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ESPETÁCULOS 
 

REFINARIA TEATRAL 

 
POR QUE AS MUHERES 
CHORAM 

 
90 min. | 14 anos | R$20 inteira e 
R$10 meia  

 

Um corpo deformado, 

flagelado, amarrado, apertado. 
Uma mulher resistente, que luta 

contra os constantes ataques de 
gênero imposto pela nossa 
sociedade, tenta falar, mas não 

é ouvida, tenta se mover, mas é 
aprisionada, mesmo assim ela 

continua de pé! Cansada, aceita 
a ajuda de uma desconhecida, 

que lhe ensina como se 
enquadrar, lhe ensina as regras 

do sistema, lhe ensina a ser o 

modelo ideal de mulher, um 
modelo imposto. Agindo como 

todos querem ela é ouvida, 
ganha seus movimentos e 

consegue despejar o que está 
preso na sua alma. Bruscamente 

desperta a consciência da 
desconhecida. A desconhecida 
agora consciente grita, mas som 

nenhum sai de sua boca, 
consciente ela perde os 

movimentos, é calada. E 
novamente tudo se inicia... Uma 

obra simbólica que dialoga com 
o corpo, que estimula o 

imaginário do espectador 
provocando profunda reflexão. 
 
Dias 04 e 05 de fevereiro às 20hs. 
Refinaria Teatral. 

Rua João de Laet, 1507 - Vila Aurora. 
 

Dia 11 de fevereiro às 21hs. 
Espaço Pyndorama. 
Rua Turiassú, 481 - Barra Funda. 

 

COMPANHIA 
ANTROPOFÁGICA 

 
PROMETEU ESTUDO 1.1 

 
80 min. | 30 lugares | Grátis 

 
Prometeu Estudo Nº 1.1 traz 

uma releitura do mito grego de 
Prometeu, baseado em textos 

de Heiner Miller e Michel 
Foucault. No clássico da 
mitologia grega, Prometeu 

roubou o fogo dos deuses e o 
entregou aos homens, por isso 

foi punido a mando de Zeus e, 
pelas mãos de Hefesto, 

acorrentado ao rochedo onde 
um abutre sanguinário aparece 

para devorar o seu fígado. 
Relacionando o conto grego aos 
acontecimentos do 11 de 
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setembro, a peça propõe uma 
reflexão sobre a punição e o 

declínio do império. 

 
Dias 03 e 04 de fevereiro, sexta às 
20hs e sábado às 19h30 horas. 
Espaço Pyndorama. 
Rua Turiassu, 481 – Barra Funda.   

 
DESTERRADOS: UR EX DES 
MACHINE 

 
120 min. | 321 lugares | Grátis 

 
A peça parte de engrenagens 

kantorianas, molas propulsoras, 
de uma máquina inventiva que 
visa ocupar o espaço da 

realidade do palco. Desafiando 
a realidade cotidiana com os 

expedientes do sono, sonho e 
criatividade como forma de 

resistência à realidade 
degradada. Um jogo de 

espelhos e caleidoscópios que 

friccionam as noções 
convencionais de espaço e 

tempo. Emprestando de Adorno 
a noção ensaística de se 

entusiasmar com o que os outros 
já fizeram, nos jogamos em um 

ensaio genealógico sobre os 
mecanismos históricos que 
proporcionaram e proporcionam 

o aparecimento de desterrados, 
exilados, desvalidos e 

descontentes. 
 

De 24 a 26 de fevereiro, sexta e 
sábado às 21hs e domingo às 
20hs. 
Centro Cultural São Paulo. 
Rua Vergueiro, 1000 — Paraíso. 

 
NÚCLE DO 184 

 

A MORTE DO IMORTAL 
 

Grátis 
 

Prosseguindo as apresentações 
do processo cênico da peça. Em 

cada apresentação verá o 
resultado do trabalho 

desenvolvido pelos atores, tanto 
a interpretação quanto a 

concepção dos cenários, 
figurinos, trilha sonora, 
iluminação desta comédia que 

se passa em duas épocas 1955 
e 1965.   

 
De 03 a 24 de fevereiro, sextas às 

20hs 
Teatro Studio Heleny Guariba. 
Praça Franklin Roosevelt, 184 – 

Consolação. 

