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ESPETÁCULOS 
 

LES COMMEDIENS 
TROPICALES E QUARTETO À 

DERIVA 
 
BAAL.MATERIAL 
70 min. | 14 anos | 40 lugares | 
Grátis | CURTA TEMPORADA 

 
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 
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. 
 
De 01 a 16 de dezembro – qui e 
sex às 21h e sáb às 19h 
Sessão extra – 14 de dezembro 
(qua) às 21h 

 
Oficina Cultural Oswald de Andrade  
Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro, Centro 

 
 

GRUPO SOBREVENTO 
 
SÓ 
80 min. | 16 anos | 80 lugares | 
Grátis 
(11) 3399-3589 
Reservas pelo e-mail 
info@sobrevento.com.br 
 
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. O 
espetáculo tem música original 
composta por Arrigo Barnabé. 
 
De 01 a 18 de dezembro – sáb e 
dom às 20h 
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Espaço Sobrevento 
Rua Coronel Albino Bairão, 42 

 

TERRA 
Teatro para Bebês 
30 min. | Livre – Recomendado 
para crianças de até 03 anos | 80 
lugares | Grátis 
(11) 3399-3589 
Reservas pelo e-mail 
info@sobrevento.com.br 
 
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.   
 
De 12 a 18 de dezembro – sáb e 

dom às 11h 

 
Espaço Sobrevento 
Rua Coronel Albino Bairão, 42 

 

CIA PAIDÉIA DE TEATRO 
 
ALMA BOA DE SETSUAN 
120 min. | 14 anos | 100 lugares | 
Grátis 
(11) 5522-1283 

 
Ambientada na China, em uma 
cidade muito pobre, a peça 
mostra três deuses que descem à 
Terra em busca de uma alma 
boa. Eles precisam encontrar 
alguém. Nessa viagem, 
conhecem a prostituta Chen Te, 
que lhes dá abrigo e assim eles 
a reconhecem como uma alma 
boa. Chen Te pergunta aos 
Deuses: “Como é que eu posso 
ser boa, se as coisas andam tão 

caras?”; Em troca da estadia, 
eles lhe dão dinheiro com o qual 
ela consegue abrir uma 
tabacaria, mas todos seus 
vizinhos querem viver às suas 
custas. Dessa forma, ela decide 
buscar a ajuda de um primo. 
 
Dias 03 e 04 de dezembro – sáb às 
17h e dom às 16h 

 
Cia Paidéia de Teatro 
Rua Darwin, 153 – Jardim Santo Amaro, 
Zona Sul 

 
SANTO DIAS: DA ROÇA À 
FÁBRICA 
60 min. | 12 anos | 100 lugares | 
Grátis 
(11) 5522-1283 

 
Com este espetáculo a Paidéia 
coloca no palco o resultado de 
processo do trabalho com os 
jovens participantes do Projeto 
de Vivência Teatral. No último 
ano o escolhido foi João do 
Vale, compositor e poeta 
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popular. Como forma de prestar 
uma singela homenagem em sua 
memória, agora o escolhido é 
Santo Dias. Líder operário 
assassinado quando junto com 
seus companheiros lutavam por 
democracia e melhores 
condições de vida, texto escrito 
a partir do livro “Santo Dias - 
Quando o passado se 
transforma em História”, com o 
apoio e estímulo de sua filha 
Luciana Dias.  
 
De 03 a 11 de dezembro – sáb às 
20h e dom às 19h 

 
Cia Paidéia de Teatro 
Rua Darwin, 153 – Jardim Santo Amaro, 
Zona Sul 

 

CIA DO MIOLO 
 
LUZEIROS 
Grátis | ESTREIA 
(11) 3871- 0871 
ciadomiolo@gmail.com 

 

Em caso de chuva, não haverá espetáculo 

 
O que fazer quando a dureza 
da realidade nos impede de 
vislumbrar um horizonte?  
 
O novo espetáculo de rua da 
Cia constrói uma 
instalação/narrativa que trata 
do conflito entre esgotamento e 
utopia. Uma menina e uma 
mulher sobreviventes de guerra 
percorrem uma cidade em ruínas 
na busca por sepultar os mortos. 
Neste trajeto revelam memórias 
de tempos e cidades que se 
esgotaram em meio à 
exploração, ganância, pobreza 
e atentados.  
 
