se em 
dificuldade financeira 
devido ao desemprego do 
marido, enquanto a mulher 
deseja especializar-se em 
gastronomia, até que uma 
gravidez inesperada gera 
um conflito entre os dois. 
Com a chegada de 
estranhos vizinhos 
acontecimentos misteriosos 
passam a fazer parte da 
rotina do casal. 

| Espaço Pyndorama Rua 
Turiassu, 481 — Barra Funda, 
Zona Oeste. 
| Dias 14, 15, 16, 18, 21, 22 e 
23 de Outubro. Ter. às 19h e 
Sex, Sáb e Dom. às 20h30. 
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DIÁLOGOS 
ANTROPOFÁGICOS 
80 lugares | Grátis | 

Encontro com os 
Dramaturgos de M. isso 
não é uma peça feminista, 
de Mei Hua, e Estudo para 
o Terror, de Rogério 
Guarapiran. 

| Espaço Pyndorama Rua 
Turiassu, 481 — Barra Funda, 
Zona Oeste. 
| Dia 18 de Outubro. Ter. às 
20h30. (a conversa será 
realizada após a apresentação 
que acontece no mesmo dia). 
 

PRÊMIO ZÉ RENATO 
>>>>>>>>
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TEATRO DA 
TRAVESSIA 

 

FÓSFOROS, NUVENS E 
PASSARINHOS 
+08 anos | 30 lugares | Grátis * 
| (11) 99555-1386 | ESTREIA 

Inspirada nos contos A 
pequena vendedora de 
fósforos, de Hans Christian 
Andersen, O menino das 
capas de chuva, de João 
Anzanello Carrascoza e em 
um fato real que ficou 
conhecido como A saga do 
menino-passarinho, a peça 
conta a história de três 
crianças com idades 
próximas, porém de lugares 
e épocas diferentes. Em 
"Fósforos, nuvens e 
passarinhos", passado, 
presente e futuro se 
embaralham na tentativa de 
mostrar os conflitos, 
desejos e angústias 
inerentes ao universo 

infantil, em qualquer tempo 
ou lugar. O que une as três 
narrativas é o fato de que 
essas histórias se passam 
na véspera do ano novo, 
época em que as 
esperanças se renovam e 
os caminhos apontam para 
uma transformação, seja 
ela qual for, que poderão 
conduzir esses 
personagens para a 
realização de sonho 
comum a todos nós: a 
liberdade. Em seu primeiro 
espetáculo voltado para o 
público infanto-juvenil, o 
Teatro da Travessia 
continua sua investigação 
acerca do espaço não 
convencional e convida a 
plateia para uma grande 
jornada itinerante que se 
inicia em um casarão 
histórico localizado na 
Barra Funda e segue pelas 
ruas e vielas de um parque 
repleto de animais e 

árvores centenárias, um 
cenário em que a própria 
natureza revela a dimensão 
do significado de ser livre.  

| A Casa Tombada Rua 
Ministro Godói, 109 – Barra 
Funda, Zona Oeste. 
| De 02 à  31 de Outubro. Dom. 
às 16h00.* 
 

* Recomenda-se a reserva 
antecipada pelo telefone. 

 

WASHINGTON LUIZ / 
CRIOLA FILMES 

 

O MISANTROPO 
Comédia | 90 min. | +12 anos | 
230 lugares | R$ 20 (Qui e 
Sex) R$ 50 (Sáb e Dom) * | 
(11) 3572-2379 | ESTRÉIA 

É dia de festa no 
apartamento cobertura de 
Celimene, uma viúva alegre 
e rica.  Amigos, familiares e 
amores dessa dama da 
sociedade se reúnem para 
confraternizar, beber, 
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dançar, comer e… falar da 
vida alheia!  

Nesse ambiente festivo, 
Alceste, o misantropo, tem 
sua visão de mundo 
confrontada com as 
convenções sociais de sua 
amada anfitriã e todos os 
convidados.  

| Teatro Aliança Francesa 
Rua General Jardim 182 – Vila 
Buarque, Centro. 
| De 21 à 30 de Outubro. Qui. 
Sex. e Sáb. às 20h30 e Dom. 
às 19h.  
 

NEY PIANCENTINI 
 

ESPELHOS 
Drama | 50 min. | +14 anos | 45 
lugares | Grátis * | ESTRÉIA 

A encenação reúne os 
contos O Espelho, de 
Machado de Assis 
(integrante de Papéis 
Avulsos, publicado pela 
primeira vez em 1882), e O 

Espelho, de Guimarães 
Rosa (publicado em 1962, 
integrando seu livro 
Primeiras Estórias). 