 
PANORAMA TEATRAL PARA 
ADULTOS - PRIMEIRA PARTE 
 
Livre | Grátis 
 

O Núcleo do 184 continua em 
2017 apresentando peças que 



FOMENTO AO TEATRO 
ACONTECE EM FEVEREIRO/2017 

  

 
 

ILUSTRAÇÃO 

André Monteiro (Pato) 

                                                   

realizou nos  18 anos de história 
da companhia. Os espetáculos 

que compõe a mostra são: "A 
necessidade da arte"; "Rosa 

Vermelha"; "Antonio"; "Heleny, 
Heleny doce colibri!" e  "Iara, 

camarada e amante". 
 
De 04 a 25 de fevereiro, sábados 

às 19hs. 
Teatro Studio Heleny Guariba. 

Praça Franklin Roosevelt, 184 – 
Consolação. 
 

PANORAMA TEATRAL PARA 
CRIANÇAS - PRIMEIRA PARTE 
 
Livre 
  

O Núcleo do 184 continua em 
2017 apresentando peças que 

realizou nos  18 anos de história 
da companhia. Os espetáculos 

que serão apresentados na 
mostra infantil são: "Enterrem 

meu coração na curva do rio" 
que traz histórias, músicas e 

lendas indígenas para crianças 
e em sequência "Sarauzinho". 

 
De 05 a 26 de fevereiro, domingos 

às 15h30. 
Teatro Studio Heleny Guariba. 
Praça Franklin Roosevelt, 184 – 

Consolação. 
 
 

MUNDANA COMPANHIA 

 
NA SELVA DAS CIDADES - EM 
OBRAS 

 
180 min. | Livre | Grátis | 40 

lugares | Itinerante | Informações 
(11) 3362 8883 
 

Na Selva das Cidades - Em 
Obras narra a luta entre dois 

homens numa metrópole. No 

enredo, não ficam claros os 
motivos que levam os dois 

homens ao embate, porém, tudo 
e todos em torno deles vão 

sendo envolvidos ao longo da 
narrativa (família, amores, 

parceiros, amigos, justiça, 
polícia, negócios...) até englobar 
toda a cidade. Nas 

extremidades desta luta, 
encontramos dois tipos opostos: 

um rico comerciante de 
madeiras malaio versus um 

pobre balconista que migrou 
com sua família do campo para 

a cidade grande. 
 
Dias 18 e 19 de fevereiro, sábado 

e domingo às 18hs. 
Favela Coliseu – Bar da Regina.  

Rua Coliseu, 62, Vila Olímpia. 
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OUTRAS ATIVIDADES 
 

TEATRO POPULAR UNIÃO 
E OLHO VIVO 

 
EXPOSIÇÃO: "TUOV 50 ANOS 

- EM BUSCA DE UM TEATRO 
POPULAR" 

 

Meio século de teatro, aventuras 
e muita resistência é um pouco 

do que poderá ser visto a partir 
do próximo dia 04 de fevereiro 

na sede do TUOV (Teatro 
Popular União e Olho Vivo) no 

Bom Retiro, quando será aberta 
a exposição TUOV 50 ANOS – 
EM BUSCA DE UM TEATRO 

POPULAR. Como escreveu certa 
vez Augusto Boal, o diretor e 

dramaturgo do TUOV, César 
Vieira, fez o que muitos 

tentaram e poucos conseguiram: 

conduziu por décadas um 
trabalho de pesquisa teatral 

autêntico, à margem da crítica e 
dos holofotes das grandes 

produções e orçamentos, 
voltando os esforços para levar 

o teatro para aqueles que 
dificilmente tinham acesso a ele: 
os bairros populares e 

afastados da grande São Paulo. 
Essa história nem sempre 

devidamente lembrada, agora 
poderá ser conhecida pelo 

grande público. Com o apoio do 
Programa de Fomento ao Teatro 

de São Paulo, o TUOV montou 
uma grande retrospectiva de 
suas andanças em busca do 

teatro popular. Na abrangente 
mostra, resgatou-se um material 

até então inédito de fotos, 
vídeos e depoimentos (de 

Antonio Cândido, Iná Camargo, 
Zé Renato, entre outros) que 

atestam a dura luta por uma 
arte engajada, levando o teatro 

para salões paroquiais, 
associações de bairro, 

misturando sem cerimônia o 
teatro com reivindicações por 

pavimentação de ruas, creches e 
moradia digna. Na exposição, 
revela-se outra faceta do 