Nos últimos quatro anos a Cia 
do Miolo desenvolveu uma 
pesquisa sobre esgotamento e 
utopia na cidade, que deram 
fruto aos espetáculos ‘Taiô’,  ‘Em 
Caso de Emergência Quebre o 
Vidro’ e ‘Casa de Tolerância’ e 

que agora culmina no novo 
trabalho – ‘Luzeiros’, obra que 
reflete a trajetória do grupo 
frente às experiências diversas 
das ruas. 
 
Dias 05, 06 e 07 de dezembro – 
seg, ter e qua às 18h30 e às 20h30 
Praça do Patriarca 
Praça do Patriarca – Sé 

 
Dia 08 de dezembro – qui às 
17h00 e às 20h30 
Vão do MASP 
Av. Paulista, 1578 – Bela Vista 

 
Dias 09 de dezembro – sex, seg e 
ter às 17h00 e às 19h00 
Largo São Francisco 
Largo São Francisco, 95 – Centro 

 
Dias 12 e 13 de dezembro – sex, 
seg e ter às 17h00 e às 19h00 
Largo do Paissandú 
Largo do Paissandú - Centro 

 
Dias 14, 15 e 16 de dezembro – 
qua, qui e sex às 17h00 e às 
19h00 
Largo São Bento 
R. Boa Vista, 350 – Centro 

mailto:ciadomiolo@gmail.com
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EM CASO DE EMERGÊNCIA 
QUEBRE O VIDRO! 
Grátis  

(11) 3871-0871 
ciadomiolo@gmail.com 

 
Em caso de chuva, não haverá espetáculo 

 
Este trabalho é fruto do projeto 
‘Corpo Esgotado’, contemplado 
na 22ª edição de Fomento ao 
Teatro para a Cidade de São 
Paulo e foi criado a partir da 
ocupação do cruzamento em 
fluxo da estação do metrô 
Anhangabaú e terminal 
Bandeira, tendo o corpo da 
cidade e seus esgotamentos 
como tema central. Que papel 
ocupa o corpo na sociedade nos 
dias atuais? Espaços recortados 
no fluxo urbano dão a dimensão 
do cotidiano absurdo no qual o 
corpo está absorvido e de onde 
figuras estranhamente familiares 

emergem da cena real para o 
teatro. 
 
Dia 19 de dezembro - seg às 10h, 

12h, 15h e 17h 
Metrô Tiradentes 
Em frente à estação 

 
Dia 20 de dezembro - ter às 11h, 
15h e 17h 
Terminal de ônibus da Lapa 
Praça Miguel D'Lerba, em frente ao 
terminal 

 
Dia 21 de dezembro - qua às 11h, 
15h e 17h 
Metrô Carrão 
Rua Dr. Ângelo Vita, na saída da estação 

 
Dia 22 de dezembro - qui às 11h, 
15h e 17h 
Metrô Conceição 
Na saída da estação 

 
Dia 23 de dezembro - sex às 11h, 
15h e 17h 
Largo da Batata 
Próximo à estação Faria Lima do metrô 

 

KIWI COMPANHIA DE 
TEATRO 

 
CARNE 
85 min. | 14 anos | Grátis 

 
‘Carne’ discute as relações entre 
patriarcado e capitalismo, 
mostrando o panorama da 
opressão de gênero e a 
situação específica da violência 
contra as mulheres no Brasil.  A 
peça, inspirada no teatro 
documentário, é composta de 20 
quadros interligados executados 
por duas atrizes e uma 
percussionista. 
 
Dia 06 de dezembro – ter às 19h30 

 
CEU Caminho do Mar 
Av. Engenheiro de Armando de Arruda 
Pereira, 5241 – Vila Encontro 

 

 
 

mailto:ciadomiolo@gmail.com
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OUTRAS ATIVIDADES 
 

GRUPO  
REFINARIA TEATRAL 

 
FÓRUM DE DISCUSSÃO 
‘INTERCÂMBIO CULTURAL 
BRASIL E MÉXICO’ 
com Daniel Alves Brasil 
90 min. | Livre| 40 pessoas| Grátis 
(11) 9 9560-4297 
Inscrições com carta de interesse 
pelo e-mail 
gruporefinariateatral@gmail.com 

 
Palestra ministrada pelo diretor 
do grupo, Daniel Alves Brasil, 
sobre o intercâmbio cultural em 
Guadalajara-México. Os 
espaços independentes de 
Guadalajara, as características 
do teatro da cidade, os 
programas e editais de apoio 
ao teatro, a proposta de 
construção da nova obra do 
grupo Refinaria em coprodução 

com o grupo mexicano 
Perspectiva Escénica. 
 
