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NÚCLEO MACABÉA 
 

EPÍSTOLA.40: CARTA 

(DES)ARMADA AOS 

ATIRADORES 
90 min. | Livre | 50 lugares | 
Pague Quanto Puder * | (11) 
3151-4664 | ESTREIA 

Escrita a partir de 
memórias de moradoras da 
Favela do Boqueirão e do 
romance A hora da estrela 
de Clarice Lispector, a peça 
narra a saga de uma família 
de retirantes nordestinos, 
da chegada em São Paulo 
ao despejo da comunidade 
onde viviam. 

| Sede da Cia Pessoal do 
Faroeste Rua Triunfo, 305 — 
Luz, Centro. 
| De 04 à 28 de Novembro. De 
Sex., Sáb. e Seg. às 20h e 
Dom. às 19h. 
 
* Bilheteria aberta 1h antes das 

apresentações. 

 

CIA HUMBALADA 
 

GRAJAÚ CONTA 

DANDARAS, GRAJAÚ 

CONTA ZUMBIS 
+16 anos | 60 lugares * | Pague 
quanto puder e se puder | 

O espetáculo tem como 
partida o território para 
poder escapar, poder ir 
além do que está posto, 
para dar outros 
entendimentos para as 
condições. Um território 
ocupado por atrizes e 
atores marginais na 
tentativa de vivenciar 
juntos, artisticamente a arte 
que atravessa a vida e a 
vida a arte. O espetáculo 
não é a realidade do 
Grajaú, ele é uma das 
narrativas que o Grajaú 
pulsa. 

“Grajaú, um território cheio 
de vida, calor, afetividade, 
vizinhança, favela, represa, 

pessoas, bares, igrejas, 
varais. Pulsa viela, 
escadões, becos, poesia, 
rap, grafite, capoeira, funk, 
samba... Mas também 
pulsa estruturas sólidas que 
nos condicionam o tempo 
todo. Pulsa machismo, 
racismo, homofobia, 
transfobia. Pulsa vidas, um 
emaranhado de gente. 

O espetáculo não toca na 
ferida ele é pus que escorre 
das feridas, ele é o sangue 
vermelho que desce as 
vielas, ele é o grito, o 
silêncio. Ele é o balanço 
gostoso do pagode na laje 
e a crueldade do menino 
preto estirado em uma poça 
de sangue.”  

| Espaço Cultural Humbalada 
Avenida Grande São Paulo, 
282 — Grajaú, Zona Sul. 
| De 04 à 26 de Novembro. 
Sex. às 20h e Sáb. às 21h. 
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* Serão reservados 20 lugares por 

apresentação pelo email: 

ciahumbaladadeteatro@gmail.com 
 

CIA PAIDÉIA DE 
TEATRO 

 

HISTÓRIAS QUE O 
VENTO TRAZ 
60 min. | Livre | R$20 e 10 * | 
(11) 5522-1283 |  

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. 
| Dia 05 de Novembro. Sáb. às 
17h. 
 

OS CRESPOS 
 

ALGUMA COISA A VER 
COM UMA MISSÃO 
Grátis 

Direção coletiva da Cia 
Olorum - Os Crespos, 
contemplado com o projeto 
De Brasa e Pólvora: Zonas 
Incendiárias Panfletos 
Poéticos. 

| Praça Ramos de Azevedo 
Praça Ramos Azevedo, s/n — 
República, Centro. (Ponto de 
partida em frente ao Theatro 
Municipal) 
| De 03 a 06 de Novembro. 
Qui. a Sáb. às 20h e Dom. às 
19h. 
 

ACADEMIA DE 

PALHAÇOS 
  

ELVIRA, UMA VAMPIRA? 
Livre | Grátis * | 

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? 

mailto:ciahumbaladadeteatro@gmail.com
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| CEU Vila do Sol Avenida dos 
Funcionários Públicos, 369 — 
Vila do Sol, Zona Sul. 
| Dia 04 de Novembro. Sex. às 
10h e 14h. 
 
| CEU Feitiço da Vila Rua 
Feitiço da Vila, 399 — Chácara 
Santa Maria, Zona Sul. 
| Dia 07 de Novembro. Seg. às 
10h e 15h.  
 
| CEU Tiquatira Avenida 
Condessa Elizabeth de 
Robiano, s/n — Penha, Zona 
Leste. 
| Dia 09 de Novembro. Qua. às 
10h e 14h. 
 