TUOV. Sua prodigiosa carreira 
internacional que vai desde os 

esforços pela interligação 
latino-americana de grupos 

teatrais até a repercussão das 
montagens e dos roteiros em 

países como França, Itália, 
Polônia e Egito. Em paralelo ao 
TUOV, Idibal Pivetta (nome 

verdadeiro de César Vieira), 
teve uma intensa militância como 

advogado no período da 
ditadura, engajando-se pela 

liberdade de presos políticos e 
pela memória dos 
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desaparecidos do regime 
militar. Esta luta também é 

contada na exposição, pois 
confunde-se com a própria 

existência do TUOV. A 
curadoria da exposição ficou a 

cargo de Alexandre Benoit, 
arquiteto que acompanha o 
grupo há mais de dez anos e 

que foi responsável pelas 
publicações que reuniam o vasto 

acervo. Como ele faz questão 
de dizer, “foi um trabalho 

coletivo, como tudo no TUOV 
sempre foi, coube a mim apenas 

cuidar para que nada de 
essencial ficasse de fora”. Na 
inauguração da exposição, 

serão apresentadas músicas do 
repertório do grupo e do 

Samba do Bule, grupo mais 
jovem que nasceu do TUOV e 

com quem dividem o espaço. E, 
como não poderia faltar, na 

mais clássica tradição do teatro 
popular, será servido um lanche, 

como aqueles que 
acompanharam o TUOV em seu 

meio século de andanças pela 
periferia de São Paulo. 
 
De 04 de fevereiro a 02 de julho, 
quarta à sábado das 14hs às 18hs 

(dia 04 de fevereiro das 15hs às 
21hs e encerramento domingo dia 

02 de julho). 
Teatro Popular União e Olho Vivo. 
Rua Newton Prado, 766 – Bom Retiro. 

 
OFICINAS TUOV 50 ANOS 

 
Inscrições sempre abertas 
|Informações e inscrições: 

teatropopularuniaoeolhovivo@gmail
.com  | Telefone: 011 3331-1001 

 

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, o grupo realizará 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 com 

mais de 130 anos, composto por 
habitantes vindos das mais 

diversas partes do mundo, do 
ocidente ao oriente, e onde está 

localizada a sede do TUOV 
desde 1982. Esta ação visa 
oferecer uma oficina aberta e 

gratuita, em processo, tanto 
para estudantes de teatro 

quanto para o público em geral, 
com ênfase na produção 

coletiva e na troca de 
experiências para a construção 
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de um texto teatral ao final do 
projeto. Pretende-se com esta 

oficina, estabelecer uma 
vivência prática do que vem a 

ser a dinâmica de grupo no 
Teatro Popular União e Olho 

Vivo, seguindo com a 
propagação do conhecimento 
adquirido, o fazer teatral 

popular, e o constante 
desenvolvimento do grupo. A 

oficina proporcionará um 
trabalho de forma experimental 

e coletiva para a fabricação de 
um texto teatral. O texto inicial, 

após a avaliação geral será 
impresso em formato folheto de 
cordel e distribuído para cada 

participante das oficinas. 
 

Início em 28 de janeiro, sábados 
das 15hs às 19hs (duração de 

cinco meses). 
Teatro Popular União e Olho Vivo. 
Rua Newton Prado, 766 – Bom Retiro. 

 

CIA. PAIDÉIA DE TEATRO 

 
NÚCLEO DE VIVÊNCIA 
TEATRAL E CORAL PAIDÉIA 

 
Grátis |Inscrições presenciais | Dias 

para inscrições: quartas das 10h30 
às 13h00 e sextas das 14h00 às 

16h30 | Informações (11) 5522 
1283 
 

Coordenado pela Cia. Paidéia de 
Teatro, o curso – anual, gratuito e 
não-profissionalizante – é 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. 
 

Oficina anual, sábado das 09hs 
às 16hs. 
Cia. Paidéia de teatro 
Rua Darwin, 153 – Santo Amaro. 

 

FILME: MULHERES NEGRAS: 
PROJETOS DE MUNDO 

 
Grátis | 25 min. | Livre. 

 

Nove mulheres, muitas vozes do 
presente, sem perder as 

referências do passado. Através 
de vivências e reflexões, o 

documentário levanta questões e 
instiga em poéticas as minúcias 

do que é ser mulher negra no 
brasil. 

