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ESPETÁCULOS 
 

ENSAIOS IGNORANTES 

 
ENSAIOS IGNORANTES: O 
LUGAR MAIS INÚTIL 

 
240 min. | Grátis | 18 anos 
 

Ensaios ignorantes: o lugar mais 
inútil é um encontro com duração 
de 4 horas, que aproxima o 
criador do ensaio como gênero, 
Michel de Montaigne, do livro O 
mestre ignorante: cinco lições 
sobre a emancipação 
intelectual, de Jacques Rancière, 
junto com Joseph Jacotot, o 
personagem central deste livro. 
Os Ensaios ignorantes delimitam 
um campo comum entre cena e 
público para leituras e ações 
cênicas ensaísticas com alguns 

Ensaios, de Montaigne, e um 
ensaio fílmico de curta 
metragem, com imagens 
captadas dentro da torre dele. 
 
Dias 10 de março às 19h e 11 de 
março às 15h.  
CEU de Heliópolis.  
Estr. das Lágrimas, 2385 - São João 
Climaco. 

 
Dias 17 e 18 de março  às 16h. 
Centro de Formação Cultural Cidade 
Tiradentes (CFCCT). 
R. Inácio Monteiro, 6900 - Conj. Hab. 
Sitio Conceição. 

 
Dias 24 e 25 de março às 19h e 26 
de março às 17h. 
Centro Cultural São Paulo (CCSP). 
Rua Vergueiro, 1000 - Paraíso, São 
Paulo - SP 

 
 
 
 

KIWI COMPANHIA DE 
TEATRO 

 
MATERIAL BOND 
80 min. | Entrada franca – 
distribuição dos ingressos com 1h de 
antecedência 

 
A nova criação da Kiwi 
Companhia de Teatro, Material 
Bond, parte da obra do 
britânico Edward Bond, um dos 
mais importantes dramaturgos 
da atualidade. A peça discute 
os desequilíbrios das sociedades 
contemporâneas, como a 
injustiça social, a violência de 
Estado e os processos de 
desumanização, além de 
debater a relação entre teatro 
e sociedade e a importância da 
imaginação poética. No elenco 
estão a atriz Fernanda Azevedo 
e o multi-instrumentista Eduardo 
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Contrera. Material Bond 
também utiliza projeções que 
trazem diretamente a realidade 
brasileira para a cena, como a 
brutalidade da ação policial e 
a criminalização dos movimentos 
sociais. 
 
De 02 a 25 de março, quintas e 
sextas às 20h e sábados às 18h.  
Oficina Cultural Oswald de Andrade – 
Teatro Anexo 
Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro, São Paulo. 

 

GRUPO SOBREVENTO 

 
100 min. | Grátis | 40 lugares 

CIA. PAIDÉIA DE TEATRO 
SALA DE ESTAR 
 
SALA DE ESTAR é um espetáculo 
itinerante onde os espectadores 
só precisam dar alguns passos 
para lá ou para cá, em uma 
arena onde as cenas acontecem 

em torno do público: uma 
experiência que lembra uma 
instalação plástica e que 
garante à montagem um clima 
de intimidade e proximidade.  
A partir da ótica de cada um 
dos atores, são compartilhados 
com o público, com delicadeza e 
singeleza, as lembranças e 
segredos – nem sempre 
verdadeiros – adormecidos em 
suas memórias. Para o 
desenvolvimento da ideia, os 
atores se valem de objetos – 
gaveteiros, escrivaninhas, sofás, 
chapeleiros, bloquinhos, cartas – 
para, junto com a dramaturgia, 
dar corpo e voz à fragilidade 
de cada um dos personagens.  
Sala de Estar foi criado a partir 
das possibilidades e limitações 
do Teatro de Objetos, a 
vertente mais moderna do 
Teatro de Animação. A técnica 

baseia-se no uso de objetos 
prontos, ready-mades, no lugar 
de bonecos, deslocando-os da 
sua função (mas sem transformar 
a sua natureza), para explorar 
uma dramaturgia que se vale 
de metáforas, símbolos e figuras 
de linguagem, em lugar da 
manipulação propriamente dita. 
  