| CEU Butantã Avenida Eng. 
Heitor Antônio Eiras García, 
1728 — Jardim Esmeralda, 
Zona Oeste. 
| Dia 14 de Novembro. Seg. às 
10h e 14h. 
 
| CEU Vila Rubi Rua 
Domingos Tarroso, 101 — Vila 
Rubi, Zona Sul. 
| Dia 17 de Novembro. Qui. às 
10h e 14h. 

 
| CEU Jaçanã Rua Francisca 
Espósito Tonetti, 105  — 
Jardim Guapira, Zona Norte. 
| Dia 18 de Novembro. Seg. às 
9h30 e 14h30. 
 
| CEU Meninos Rua Barbinos, 
111 — São joão Clímaco, Zona 
Sul. 
| Dia 21 de Novembro. Qua. às 
10h e 15h30. 
 
| CEU Casa Blanca Rua 
Barbinos, 111 — São joão 
Clímaco, Zona Sul. 
| Dia 23 de Novembro. Qua. às 
10h e 14h. 
 

* As apresentações estão priorizando 

crianças de 8 a 12 anos das Emefs e 

Emeis de cada CEU. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES COMMEDIENS 
TROPICALES E 
QUARTETO A 

DERÍVA 
 

BAAL.MATERIAL 
75 min. | +14 anos | Grátis | 

Baal, primeira peça de 
Brecht, é o ponto de partida 
da nova parceria entre a 
Cia. Les Commediens 
Tropicales e o quarteto À 
Deriva. Apropriando-se 
livremente de fragmentos 
deste texto e articulando 
múltiplas linguagens, os 8 
artistas experimentam a 
atualidade da enigmática 
figura que conduz a obra de 
1918. 

No espetáculo, a 
construção de sentidos se 
dá através da justaposição 
de camadas. Música e texto 
se alternam e se 
sobrepõem: Baal.material 
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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 03 a 13 de Novembro. 
Qui. a Sáb. às 21h e Dom. às 
19h. (não haverá espetáculo 
no dia 10 de Novembro) 
 

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 05 a 27 de Novembro. 
Sáb. às 21h e Dom. às 19h. 
  

SOBREVENTO 
 

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

Em Só, cinco personagens 
apresentam-se em 
diferentes situações, não 
sequenciais, que partem, 
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.  
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| Espaço Sobrevento Rua 
Coronel Albino Bairão, 42 – 
Belenzinho, Zona Leste. 
| De 05 à 27 de Novembro. 
Sáb. e Dom. às 20h. 
 

MEU JARDIM 
Teatro para Bebês | 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. 
| Dias 05 e 06 de Novembro. 
Sáb. e Dom. às 11h. 
 

TERRA 
Teatro para Bebês | 30 min. | 
80 lugares | Livre | Grátis * | 

Uma mulher pisa na terra. 
Fazia tempo que não sentia 
a terra nos seus pés. Ao 
senti-la, lembra do carinho 
que brota da terra. 
Desenterra os seus 
segredos, que são as 
coisas pequenas de que é 
feito o amor e que 
cultivamos na terra. 
Inspirado na ideia de que 
as crianças costumam 
enterrar coisas que lhes 
são significativas, Sandra 
Vargas cria um texto que 
fala de memória, dos laços 
afetivos e do amor que está 
dentro de todos nós e que é 
a base de todo ser humano. 

| Espaço Sobrevento Rua 
Coronel Albino Bairão, 42 – 
Belenzinho, Zona Leste. 
| De 12 e 27 de Novembro. 
Sáb. e Dom. às 11h. 

* É possível reservar ingressos pelo 
e-mail info@sobrevento.com.br 
 

CIA DE TEATRO 
HELIÓPOLIS 

 

Palestra: Linguagem 
épica e relação com as 
microviolências 
naturalizadas 
Grátis | (11) 2060-0318 

Palestra com Alexandre 
Mate. 

| Casa de Teatro Maria José 
de Carvalho (sede) Rua Silva 
Bueno, 1533 – Ipiranga, Zona 
Sul. 
| Dias 03, 10 e 17 de 
Novembro. Qui. às 11h. 