 
Dia 18 de fevereiro, sábado às 
17hs. 
Cia. Paidéia de Teatro 
Rua Darwin, 153 – Santo Amaro. 
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KIWI CIA. DE TEATRO 

 
FORMAÇÃO — A 

ATUALIDADE DO TEATRO 
DOCUMENTÁRIO 

 
Inscrições abertas | Grátis | 

Seleção: enviar biografia curta e 
carta de interesse para 
kiwiciadeteatro@gmail.com 

 

Realizaremos encontros 

quinzenais, durante oito meses, 
orientados pelo diretor e  

pesquisador teatral Fernando 
Kinas e pela atriz e 
pesquisadora Fernanda 

Azevedo. Teremos a 
participação de muitos 

convidados, entre eles Marcelo 
Soler (professor teatral e diretor 

da Companhia Teatro 
Documentário), Silvio Tendler 

(cineasta), Thiago Mendonça 

(cineasta) e Eduardo Campos 
Lima (pesquisador, mestre e 

doutorando em Teatro Jornal). 
O trabalho será realizado em 

módulos e a participação está 
aberta mesmo para quem não 

possa frequentar todos os 
encontros. 
 
A partir de 08 de fevereiro, 
quartas das 19hs às 22hs 

(encontros quinzenais com 
duração de oito meses). 
Sede Kiwi Companhia de Teatro. 

Rua Frederico Abranches, 189 – Santa 
Cecília. 

TREINAMENTO MUSICAL 

 
Inscrições abertas | Grátis | 
Seleção: Enviar biografia curta e 

carta de interesse para 
kiwiciadeteatro@gmail.com 

Realizaremos encontros 
semanais, sob orientação do 

músico multi-instrumentista e 
pesquisador Eduardo Contrera 

com a presença de convidados 
de diferentes especialidades, 

entre ele(a)s Roberto Moura 
(cantor e professor de canto 

lírico e popular), Luciana 
Fernandes (percussionista) e 
João Carlos Dalgalarrondo. O 

trabalho será realizado em 
módulos e a participação está 

aberta mesmo para quem não 
possa frequentar todos os 

encontros. Você pode se 
inscrever para um ou mais 

módulos ao longo do ano. 

 

A partir de 24 de janeiro, terças 
das 19hs às 22hs (duração de oito 

meses). 
Sede Kiwi Companhia de Teatro. 
Rua Frederico Abranches, 189 – Santa 

Cecília. 
   
 

mailto:kiwiciadeteatro@gmail.com
mailto:kiwiciadeteatro@gmail.com
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NÚCLEO DO 184 
 

DIÁRIO DO CIDADÃO – 

DEPOIMENTO ESTER VITAL 
GARCIA 
 

A gravação em vídeo de 

depoimentos de personalidades 
importantes e significativas de 
nossa vida política, artística, 

esportiva e cultural e é 
realizado uma vez por mês, 

sendo aberta ao público. 
Neste mês a ativista, psicóloga, 

mestre em transformação de 
conflitos através da arte - 

Dublin/Espanha, roteirista e 
autora do curta de animação 
"Cadê Lenita?", Ester Vital 

Garcia é a convidada. 
  
Dia 21 de fevereiro, terça às 20hs 
Teatro Studio Heleny Guariba. 
Praça Franklin Roosevelt, 184  

Consolação. 

COMPANHIA 
ANTROPOFÁGICA 

 
DIÁLOGOS ANTROPOFÁGICOS 
 
120 min. | 80 lugares | Grátis 
 
Nesses diálogos antropofágicos 

teremos como convidada a 
dramaturga e atriz Ana Souto 
para uma conversa sobre a 

peça "Prometeu Estudo 1.1". 
 
Dia 04 de fevereiro, sexta às 20hs 
e sábado às 19h30 horas. 
Espaço Pyndorama. 
Rua Turiassu, 481 – Barra Funda.   
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ESPETÁCULOS 
 

AS MENINAS DO CONTO 
 

MIL MULHERES E UMA NOITE 
 
80 min. | Grátis  
 

Partindo de uma das maiores 
obras de referencia da tradição 

oral, “As Mil e Uma Noites”, 
evocamos nas sete atrizes-
contadoras a emblemática 

figura de Sheerazade, que noite 
após noite, assegura a própria 

sobrevivência ao seduzir o 
sultão Sharyar, através de 

narrativas fantásticas, que 
percorrem os mais variados 

gêneros. Ao fundir estas histórias 
com relatos contemporâneos de 
opressão feminina, pretendemos 

potencializar o diálogo entre o 
feminino e o masculino, o dia e a 

noite, o passado e o presente, o 

“lá” e o “aqui”, criando o 
primeiro espetáculo voltado 
para o público adulto do grupo. 
 