De 11 a 26 de março, sábados e 
domingos às 20h. 
Espaço Sobrevento. 
Rua Coronel Albino Bairão, 42 - Bresser-
Mooca 
 

ESTOPÔ BALAIO 

 PAIDÉI 
| Gratuito 
A DE TEATRO 
MINHA POESIA NASCE AO 
LESTE 
 
O experimento cênico MINHA 
POESIA NASCE AO LESTE é uma 



FOMENTO AO TEATRO 
ACONTECE EM MARÇO/2017 

  
 

 

ILUSTRAÇÃO 
André Monteiro (Pato) 

                                                   

espécie de cartografia da 
poesia autoral e periférica 
produzida na zona leste 
paulistana criada a partir das 
poesias de 11 poetas 
homenageados no ano de 2016 
pelo Sarau do Peixe do Coletivo 
Estopô Balaio. O experimento 
circulará por três saraus da 
zona leste. 
  
Dia 19 de março às 17hs. 
Sarau do MAP 
Praça do Forró - São Miguel Paulista. 

 
Dia 26 de março às 19hs. 
Sarau das Pretas Peri 
Av. Barão de Alagoas, 340 - Itaim 
Paulista. 

 

Dia 31 de março às 20hs. 
Slam da Guilhermina 
Praça ao lado da Estação Guilhermina – 
Esperança. 

 

COLETIVO DE GALOCHAS 

 
CANTOS DE REFÚGIO 

 
75 min. | Grátis | 50 lugares | 
Livre. 

 
Depois de ser expulsa de sua 
terra, uma família palestina 
busca se estabelecer em um 
campo de refugiados na Síria. 
Os gêmeos Leila e Jamal vivem 
sua infância entre os escombros 
da guerra e a esperança de 
estabelecer uma nova casa. Por 
conta das dificuldades, a família 
envia um dos irmãos para tentar 
a vida em outro país: o Brasil. 
Então chega a guerra, 
obrigando Leila a realizar uma 
jornada atrás de seu irmão. O 
universo onde a história se 
desenrola, embora atravessado 
pela destruição, é um ambiente 

mágico e alegórico, recheado 
de música, dança e criaturas 
fantásticas, inspirados na rica 
tradição e cultura palestinas. 
Para contar a história, o grupo 
utiliza recursos de teatro de 
sombra, projeções e teatro de 
animação. 
 
De 11 de março a 2 de abril, 
sábados e domingos às 16hs. 
Ocupação Aqualtune 
Rua Butantã, 233, Pinheiros. 
 

 

MUNDANA COMPANHIA 

 
NA SELVA DAS CIDADES - EM 
OBRAS 

 
180 min. | Livre | Grátis | 
Itinerante | Informações e reservas 
de ingressos 11 30219297 
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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 03 e 04 de março, sexta e 
sábado às 18hs. 
Galpão dos Carregadores/SINDICAR 
Avenida Dr Gastão Vidigal, 1946 - Vila 
Leopoldina – CEAGESP 

Dias 18 e 19 de março, sábado e 
domingo às 17h30. 
Favela do Escorpião 
Rua Henrique Perdigão, 127 – Jardim 
Ipanema 

 
CIA. ELEVADOR 

 
DIÁSPORAS 

 
90 min. | Grátis  
 

Diásporas: são três histórias 
sobre três povos fictícios. Em uma 
aldeia montanhesa, uma suspeita 
sobre a real existência de um de 
seus habitantes abre uma série 
de acontecimentos que alterará 
para sempre o modo de vida do 
pequeno povoado. Em uma ilha, 
uma tribo liderada por mulheres 
se vê às vésperas de ser 
deslocada para um continente. 
Por fim, em um território 
desértico, duas dissidências de 

um mesmo povo travam uma 
guerra de longa data, repleta 
de consequências. Ao aproximar 
as três histórias, os deslocamentos 
de seus personagens nos lançam 
interrogações sobre os 
movimentos migratórios. 
 
Dia 17 de março, sexta às 20hs. 
CEU Caminho do Mar 
Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, 
5241 - Vila do Encontro. 

 
Dia 22 de março, quarta às 19h30. 
CEU Alvarenga 
Estr. do Alvarenga, 3752 - Balneário São 
Francisco. 

 
Dia 24 de março, sexta às 20hs. 
CEU Butantã 
Av. Eng. Heitor Antônio Eiras García, 
1728 - Jardim Esmeralda. 
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Dia 7 de abril, sexta às 20hs. 
CEU Jaçanã 
Rua Francisca Espósito Tonetti, 105 - 
Jardim Guapira. 