 
Palestra: A 
performatividade e a sua 
relação com o trabalho 
autoral e as 
microviolências 
naturalizadas  
Grátis | (11) 2060-0318 

 

mailto:info@sobrevento.com.br
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| Casa de Teatro Maria José 
de Carvalho (sede) Rua Silva 
Bueno, 1533 – Ipiranga, Zona 
Sul. 
| Dias 04, 11 e 25 de 
Novembro. Sex. às 11h. 

 
Mesa de debates: 
Aproximações e 
diferenciações entre 
performance e épico 
Grátis | (11) 2060-0318 

Encontro público com 
Alexandre Mate e Marcelo 
Denny. 

| Casa de Teatro Maria José 
de Carvalho (sede) Rua Silva 
Bueno, 1533 – Ipiranga, Zona 
Sul. 
| Dia 18 de Novembro. Sex. às 
11h. 
 

NÚCLEO DO 184 
 

ENTERREM MEU 

CORAÇÃO NA CURVA DO 

RIO 
Infantil | 40 min. | 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 
Novembro. Dom. às 15h30. 

 
APRESENTAÇÃO 1ª 

PARTE DO PANORÂMA 

TEATRAL DO NÚCLEO 

184 
60 min. | 48 lugares | Grátis | 
(11) 3259-6940  

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

| Teatro Studio Heleny 
Guariba Praça Roosevelt, 184 
— Consolação, Centro. 
| Dias 02, 09, 16, 23, 30 de 
Novembro. Dom. às 20h. 

 
DIÁRIO DO CIDADÃO – 

DEPOIMENTOS DE 

ATIVISTAS E MILITANTES 

DAS CAUSAS SOCIAIS E 

DEMOCRÁTICAS : BOB 

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

Bob Souza é mestre em 
artes cênicas pelo Instituto 
de Artes da Unesp e autor 
do livro Retratos do teatro 
(Editora Unesp). Com 
formação publicitária, sua 
paixão pela fotografia e 
pelos palcos o fez 
profissionalizar-se na área 
em 2002, e iniciar uma 
pesquisa focada 
principalmente no registro 
de companhias teatrais 
vanguardistas, descobrindo 
e valorizando o trabalho de 
novos diretores e atores. 
Neste tempo, também 
passou a ser requisitado 
por grupos importantes da 
cena paulistana como o 
“Teatro Oficina” de José 
Celso Martinez Correia, o 
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“Macunaíma” de Antunes 
Filho, de Rodolfo García 
Vázquez e o “Cemitério de 
Automóveis” de Mário 
Bortolotto.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 23 de Novembro. Qua. às 
20h. 
 
 

CIA 

ANTROPOFÁGICA 
 
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 
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. 
| Dia 08 de Novembro. Ter. às 
20h. 
 

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. 
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| Dia 09 de Novembro. Qua. às 
20h.  
 

A TRAGÉDIA DE JOÃO E 

MARIA - TEATRO DA 

DEFORMAÇÃO 
+16 anos | 60 lugares | Grátis | 

Livremente inspirado no 
conto dos irmãos Grimm, a 
peça é uma versão adulta e 
deformada de Hansel und 
Gretel. A história retrata a 
trajetória de duas crianças 
abandonadas pelos pais 
em meio ao desespero da 
fome e da impossibilidade 
de alimentá-los. 
Influenciada por imagens 
de Vidas Secas, de 
Graciliano Ramos, a peça, 
cujo mote é uma sociedade 
em decadência e o 
universo carcomido da 
miséria “adulta”, evoca 
condições vitais precárias 
que são o cerne de um 
corpo oprimido, e dão aos 

atores a marca da dor e da 
fome. 

| Companhia do Feijão Rua 
Teodoro Baima, 68 — 
República, Centro. 
| De 04 à 27 de Novembro. 
Sex. e Sáb. ás 21h e Dom. às 
19h.  
  

DIÁLOGOS 
ANTROPOFÁGICOS 
80 lugares | Grátis | 

Encontros com Ney 
Piacentini da Companhia 
do Latão, no dia 08; com 
Maria Sílvia Betti sobre A 
Dramaturgia de Chico de 
Assis, dia 9; e, com 
Zernesto Pessoa da Cia do 
feijão sobre A Tragédia de 
João e Maria, no dia 15 

| Espaço Pyndorama Rua 
Turiassu, 481 — Barra Funda, 
Zona Oeste. 
| Dias 08, 09 e 15 de 
Novembro. Ter. às 20h30. (a 
conversa será realizada após a 

apresentação que acontece no 
mesmo dia). 
 