Dias 17 de fevereiro às 19hs e 18 

de fevereiro às 18hs. 
Biblioteca Narbal Fontes 
Rua Conselheiro Moreira de Barros, 170 

- Santana. 

 

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 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 
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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. 
 

De 02 a 11 de fevereiro, quintas e 
sextas às 20hs e sábado às 18hs. 
Oficina Cultural Oswald de Andrade 

Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro. 

 
Dias 15, 16, 22 e 23 de fevereiro, 

quartas e quintas às 20hs. 
Teatro Sérgio Cardoso. 

Rua Rui Barbosa, 153 - Bela Vista. 
Ingressos: R$20,00 (inteira) e R$ 10,00 
(meia). 
 
Dias 24, 25 e 26 de fevereiro, 
sexta e sábado às 21hs e 

domingo às 19hs. 
Teatro Cacilda Becker. 

Rua Tito, 295 – Lapa. 

 

CARLOS COLABONE 
 
TEMPO DE VIVER — PEÇA EM 
6 FOTOGRAFIAS 

 
80 min. | R$ 20 inteira e R$ 10 

meia 
 

Pelas areias de uma praia do 
litoral, a vida de quatro 
mulheres é marcada por mais 

um encontro durante a 
passagem do reveillon. Carmen, 

Yara, Alma e Juracy celebram a 
amizade, recordando momentos 

especiais de cada uma delas, 
brindando a possibilidade de 

viverem intensamente um tempo 
de felicidade. 
 
De 03 a 26 de fevereiro, sextas e 
sábados às 21hs e domingos às 

20hs. 
Centro Cultural São Paulo 
Rua Vergueiro, 1.000 – Paraíso. 

CONTO EM CANTOS E 
A HORA DA HISTÓRIA 

 
A MENINA DA LAGOA 
 
O aparecimento em público pela 
primeira vez de uma menina de 07 
anos causa um reboliço na sua 

comunidade. Benta é considerada 
bruxa de nascença porque é a 

sétima filha mulher. 
A partir de então, estranhos 
acontecimentos surgem na região – 

cantorias em um dialeto 
desconhecido, bagunças no rancho 

de barcos, clarões nos 
céus da madrugada, trazem à tona 
as suspeitas de bruxaria. 

Benta conhece um menino, Manuel, e 
juntos, seguindo os saberes 
ancestrais, enfrentam seus medos, 

passam por aventuras, desvendam o 
mistério e encontram a tradição e 

folclore da Lagoa da Conceição. 
O espetáculo traz em sua história o 
vocabulário “manezinho”, a festa do 
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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, preservando e divulgando a 

memória da cultura brasileira. 
 

Dia 16 de fevereiro às 15hs. 
CEU Alvarenga. 
Estrada do Alvarenga, 3.752 – 
Balneário São Francisco. 
 
Dia 17 de fevereiro às 15hs. 
CEU Meninos. 

Rua Barbinos, 111 – São João Climaco. 
 
Dia 22 de fevereiro às 15hs. 
CEU Rosa da China. 
Rua Clara Petrela, 113 – Jardim São 

Roberto. 
 
Dia 23 de fevereiro às 15hs. 
CEU Cantos do Amanhecer. 
Avenida Cantos do Amanhecer, s/n – 

Jardim Eledy. 
 

OUTRAS ATIVIDADES 
 

AS MENINAS DO CONTO 
 

LEITURAS PARA SE OUVIR  
[AS MIL E UMA NOITES] 
  
Intervenções a cada 30 min. | Grátis 

| 40 lugares por intervenção 
 

As Meninas do Conto propõem 
ao público jovem e adulto, a 

mediação artística de leituras, 
uma das expertises do grupo. 
Em Leituras para se Ouvir, as 

atrizes do grupo farão uso da 
palavra, sons, luzes, cores e 

cheiros para propor um 
mergulho nas obras d’ As Mil e 

Uma Noites. O público é 
convidado a se acomodar na 

instalação artística, 
especialmente criada para essa 
atividade, e a sentar nas 

almofadas, como se estivesse 

nos aposentos do sultão 
Sharyar, que noite após noite, 
ouve as histórias contadas por 

Sheerazade. 
 

Dia 11 de fevereiro às 15hs. 
Biblioteca Narbal Fontes. 
Rua Conselheiro Moreira de Barros, 170 

- Santana. 

 