 
FOLIAS D’ARTE 

 
SOLIDÃO 

 
135 min. | R$ 40 inteira, R$20 meia 
e R$10 morador da região com 
comprovante | 14 anos | 
Informações e reservas: (11) 
3361.2223 
 

A chegada de um cigano 
imortal, que abre caminho para 
a vinda de uma onda de 
forasteiros, vai provocar 
mudanças irreversíveis na vida 
dos moradores de um vilarejo 
perdido no tempo e no espaço, 
onde todos os acontecimentos, 

até mesmo a morte, obedecem a 
uma lógica muito particular. 
 
De 10 de março a 24 de abril, 
sextas e sábados às 21hs e 
domingos às 18hs.  
Galpão do Folias.  
Rua Ana Cintra, 213 (próximo ao metrô 
Santa Cecília) – Santa Cecília 

 
BRAVA COMPANHIA 

 
SHOW DO PIMPÃO 

 
Grátis  
 

Numa localidade qualquer da 
periferia do capitalismo três 
miseráveis artistas se juntam 
para tentar arrecadar algum 
numerário que lhes garanta a 
refeição do dia. 
Em tempos de crise, fazer graça 
com a própria desgraça foi a 

única alternativa que lhes restou 
como forma de sobrevivência. E 
se o show não lhes rende o 
suficiente para comer, ao menos 
o barulho das risadas do 
público ajuda a abafar o ronco 
dos seus estômagos vazios, e a 
tentar esquecer a própria 
desnutrição. 
Seria trágico... Se não fosse 
cômico. 
 
Dia 21 de março, terça às 17h. 
Estação do Metrô Capão Redondo.  
Capão Redondo 

 
Dias 17 e 24 de março, sexta  às 
20h. 
Rua Ribeirão Ponte Baixa, 22 
Parque Santo Amaro  

 
Dias 29 e 30 de março, quarta e 
quinta às 12h e 17h. 
Praça do Patriarca. 
Centro 
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OUTRAS ATIVIDADES 
 

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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  TEATRO POPULAR UNIÃO 
E OLHO VIVO 

 
EXPOSIÇÃO: "TUOV 50 ANOS 
- EM BUSCA DE UM TEATRO 
POPULAR" 

 
Meio século de teatro, aventuras 
e muita resistência são 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 
advogada no período da 
ditadura, engajando-se pela 
liberdade de presos políticos e 
pela memória dos 
desaparecidos do regime 
militar. Esta luta também é 
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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 
de um texto teatral ao final do 
projeto. Pretende-se com esta 
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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. 
E 
 OLHO 

NÚCLEO ARTE E CIÊNCIA 
NO PALCO 

 VIVO 
OFICINA EDUCANDO COM 
ARTE 
 
Quatro encontros de 3 horas cada | 
20 participantes |Gratuita. 

 
Oficina para educadores, 
estudantes, artistas e público em 
geral. Brincando com a 
Relatividade de Einstein, a 
Incerteza de Heinsenberg, a 
Seleção Natural de Darwin e as 
Leis do Movimento de Isaac 
Newton. Facilitadores: atores do 
Arte Ciência no Palco, os 
mesmos realizadores de 
“EINSTEIN”, “COPENHAGEN 
QUEBRANDO CÓDIGOS”, “E 
AGORA SR FEYMANN”, “AFTER 
DARWIN”, “INSUBMISSAS - 

MULHERES NA CIÊNCIA” entre 
outras. 
 
CICLO I: Dias 22 de fevereiro e 01 
08 e 15 de março - das 14hs às 
17hs e CICLO II: Dias 23 de 
fevereiro e 02, 09 e 16 de março - 
das 14hs às 17hs. 
Oficina Cultural Oswald de 
Andrade 
Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro 
Telefones: 3221-5558 / 3222-
9574 / 3222.4683 
Inscrições: 

www.oficinasculturais.org.br 
 
 
CICLO III: Dias 08, 15, 22 e 29 de 
março - das 14hs às 17hs. 
Biblioteca Municipal Mario 
Schenberg 
Rua Catão, 611 – Lapa  
Inscrições: 
www.arteciencianopalco.com  
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PESSOAL DO FAROESTE 

 E CIÊNCIA NO PALCO 
OFICINA DE CORO 
PERFORMANCE – SEGUNDA 
FASE 
 
Inscrições pelo e-mail: 
oficinasfaroeste@gmail.com ou pelo 
telefone (11) 3331-9016 
 
Até o fim do mês de março, 
interessados na oficina de coro-
performance na Cia Pessoal do 
Faroeste podem participar. As 
aulas acontecem sempre às 15h 
inicialmente no Largo General 
Osório, sob coordenação do 
diretor da Cia. Paulo Faria e, no 
segundo momento, dentro de 
teatro, com a roda coordenada 
pelo coletivo A Vizinhança.    
 