A montagem é o resultado 
de pesquisas e 
experimentações cênicas, 
realizadas ao longo do ano 
de 2015, para apresentar 
na íntegra os dois contos, 
compondo um único 
trabalho teatral que explora 
as relações entre literatura 
e teatro.  

| Oficina Cultural Oswald de 
Andrade (Sala 7) Rua Três 
Rios, 363 — Bom Retiro, 
Centro. 
| De 20 à 29 de Outubro. De 
Qui. e Sex. às 20h e Sáb. às 
18h. 
 

*Retirados diretamente na bilheteria, 

aberta 2h antes das apresentações. 

 
 
 

NÚCLEO 
ENTRETANTO 

 

OSMO 
70 min. | +18 anos | Grátis | 

Osmo, um serial killer com 
pretensões literárias, está 
mergulhado na difícil e 
intrincada tarefa de 
escrever sua história, 
quando é interrompido pelo 
telefonema de uma amiga 
que o convida para dançar. 
O gatilho foi acionado. 
Agora seu tétrico ritual será 
perpetrado: sair para 
dançar com uma mulher, 
fazer amor com ela e 
depois assassiná-la. Osmo 
é um anti-herói que busca 
compreender a dimensão 
da vida e da morte. 
Egocêntrico, só pensa em 
satisfazer os seus desejos, 
sem a interferência de uma 
moral que ponha freios aos 
seus instintos. Contudo ele 
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busca em seus atos de 
horror a transcendência 
estética. A violência está na 
linguagem da narrativa.  

Trata-se de uma violência 
internalizada que se 
derrama e se desdobra não 
só na mente do narrador, 
mas, principalmente, na 
língua, o que talvez torne 
essa narrativa mais violenta 
do que qualquer folhetim 
policial com os mais 
detalhados crimes. 

A subjetividade do herói 
expõe tudo o que ele tem 
de humano, e isso implica 
percorrer ambos os 
caminhos: bem e mal. No 
conto, assim como a vida 
contém a morte, o bem 
contém o mal para juntos 
comporem a dança do 
universo.  

| Teatro Alfredo Mesquita 
Avenida Santos Dumont, 1770 
– Santana, Zona Norte. 
| Dia 21 de outubro. Sex. às 
21h. 
 

MAMULENGO DA 
FOLIA 

 

A FOLIA NO TERREIRO 
DE SEU MANÉ PACARU 
Livre | Grátis 

Seu Mané Pacaru celebra o 
casamento de sua filha 
Marieta com o vaqueiro 
Benedito. Para o 
acontecimento, uma grande 
festa será realizada. E eis 
que o conflito se 
estabelece: O coisa ruim, o 
fut como é chamado o 
diabo, invade a festa 
impedindo o casamento e 
obrigando a Marieta casar 
com ele. 

A brincadeira segue um 
roteiro estabelecido, porém 

o desfecho é sempre 
compartilhado com o 
público que opina e 
participa da brincadeira, 
dando mais sabor e 
colorido ao espetáculo. 

| Rua Barão de Itapetininga 
Rua Barão de Itapetininga, s/n 
— República Centro, Zona 
Oeste. 
| Dia 28 de Outubro. Sex. às 
17h. 
 

CIA DOS INFAMES 
 

MÚSICA PERFEITA PARA 

O SUICÍDIO 
60 min. | +16 anos | R$ 30 e 15 
| 40 lugares | (11) 3578-9243 

Ao longo de uma 
madrugada para lá de 
vertiginosa, o jovem Cioran 
luta com seus pensamentos 
acerca da vida, do amor, da 
arte, entre outros. A 
angústia e a lucidez, 
provocadas pela insônia, 



 ACONTECE EM OUTUBRO  
  

‘                                                  

21 

coloca esse jovem num 
ambiente perigoso e 
traiçoeiro, mas que é capaz 
de produzir novas 
subjetividades e modos de 
vida.  

| Teatro Cemitério de 
Automóveis Rua Frei Caneca, 
384 – Consolação, Centro. 
| Dias 01 e 02 de Outubro. 
Sáb. às 21h e Dom. às 20h. 
 