Dia 03 de dezembro – sáb das 15h 

às 17h 
 
Refinaria Teatral 
Rua João de Laet, 1507 – Vila Aurora 

 

FÓRUM DE DISCUSSÃO ‘O 
FEMINISMO’ 
com Letícia Bahia da revista 
AzMina 
Livre| 40 pessoas| Grátis 

(11) 9 9560-4297 
Inscrições com carta de interesse 
pelo e-mail 
gruporefinariateatral@gmail.com 

 
Letícia Bahia – Psicóloga, 
feminista, e tem sólida atuação 
nas áreas de gênero e 
sexualidade. Atualmente é 
Diretora de Relações 
Institucionais da Revista AzMina. 
 
Dia 10 de dezembro – sáb a partir 
das 15h 

 
Refinaria Teatral 
Rua João de Laet, 1507 – Vila Aurora 

 

FÓRUM DE DISCUSSÃO ‘O 
FEMINISMO NEGRO’ 
com Maria Sylvia do Geledés 
(Instituto da Mulher Negra) 
Livre| 40 pessoas| Grátis 
(11) 9 9560-4297 
Inscrições com carta de interesse 
pelo e-mail 
gruporefinariateatral@gmail.com 

 
Maria Sylvia – Graduada em 
Direito, iniciou sua militância no 
Movimento Negro e Feminismo 
Negro em 1993; atualmente 
ocupa o cargo de Presidente no 
Geledés; Advogada na área de 
Direitos Humanos – Questões de 
Gênero, Raça e Etnia e na área 
de enfrentamento à violência 
contra a mulher e violência 
doméstica e familiar; Advogada 
Voluntária do Instituto do Negro 
Padre Batista; Associada do 
Instituto Patrícia Galvão; Ex-
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Presidente da Comissão de 
Igualdade Racial e Ex-Vice-
Presidente da Comissão de 
Igualdade Racial e Ex-Vice-
Presidente da Comissão da 
Verdade sobre a Escravidão 
Negra no Brasil, da OAB de 
São Paulo. 
 
Dia 17 de dezembro – sáb a partir 
das 15h 
 
Refinaria Teatral 
Rua João de Laet, 1507 – Vila Aurora 

 

GRUPO SOBREVENTO 
 
TEATRO DE OBJETOS: 
MODO DE USO 
com a Cia. Théâtre de Cuisine – 
França 
Livre | Grátis 
(11) 9 9560-4297 
Inscrições pelo e-mail 
info@sobrevento.com.br 
 

Dia 06 de dezembro – ter às 20h 
 
Espaço Sobrevento 

Rua Coronel Albino Bairão, 42 

 
OFICINA DE TEATRO DE OBJETOS 
com a Cia. Théâtre de Cuisine – 
França 
Livre | Grátis 
(11) 9 9560-4297 
Inscrições pelo e-mail 
info@sobrevento.com.br 
 
No dia 2 de março de 1980, Katy 
Deville usou pela primeira vez o 
termo Teatro de Objetos. Para a 
coodiretora do Théâtre de Cuisine, 
tratava-se de encontrar, com 
algumas companhias cúmplices (Vélo 
Théâtre, Théâtre Manarf, Les 
Bricciole, Piccoli Principi...), um nome 
comum para preocupações estéticas 
e éticas que compartilhavam. Um 
outro nome para uma outra relação 
com a prática teatral. Um teatro tão 
liberto da onipotência do texto 
quanto desatado das amarras 
impostas pelas convenções da 
marionete. Christian Carrignon e 
Katy Deville são da primeira 
geração do teatro de objetos. 
Depois de mais de trinta anos, eles 
revisitam a história, seus mitos e suas 

lendas e constroem, a partir de 
objetos manufaturados e 
reconhecíveis por todos, hipóteses de 
vida. No ‘TEATRO DE OBJETOS: 
MODO DE USO’, os artistas 
encenam UMA CONFERÊNCIA-
ESPETÁCULO, apresentando alguns 
trechos de espetáculos, que são 
considerados clássicos no mundo do 
Teatro de Objetos. 
 