Todos os sábados de março, das 
15h às 18h30. 

Largo General Osório/ Teatro 
Pessoal do Faroeste. 
Rua do Triunfo, 305, Luz. 

CLEO ARTE E CIÊNCIA  

TEATRO DO INCÊNDIO 
 
RODAS DE CONVERSAS / 
VIVÊNCIAS: A GENTE 
SUBMERSA 
 
|Entrada franca 
 
A Cia. Teatro do Incêndio 
promove Rodas de Conversa e 
Vivências com mestres e 
comunidades tradicionais do 
estado de São Paulo. Esta 
iniciativa integra o projeto A 
Gente Submersa em 
comemoração aos 21 anos do 
grupo. 
Esta realização vem de encontro 
à verticalização da busca de 
raízes brasileiras pela 

companhia que apontou 
caminhos imediatos necessários 
de aprimoramento e 
investigação, ações vitais para o 
presente do coletivo. Com a 
parceria da Comissão Paulista 
de Folclore, que ao longo de 67 
anos vem mapeando, 
fomentando e salvaguardando 
as manifestações culturais 
tradicionais e os patrimônios 
culturais imateriais, o Teatro do 
Incêndio torna-se o terreiro, o 
quintal para esses encontros de 
artistas, públicos e griôs. 
A programação das Rodas de 
Conversas - A Gente Submersa 
prima pela diversidade de 
saberes e fazeres tradicionais. 
São vivências com temas ligados 
à dança, música, religiosidade, 
dialeto e culinária.   
No decorrer das atividades, as 
raízes da cultura brasileira se 
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manifestam em grupos que 
resistem e mantém viva a nossa 
história. De Campinas vêm os 
tambores do Jongo da Roseira, 
comandado por Dito Ribeiro. As 
festas tradicionais também 
serão contempladas: Festa de 
Santa Cruz, Festa do Divino e 
Folia de Reis. 
E o dialeto caipira chega com 
destaque aos encontros: o 
Mestre Amarildo, de Lagoinha, e 
a culinarista Cida do João 
Deitado, de São Francisco 
Xavier, vão compartilhar seus 
saberes populares por meio de 
canções, causos e receitas. Os 
sapateados e palmeados 
tropeiros serão compartilhados 
pela Catira de Mestre Edson 
Fontes e Seu Oliveira (seu pai), 
de Guarulhos, e pelo Fandango 
da Comunidade de Iguape. 

Outros temas como Cantos das 
Verônicas, Catira, Samba de 
Umbigada, Moçambique e 
Recomenda de Almas, bem como 
as aldeias urbanas da tribo 
indígena Wassu Cocal, estão no 
roteiro das Rodas de Conversas 
no Teatro do Incêndio. 
 
CRONOGRAMA: 
7 de março – Congada (Mogi 
das Cruzes) 
Tema: São Benedito, Santa 
Ifigênia e Nossa Senhora do 
Rosário dos Homens Pretos 
  
21 de março - Samba de Bumbo 
(Pirapora de Bom Jesus) 
Tema: Samba de Bumbo da 
Dona Ester 
 
Dias 7 e 21 de março, terças-feiras 
às 19h 
Teatro do Incêndio.  
Rua Treze de Maio, 53 – Bela Vista.  

PROJETO SOL-TE – OFICINA 
LIVRE DE TEATRO 
 
|Gratuita | Inscrições até 08 de 
março (Segundas e terças das 13hs 
às 20hs. Quartas a sábados das 
13hs às 15hs.) |Documentos 
necessários: cópias de RG, 
comprovante de residência e foto 
3x4 | Público-alvo: jovens e 
adolescentes da região da Bela 
Vista. | 20 vagas | Início 11 de 
março. 