ISSO NÃO É UM 

GRUPO 
 

NEVA 
80 min. | +12 anos | 47 lugares 
| Grátis* | 

No inverno de 1905, em 
São Petersburgo, 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.  

| ARMAZÉM XIX – Vila Maria 
Zélia Rua Mário Costa, 13 – 
Belém, Zona Oeste. 
| Dias 01, 02 e 03 de Outubro. 
Sex. e Sáb. às 21h e Dom. às 
20h. 
 

* Reservas as terças e quartas, 
para as sessões da respectiva 
semana, pelo e-mail: 
convitesneva@gmail.com 

 
 

GIOVANNI TOZI 
 

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

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. 
| Dias 05, 06 e 07 de Outubro. 
Qua. Qui. Sex. às 20h. 
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BUZUM! 
 

FILHOTES DO BRASIL 
20 min. | 3-10 anos | Grátis |  

A ideia central do 
espetáculo é a relação dos 
pais com seus filhotes, 
tanto entre os animais 
como entre os seres 
humanos, mostrando a 
proximidade existente 
destes vínculos em 
qualquer espécie. Os 
quadros do espetáculo 
apresentam histórias que 
revelam diferentes facetas 
dessa situação. 

A peça começa com uma 
família indígena, cujo chefe 
conta aos pequenos 
indiozinhos diversas lendas 
e contos sobre animais. 
Assim, passam pelo palco 
esquetes com variados 
tipos de bichos, divididas 
em três planos: os rios, o ar 
e a terra. Desta forma, é 

possível retratar a ligação 
dos animais com os seus 
filhotes, colocando as 
crianças em contato com a 
relação de sobrevivência na 
floresta. 

| Parque Lino e Paulo Raia 
Rua Volkswagen, s/n — 
Jabaquara, Zona Sul. 
| Dias 04, 05, 06 e 07 de 
Outubro. De Ter. à Sex. às 9h, 
9h40, 10h20, 13h30, 14h10 e 
14h50. 
 
| Instituto Butantan Avenida 
Vital Brasil, 1500 — Butantã, 
Zona Oeste  
| Dias 09 e 16 de Outubro. 
Dom. às 10h, 11h, 12h, 14h, 
15h e 16h. 
 
| Centro Esportivo Tietê 
Avenida Santos Dumont, 843 
— Armênia, Zona Norte. 
| Dia 15 de Outubro. Sáb. às 
10h, 11h, 12h, 14h, 15h e 16h. 
 
 

| Parque do Carmo Avenida 
Afonso Sampaio Souza, 951 — 
Itaquera, Zona Leste  
| Dia 22 de Outubro. Sáb. às 
10h, 11h, 12h, 14h, 15h e 16h. 
 

| Parque Vila Guilherme – 
Trote Avenida Nadir Dias 
Figueiredo, s/n — Vila 
Guilherme, Zona Leste  
| Dia 23 de Outubro. Dom. às 
10h, 11h, 12h, 14h, 15h e 16h. 
 

CIA BALAGAN 
 

CABRAS – CABEÇAS 

QUE VOAM, CABEÇAS 

QUE ROLAM. 
120 min. | +12 anos | R$ 20 e 
10 | (11) 3101-6640 

O universo do cangaço 
serviu como porta de 
entrada para esta 
investigação sobre as 
relações que se dão 
através da batalha, do 
encontro com inimigo, da 
vingança, da insubmissão 
ao Estado e da criação de 
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outros governos, com suas 
próprias leis regidas, não 
pelo papel, mas pela 
solidez da palavra 
proferida. O sertão 
nordestino durante séculos 
permaneceu abandonado 
pelo Estado brasileiro, 
vasto território sem cercas 
onde os primeiros 
estrangeiros que ali 
chegavam encontravam a 
resistência do índio, da 
onça, da terra. Cabras, 
cabeças que voam, 
cabeças que rolam foi o 
desejo da Cia Balagan de 
investigar as redes de 
relações, alianças e 
parentescos que sustentam 
a cultura sertaneja 
brasileira, mestiça e 
herdeira de sangue e 
culturas diversas, fundidas 
e talhadas no encontro com 
uma geografia e clima 
quase impenetráveis. O 
homem que vive na 

caatinga vive a caatinga, 
sua sobrevivência é 
salvaguardada tão somente 
por sua profunda ligação 
com a natureza, na lida 
com os bichos, no 
enfrentamento das secas. 
O sertanejo é semelhante à 
cabra. 

| Espaços dos Fofos 
Encenam Rua Adoniran 
Barbosa, 151 — Bela Vista, 
Centro. 
| De 01 a 17 de Outubro. Sex., 
Sáb. e Seg às 21h e Dom. às 
19h. 
 