CIA ARTICULARTE 
 

PORTINARI PÉ DE 

MULATO 
Formas Animadas | 50 min. | 
144 lugares | 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 
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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. 

| Teatro Sérgio Cardoso Rua 
Rui Barbosa, 153 — Bela 
Vista, Centro. 
| Dia 04 de Novembro. Sex. às 
15h. 
 

TRENZINHO VILLA-
LOBOS 
Formas Animadas | 50 min. | 
144 lugares | 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. 

| Teatro Sérgio Cardoso Rua 
Rui Barbosa, 153 — Bela 
Vista, Centro. 
| Dia 05 de Novembro. Sáb. às 
15h. 

 

A CUCA FOFA DE 

TARSILA 
Formas Animadas | 50 min. | 
144 lugares | 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. 

| Teatro Sérgio Cardoso Rua 
Rui Barbosa, 153 — Bela 
Vista, Centro. 
| Dia 06 de Novembro. Dom. às 
15h. 
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1º FÓRUM DE DEBATES: 
TEMA ORALIDADE 
Grátis 

Sobre ideias de inclusão e 
intercâmbio de Refugiados, 
exilados, imigrantes e suas 
crianças.  

A Cia. Articularte irá 
produzir 03 Fóruns, 
debatendo temáticas de 
distinção, inclusão e 
integração de cultur as de 
Refugiados versus cultura 
brasileira, envolvendo 
profissionais, educadores, 
teóricos/diretores de teatro 
e também de educação. 
Por exemplo, agregando 
parte do projeto do Prof. Dr. 
Claudemir Belintane, 
Educação – USP que 
desenvolve importante 
tema abrangendo: 
Oralidade, Escrita e 
Memória. Nesse estudo, 
Belintane discute que esses 
três conceitos são 

fundamentais para a 
fixação, desenvolvimento, 
troca e transmissão do 
legado cultural de qualquer 
grupo social, apontando 
inclusive registros 
exemplares de casos 
históricos. 

Para o primeiro Fórum de 
debates, pensamos na 
palavra-tema do projeto 
ORALIDADE, onde 
poderíamos relacioná-la ao 
teatro, debatê-la, 
transgredi-la, e assim por 
diante. O TEATRO está em 
cena, os Refugiados (e 
agrupamentos) também, 
todos estão em cena aberta 
com suas famílias, muitos 
de forma tensa, muitos 
dentro dos mesmos 
conflitos. Mas temos que 
pensar de forma urgente 
em saídas, organizarmos 
um final para esse ato-
teatral, ou apontarmos 

encaminhamentos 
humanos para essa história 
de vida latente, difícil e 
imediata. A ideia de Teatro 
x Oralidade pode entrar 
então em relação direta 
com os debates, pelo 
menos para início de 
conversa…Quem estaria 
presente nos debates? 
Familiares deRefugiados e 
público desse perfil, 
também coordenadores de 
órgãos, entidades afins, 
classe teatral, arte-
educadores, professores e 
todas as pessoas que se 
preocupam com o 
fenômeno chamado ser 
humano. 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 
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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.  

Debatedores: Gabriela 
Rabelo – Diretora Teatral, 
Atriz e Locutora; Raquel 
Barcha – Musicista, Atriz e 
Contadora de Histórias; 
Marcelo Haydu – Instituto 
de Reintegração do 
Refugiado – Brasil; Marina 
Reinoldes – MEMOREF – 
Cultura, Memória e 
Identidade. 

| Teatro Sérgio Cardoso Rua 
Rui Barbosa, 153 — Bela 
Vista, Centro. 

| Dia 07 de Novembro. Seg. 
Das 19h às 21h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÊMIO ZÉ RENATO 
>>>>>>>>
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COLETIVO RÓZÀ 
 

RÓZÀ 
70 min. | +12 anos | 100 
lugares | Gratúito * | 

Rózà é um espetáculo 
multimídia construído a 
partir das cartas de Rosa 
Luxemburgo escritas, em 
sua maioria, nas prisões 
alemãs do início do século 
20. 