De 07 a 10 de dezembro – qua a 
sex das 18h às 22h e sáb das 15h 
às 19h 
 
Espaço Sobrevento 
Rua Coronel Albino Bairão, 42 

 

CIA. TEATRO DE LA PLAZA 
 
OFICINA DE INKSCAPE E 
CORTE LASER 
com Isadora Fontenelle 
Grátis |Material didático gratuito 
Inscrições até 05/12 pelo e-mail 
oficinas@teatrodelaplaza.com 

 
Pesquisadora e artífice, Isadora 
é formada em Design e mestra 

mailto:info@sobrevento.com.br
mailto:info@sobrevento.com.br
mailto:oficinas@teatrodelaplaza.com
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em Engenharia Mecânica. Nas 
horas livres estuda culinária 
italiana. Atualmente é técnica de 
laboratório no FAB LAB LIVRE 
SP. O curso tem como objetivo 
ensinar o software Inkscape, 
necessário para utilizar na 
Máquina de corte a Laser das 
figuras criadas na Oficina. 
 
Dia 08 de dezembro – qui das 09h 
às 13h 
 
Fab Lab – Galeria Olido 
Av. São João, 473 - Centro 
 
OFICINA DE MECÂNICA DA 
FIGURA PLANA 
com Miguel Nigro 
Grátis |Material didático gratuito 
Inscrições até 05/12 pelo e-mail 
oficinas@teatrodelaplaza.com 

 
Miguel é artista plástico, 
mágico, cenógrafo de teatro de 
bonecos, ópera, balé, TV e 
teatro. Formou-se pela Escola 
Nacional de Belas Artes da 

Argentina e pelo Instituto 
Superior de Arte do Teatro 
Colón. A oficina mergulhará nos 
segredos do teatro de sombras 
visando a utilização das 
modernas tecnologias de corte 
laser a fim de trabalhar 
materiais e tipos de corte que os 
novos tempos nos oferecem. 
 
Dias 09 e 10 de dezembro – sex e 
sáb das 09h às 13h 

 
Fab Lab – Galeria Olido 
Av. São João, 473 - Centro  
 
 

TEATRO POPULAR UNIÃO E 
OLHO VIVO 

 

OFICINAS: DRAMATURGIA, 
MUSICA PARA TEATRO, 
IMAGEM NO JOGO DA CENA 
E VIDEO  

Grátis | Informações e inscrições: 
teatropopularuniaoeolhovivo@gmail
.com |Telefone: 011 3331-1001 
 

O Teatro Popular União e Olho 
Vivo abre inscrições para as 
OFICINAS TUOV 50 ANOS. 
A oficina de dramaturgia será 
composta de uma sequência de 
movimentos: música, figurino, 
cenografia, vídeo e roteiro 
teatral. 
Ao longo dos trabalhos, que 
passarão pelas diversas etapas 
desta CARPINTARIA TEATRAL, 
previstos para ocorrerem de 
Janeiro a Julho de 2017, vamos 
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 em 28 de janeiro de 2016 — 

Sab das 15h às 19hs 
 

Teatro Popular União e Olho Vivo 
Rua Newton Prado, 766 - Bom Retiro. 
 

mailto:oficinas@teatrodelaplaza.com
mailto:teatropopularuniaoeolhovivo@gmail.com
mailto:teatropopularuniaoeolhovivo@gmail.com


PRÊMIO ZÉ RENATO 
ACONTECE EM DEZEMBRO/2016 

 

  
 
                                                   

ESPETÁCULOS 
 

BUZUM! 
 
FILHOTES DO BRASIL 
Livre | 40 lugares | Grátis 

 
Criado por Beto Andreetta e 
dirigido por Wanderley Piras e 
Adriana Telg, o espetáculo 
mostra diferentes facetas das 
relações entre pais e seus 
filhotes. Ambientada na Floresta 
Amazônica, a peça envolve uma 
família indígena, cujo chefe 
conta aos pequenos índios 
diversas lendas e contos sobre 
animais. Dividida em três planos 
(rio, ar e terra), a encenação 
segue com esquetes sobre 
diversos tipos de bichos. Uma 
das curiosidades sobre o 
espetáculo é que a construção 
dos bonecos foi toda feita de 
material orgânico, com cabaças, 

peneiras, buchas vegetais, entre 
outros materiais. 
 