CONTO EM CANTOS 
E A HORA DA 

HISTÓRIA 
 

A MENINA DA LAGOA 
60 min. | +6 anos | Grátis | 

A menina Benta vive na 
Lagoa da Conceição e sua 
história é marcada pela 
crença de que ela nasceu 

bruxa. Mistérios e 
estranhas coisas começam 
a assustar os moradores da 
região quando ela sai de 
casa pela primeira vez. 
Benta e seu novo amigo 
Manuel enfrentam seus 
medos, passam por 
aventuras, e encontram a 
tradição e folclore da 
região. 

O espetáculo traz em sua 
história o vocabulário 
“manezinho”, a festa do boi 
de mamão, cantigas 
populares como a ratoeira, 
o mistério da magia 
presente nas histórias 
populares de Florianópolis, 
o trabalho manual na 
construção de barcos e no 
trançado da renda de bilro.  

| SESC Ipiranga Rua Bom 
Pastor, 822 – Ipiranga, Zona 
Sul. 
| Dias 09, 12, 16, 23 e 30 de 
Outubro. Qua. e Dom. às 11h. 
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BANDO TRAPOS 
 

MEPHISTO INJUSTIÇADO 
40 lugares | Grátis * | (11) 
5522-1283 

Ao anunciar um grande 
espetáculo, Mephisto seduz 
os espectadores a entrarem 
em um antigo espaço 
teatral abandonado, com a 
promessa de que verão um 
inesperado espetáculo. Sua 
verdadeira intenção é 
selecionar entre os 
espectadores anônimos um 
elenco formado por alguns 
miseráveis, que segundo 
ele, são o resultado da 
lógica de Deus. Entre 
todos, quatro figuras 
“bufonescas” são 
selecionadas como suas 
protagonistas. Aos poucos, 
atores e espectadores vão 
sendo conduzidos por ele a 
encenar e viver momentos 

criados por sua obsessão 
em exigir que Deus se 
apresente pessoalmente e 
escute a acusação que 
inocentaria Mephisto de 
sua injusta condenação. 
Como Deus o ignora, 
Mephisto procura encontrar 
um modo inevitável para 
chamar sua atenção. 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.  

| Paidéia Associação Cultural 
Rua Darwin, 153 – Jardim 
Santo Amaro, Zona Sul. 
| Dias 28 e 29 de Outubro. Sex. 
e Sáb. às 20h. 
 

* Retirar ingressos com 01 hora de 
antecedência. Em caso de chuva 
não há espetáculo. 
 
 

JACQUELINE 
OBRIGON 

 

OFICINA DE 
DRAMATURGIA E 
ESTÁGIO TEATRAL DO 
ESPETÁCULO “GAGÁ” 
Grátis |  

Encontro e roda de 
conversa, com duração de 
04 horas, refletindo sobre o 
teatro para crianças e 
jovens no Brasil. Haverá 
leitura dramática de partes 
do texto GAGÁ, com 
análise e discussão, 
contando com a presença 
do autor e do elenco da 
montagem que estreia em 
2017. 

GAGÁ é um texto inédito 
para crianças e jovens, que 
está sendo montado pela 
Cia Bendita Trupe.   

O Encontro inclui ainda a 
escolha de estagiários que 
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receberão ajuda de custo 
para acompanhar os 
ensaios do espetáculo nas 
seguintes áreas: estagiário 
em direção teatral, 
figurinos, trilha sonora e 
cenografia. 

| CEU Jambeiro Avenida José 
Pinheiro Borges, 60 — 
Guaianazes, Zona Leste. 
| Dia 24 de Outubro. Seg. às 
16h30. 

 
| CEU Uirapuru Rua Nazir 
Miguel, 849 — Raposo 
Tavares, Zona Oeste 
| Dia 26 de Outubro. Qua. às 
18h. 

 
 
 
 
 
 
 

 

OFICINAS 
>>>>>>>>>>
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OFICINAS E OUTRAS 
ATIVIDADES 

 

ACADEMIA DE 

PALHAÇOS 
  

OFICINAS COM A 

ACADEMIA DE 

PALHAÇOS 

“Oficina de Gestão Cultural 
Criativa”. Coordenação: 
Rodrigo Pocidônio; 

“Oficina de tecnologias de 
som”. Coordenação: Laíza 
Dantas; 

“Oficina de tecnologias de 
luz”. Coordenação: Paula 
Hemsi. 