Suas cartas são 
interpretadas por três 
atrizes diferentes e trazidas 
ao público por meio da 
palavra, do vídeo e da 
música na busca de uma 
relação sutil e particular 
entre o momento histórico e 
o contemporâneo. O 
público de Rozà é 
convidado a entrar em um 
espaço-instalação. Nessa 
cena que se torna prisão, 
rua, quarto ou jardim, 
nascem outras e novas 

Rosas, feitas de afeto e 
frutos da voz, da música e 
da imagem.  

| Praça das Artes Avenida 
São João, 281 — Centro. 
| De 03 à 19 de Novembro. 
Qui., Sex. e Sáb. às 20h. 
 

* Ingressos podem ser retirados 1 hora 

antes do espetáculo. Reservas limitadas 

mandar e-mail para: 

rozaespetaculo@gmail.com 

 

DEBATE – BRUXAS : 
LUTAS, CRIAÇÕES, 
SUBVERSÕES 
70 min. | +12 anos | 100 
lugares | Gratúito * | 

Encontro com mulheres 
criadoras que atuam em 
diferentes esferas (artistas, 
pensadoras, secundaristas 
e militantes) que deslocam 
e transbordam essas áreas 
desde perspectivas 
feministas. O debate 
acontecerá em diálogo com 
a temporada do espetáculo 
Rózà, construído a partir 

das cartas da 
revolucionária Rosa 
Luxemburgo. 

Medição : Coletivo Rózà. 

| Praça das Artes Avenida 
São João, 281 — Centro. 
| Dia 09 de Novembro. Qui., 
Sex. e Sáb. às 20h. 
 

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, 

mailto:rozaespetaculo@gmail.com
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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 
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.  

| Companhia de Teatro de 
Heliopolis Rua Silva Bueno, 
1533  – Ipiranga, Zona Sul. 
| Dias 11 e 12 de Novembro. 
Sex. e Sáb. às 20h.  
 
 

| CFC Cidade Tiradentes Rua 
Inácio Monteiro, 6900 – Cidade 
Tiradentes, Zona Leste. 
| Dia 19 de Novembro. Sáb. às 
20h.  
 

| CEU Uirapuru Rua Nazir 
Miguel, 849 – Raposo Tavares, 
Zona Oeste. 
| Dia 21 de Novembro. Seg. às 
20h.  
 
 

| Centro Cultural da Penha 
Largo do Rosário, 20 – Penha, 
Zona Leste. 
| Dias 26 e 27 de Novembro. 
Seg. às 20h.  

 

* Ingressos gratuitos em todos os 

espaços, com retirada 1 hora antes. 

 

NEY PIANCENTINI 
 

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

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 
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as relações entre literatura 
e teatro.  

| Oficina Cultural Oswald de 
Andrade Rua Três Rios, 363, 
sala 7 — Bom Retiro, Centro. 
| De 03 à 19 de Novembro. De 
Qui. e Sex. às 20h e Sáb. às 
18h. 
 

*Retirados diretamente na bilheteria, 

aberta 2h antes das apresentações. 

 

GRUPO 
PASÁRGADA 

 

MOINHOS E 

CARROSSÉIS 
55 min. | Livre | 196 lugares | 
R$ 10 e Grátis | (11) 3864-
4513 

Em um ano no futuro, P. e 
F., junto a outros visitantes, 
fazem uma viagem para um 
museu, controlada 
rigidamente por um 
Sistema de Segurança. 
Atraídos por uma melodia, 
os dois saem do roteiro e 

penetram numa galeria 
desconhecida, onde 
descobrem figuras que 
despertam sentimentos que 
têm um profundo 
significado para a 
sobrevivência da espécie 
humana. 

| Teatro Cacilda Becker Rua 
Silva Bueno, 1533 – Ipiranga, 
Zona Sul. 
| De 05 a 20 de Novembro. 
Sáb. e Dom às 16h. 
 

| Dias 08, 09, 15 e 16 de 
Novembro. Ter. e Qua. às 15h. 
(apresentações extras, com 
entrada franca) 
 

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. 
| De 04 a 25 de Novembro. 
Sex. às 17h.  
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A PROXIMA 

COMPANHIA 
 

MESA TEMÁTICA: O 

HEROISMO ANÔNIMO DE 

MULHERES COMUNS 
120 min. | 60 lugares | Gratis | 
(11) 3331-0653 

Com a participação de 
Sophia Tess, cineasta 
brasileira que atuou como 
assistente de direção no 
filme “Esse Viver Ninguém 
me Tira”, dirigido pelo Caco 
Ciocler, que conta como a 
história de Aracy de 
Carvalho, mulher do 
escritor brasileiro 
Guimarães Rosa. Chamada 
de “Anjo de Hamburgo”, 
Aracy é a única mulher 
citada no Museu do 
Holocausto, em Israel, 
entre os 18 diplomatas que 
salvaram judeus da morte, 
durante a Segunda Guerra. 

| Sede da Próxima 
Companhia Rua Barão de 
Campinas 529 — Campos 
Elíseos, Centro. 
| Dia 24 de Novembro. Qui. 
Das 20h ás 22h. 
 