Dia 03 de dezembro – sáb às 10h, 

11h, 12h, 14h, 15h e 16h 
CERET - Centro Esportivo, Recreativo e 
Educativo do Trabalhador 
Rua Canuto Abreu, s/nº – Tatuapé 

 
Dia 04 de dezembro – dom às 10h, 
11h, 12h, 14h, 15h e 16h 
Instituto Butantan 
Av. Vital Brasil, 1500 – Butantã 

 
Dia 10 de dezembro – sáb às 10h, 
11h, 12h, 14h, 15h e 16h 
Parque Anhanguera 
Estrada de Perus, 1000 – Perus 

 
Dia 11 de dezembro – dom às 10h, 
11h, 12h, 14h, 15h e 16h 
Parque do Carmo 
Av. Afonso Sampaio Souza, 951 – 
Itaquera 

 
Dias 17 e 18 de dezembro – sáb e 
dom às 10h, 11h, 12h, 14h, 15h e 
16h 
Lions Clube Tucuruvi 
Rua Alcindo Bueno de Assis, nº 500 - 
Tucuruvi 

GRUPO 59 DE TEATRO 
 
HISTÓRIAS DE ALEXANDRE 
de Graciliano Ramos 
Livre | Grátis 

 
‘Histórias de Alexandre’ marca 
a retomada da pesquisa que 
levou o Grupo 59 de Teatro e a 
diretora Cristiane Paoli Quito à 
criação de ‘O Gato Malhado e 
a Andorinha Sinhá’ (em 2009) 
dialogando com o desejo e o 
compromisso de proporcionar 
uma experiência teatral de 
qualidade para crianças, numa 
abordagem que priorize 
elementos lúdicos, poéticos, 
estéticos, sensíveis e simbólicos 
para provocar o imaginário e a 
reflexão do público infantil de 
forma divertida, prazerosa e 
criativa. 
 
Num jogo-brincadeira de 
contação de história, o coletivo 
de atores busca dar vida à 
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poesia de Graciliano com o 
requinte da simplicidade e da 
potência de um teatro que se 
desnuda diante do público, 
reafirmando-se como a arte da 
presença e do encontro.  
 
Haverá um bate-papo com o 
público após a apresentação. 
 
Dia 14 de dezembro – qua às 20h  

 
Escola de Arte Dramática – 
EAD/ECA/USP 
Rua da Reitoria, 443 – Cidade 
Universitária – USP 

 
OUTRAS ATIVIDADES 

 

A PRÓXIMA COMPANHIA 
 

MESA TEMÁTICA ‘O MITO DA 
GUERREIRA’ 
com Lucia Fabrini e Walnice 
Nogueira 
60 lugares | Grátis | Chegar 15 
min. antes 

 

As convidadas Lucia Fabrini e 
Walnice Nogueira Galvão 
abrirão as conversas sobre 
aspectos da mulher guerreira, 
do universo abordado por 
Guimarães Rosa em Grande 
Sertão Veredas e assim 
fomentar a troca e relações 
sobre quais as formas que 
encontramos este feminino. A 
jornada da heroína Diadorin na 
obra serve como uma forte 
influência no processo de 
construção do espetáculo 
Quarança. 
 
Dia 01 de dezembro – qui às 20h 

 
Espaço Cultural A Próxima Companhia 
Rua Barão de Campinas, 529 – Campos 
Elíseos 

 
MESA TEMÁTICA ‘TEATRO E 
FEMINISMOS’ 
com Maria Brígida de Miranda 
e Verônica Fabrini 

60 lugares | Grátis | Chegar 15 
min. antes 
 

A Próxima Companhia de 
Teatro em parceria com Unaluna 
Pesquisa e Criação em Arte 
apresentam a mesa ‘TEATRO E 
FEMINISMOS', a terceira dentro 
de um Ciclo de Três Mesas 
Temáticas do projeto 
QUARANÇA, que contará com a 
presença das Professoras Dra. 
Maria Brígida de Miranda e 
Dra. Verônica Fabrini. 
 
Dia 08 de dezembro – qui às 20h 

 
Espaço Cultural A Próxima Companhia 
Rua Barão de Campinas, 529 – Campos 
Elíseos 
 

 

  

ORGANIZAÇÃO 
Moisés Mendoza 

 
ILUSTRAÇÃO 

André Monteiro (Pato) 
 

 