Público: Artistas, 
estudantes e interessados 
em geral. 

Seleção: carta de interesse 
e currículo. 

Inscrições: pelo link 
https://goo.gl/forms/uWTCbj
lrbcO5Vsfi1 
 
| Condomínio Cultural Rua 
Mundo Novo, 342 — Perdizes, 
Zona Oeste. 
| De 11/10 à 29/11. Ter. das 
19h30 às 21h. 
 

CIA PAIDÉIA DE 
TEATRO 

 
VIVÊNCIA TEATRAL 
PARA JOVENS 
Inscrições abertas para as 
turmas de 2017 | Grátis | (11) 
5522-1283 

Coordenado pela Cia. 
Paidéia de Teatro, o curso 
é anual, não-
profissionalizante e 
destinado a jovens com 
idade acima de 14 anos, 
interessados pelo fazer 
teatral. Ao participar da 
Vivência Teatral, o jovem 
entra em contato com a 

arte da interpretação, com 
o trabalho corporal e vocal. 
O curso tem como 
resultado final a montagem 
e apresentação de uma 
peça. 

| Cia Paidéia de Teatro Rua 
Darwin, 153 – Jardim Santo 
Amaro, Zona Sul. 
| Sábados das 9h às 16h. 

 

CIA TEATRO DE LA 
PLAZA 

 

WORKSHOP DE 
MISDIRECTION 
(TÉCNICAS DE MÁGICA 
APLICADAS AO TEATRO) 
| Grátis | 

Miguel é artista plástico, 
mágico, cenógrafo de teatro 
de bonecos, ópera, balé, 
TV e teatro. Formou-se 
pela Escola Nacional de 
Belas da Argentina e pelo 
Instituto Superior de Arte do 
Teatro Colón. 

https://goo.gl/forms/uWTCbjlrbcO5Vsfi1
https://goo.gl/forms/uWTCbjlrbcO5Vsfi1
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Aluno seleto de Bodie 
Blake, participou de 
inúmeras mostras e 
conferências de mágica. 
Com seu espetáculo 
"Mágico por acaso" se 
apresentou na Grécia, 
Espanha, Brasil e 
Argentina. 

Os participantes terão 
acesso aos segredos da 
Misdirection e técnicas 
mágicas de desvio de 
atenção em cena, 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. 

| Ministrado por: Miguel 
Nigro. 

| Inscrições: através de 
carta de interesse e 
currículo enviados para o e-
mail 

oficinas@teatrodelaplaza.c
om até 30 de 
setembro/2016 * 

| Galeria Olido (Sala 
Vermelha) Avenida São João, 
473 — República, Centro. 
| Dia 06 de Outubro. Qui. Das 
10h às 13h. 
 

WORKSHOP DE 
REALIZAÇÃO DE 
ENGENHOCAS, 
TRAQUITANAS, 
MECANISMOS 
ELÉTRICOS E 
ELETRÔNICOS 
APLICADOS AO TEATRO 
| Grátis | 

O Workshop servirá como 
um curso introdutório para 
conhecimentos básicos de 
utilização de ferramentas, 
mecanismos, traquitanas 
simples, funcionamento de 
motores, eletricidade e 
outros aparatos para a 
realização das próximas 
oficinas de tecnologias 

mais avançadas. A ideia é 
trabalhar em cima das 
propostas dos participantes 
para que se possam 
desenvolver mecanismos 
que supram as 
necessidades e desafios 
cênicos. 

| Ministrado por: Héctor 
López. 

| Inscrições: através de 
carta de interesse e 
currículo enviados para o e-
mail 
oficinas@teatrodelaplaza.c
om até 10 de outubro/2016. 
* 

| FAB LAB - Galeria Olido 
Avenida São João, 473 — 
República, Centro. 
| Dias 19 e 20 de Outubro. 
Qua. e Qui. das 09h às 13h. 
 

* Terão preferência os que já 
tenham feito alguma das oficinas do 
projeto, e aqueles que manifestem 
interesse por realizar as próximas. 
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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 | 
 
 

| 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 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
CONCEPÇÃO E 
ORGANIZAÇÃO: 
Raphael Andrade 

 
ILUSTRAÇÃO: 

André Monteiro (Pato) 
 

 

 

mailto:contato@antropofagica.com
mailto:contato@antropofagica.com