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. 

| Instituto Butantan Avenida 
Vital Brasil, 1500 — Butantã, 
Zona Oeste  
| Dias 02 e 26 de Novembro. 
Qua. e Sáb. às 10h, 11h, 12h, 
14h, 15h e 16h. 
 
| Centro Esportivo Tietê 
Avenida Santos Dumont, 843 
— Armênia, Zona Norte. 
| Dias 05  e 06 de Novembro. 
Sáb. e Dom. às 10h, 11h, 12h, 
14h, 15h e 16h. 
 
| CERET Rua Canuto Abreu, 
s/nº — Tatuapé, Zona Leste  
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| Dias 19 e 20 de Novembro. 
Sáb. e Dom. às 10h, 11h, 12h, 
14h, 15h e 16h. 
 
| Parque do Carmo Avenida 
Afonso Sampaio Souza, 951 — 
Itaquera, Zona Leste. 
| Dia 27 de Novembro. Dom. às 
10h, 11h, 12h, 14h, 15h e 16h. 
 

CONTO EM CANTOS 
E A HORA DA 

HISTÓRIA 
 

A MENINA DA LAGOA 
60 min. | +06 anos | R$ 17 
(SESC), Gratúito (CEUs) | 

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 02 e 06 de Novembro. 
Qua. e Dom. às 11h. 
 

| CEU Butantã Aenida. 
Engenheiro Heitor Antônio 
Eiras García, 1728 – Jardim 
Esmeralda, Zona Oeste. 
| Dia 11 de Novembro. Sex. às 
15h. 

 

| CEU Casa Blanca Rua João 
Damasceno, 85 – Casa 
Blanca, Zona Sul. 
| Dia 30 de Novembro. Qua. às 
15h. 
 

TEATRO DA 
TRAVESSIA 

 

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

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, 
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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. 
| Dias 06 e 13 de Novembro. 
Dom. às 16h00.* 
 
* Recomendamos a reserva antecipada. 
 

WASHINGTON LUIZ / 
CRIOLA FILMES 

 

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

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, 
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 03 à 27 de Novembro. 
Qui. Sex. e Sáb. às 20h30 e 
Dom. às 19h.  
 
 
 
 
 
 
 

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

 

TUOV 
 
OFICINA DE 

DRAMATURGIA  
(11) 3331-1001 

Oficina de Dramaturgia que 
será composta de uma 
seqüência de movimentos: 
música figurino, cenografia, 
vídeo e roteiro. Ao longo 
dos trabalhos, que 
passarão pelas diversas 
etapas desta 
CARPINTARIA TEATRAL, 
previstos para ocorrerem 
de Novembro de 2016 a 
Junho de 2017, irá se 
realizar de forma coletiva a 
pesquisa e elaboração do 
próximo texto do TEATRO 
POPULAR UNIÃO E OLHO 
VIVO, que terá como tema 
o BOM RETIRO, bairro 

onde está localizada a sede 
do TUOV desde 1982. 

Início: 05 de Novembro de 
2016. 

Informações e inscrições: 
teatropopularuniaoeolhoviv
o@gmail.com 

| Teatro Popular União e 
Olho Vivo Rua Newton Prado, 
766 — Bom Retiro, Centro. 
| À partir de 05 de Novembro. 
Sáb. das 15h às 19h. 
 

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-alvo: 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 — Raposo 
Tavares, Centro. 
| De 01 à 29 de Novembro. 
Ter. das 19h30 às 21h. 
 

CIA PAIDÉIA DE 
TEATRO 

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

https://goo.gl/forms/uWTCbjlrbcO5Vsfi1
https://goo.gl/forms/uWTCbjlrbcO5Vsfi1
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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 
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 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONCEPÇÃO E 
ORGANIZAÇÃO: 
Raphael Andrade 

 
ILUSTRAÇÃO: 

André Monteiro (Pato) 
 

 

 

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