 
A Cia. Teatro do Incêndio 
disponibiliza entre suas ações 
formativas a serviço da 
comunidade na qual se insere, o 
bairro Bixiga, na região da 
Bela Vista, o Projeto SOL-TE – 
Oficina Livre de Teatro para 
crianças e adolescentes. 
Esta iniciativa visa estimular a 
criatividade e o aprendizado, 
além de ampliar referências por 
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meio das artes cênicas e da 
conscientização sobre questões 
sociais. 
SOL-TE contempla a realização 
de um espaço aberto, vivo, 
derrubando padrões de 
aprendizagem para erguer um 
lugar inquieto e inventivo, onde 
crianças e adolescentes possam 
expandir suas experiências, 
valorizar a cultura e os saberes 
populares para construir sua 
própria visão de mundo. O 
projeto visa acolhimento e 
mergulho de todos em diversas 
áreas culturais, a partir das 
diversas linguagens das artes 
cênicas - envolvendo teatro, 
música, dança, circo e cultura 
popular brasileira -, abrindo 
assim as portas para o 
aprendizado e a 
experimentação, além de 
estimular a expressão da 

liberdade e dos direitos, bem 
como o compartilhamento do 
conhecimento, das artes e das 
emoções. 
Pautado nessa concepção de 
atuação social, que enxerga 
como cidadão não apenas 
aquele que vive em sociedade, 
mas aquele que a transforma 
com a sua participação, o 
projeto se fundamenta nos 
princípios da arte a serviço de 
uma educação transformadora 
que reconhece e desconstrói 
realidades opressoras para a 
emancipação do individual e do 
coletivo. 
Segundo a idealizadora e 
coordenadora do projeto, 
Gabriela Morato, a prática do 
SOL-TE, ao criar esse ambiente 
de experiência e conhecimento, 
contribui para o fomento à arte 
e à cultura popular como um 

todo. Todas as atividades têm 
como objetivo não só um contato 
afetivo com a criança e o 
adolescente pelo 
desenvolvimento da linguagem, 
da lógica e da estética, mas, 
principalmente, a libertação da 
criatividade, da imaginação, da 
fantasia. 
SOL-TE é uma ação permanente 
da Cia. Teatro do Incêndio que 
teve início no ano de 2014, 
sendo oferecida gratuitamente 
em edições semestrais na sede 
do grupo. 
 
Turma Pe.que.nos (6 a 11 anos): 
sábados, das 13h às 14h30 e 
turma E.vo.lu.ir (12 a 18 anos): 
sábados, das 13h às 14h30.  
Teatro do Incêndio.  
Rua Treze de Maio, 53 – Bela Vista.  
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ESTOPÔ BALAIO 

 
CINE VARAL ROMANO 
 
77 min. | Livre | Grátis | Lotação 
15 pessoas 
 

O Coletivo Estopô Balaio 
circulará pelas casas dos 
moradores do Jardim Romano 
com o documentário "Estopô 
Balaio" sobre a história do 
Coletivo Estopô Balaio no 
bairro. Em março, o filme 
visitará duas casas 
Sinopse do filme: Desde 2011,  
o Estopô Balaio desenvolve um 
processo artístico a partir das 
experiências dos moradores do 
Jardim Romano com as águas 
das enchentes que assolaram 
suas vidas durante dez anos. As 
águas inundam com frequência 
as casas, as ruas e devastam o 

cotidiano dos moradores, que 
são obrigados a reinventar a 
vida, a criar perspectivas de 
sobrevivência e de re-
existência. A arte se alia a esse 
processo. São todos atores 
nesse processo de fabular a 
própria vida. Todos pactuam 
com o ato teatral. 
 
Dia 9 de março às 19hs 
Rua Rua Cochonilha, 58A – Jardim 
Romano (casa da moradora Jurema)  
 
 

Dia 23 de março às 19hs 
Rua Botelho Mourão – Jardim Romano 
(casa da moradora Maria de Lurdes do 
Nascimento) 

 
SARAU DO PEIXE 
 
Livre | Grátis | Lotação 60 pessoas. 

 
Nessa edição, o Sarau 
homenageará a poetiza 

Andressa Fernandes (Deusa 
poetiza) e contará com muita 
música, poesia, intervenção 
cênica, dança de rua e 
microfone aberto. Como 
atrações contará com: Música ao 
vivo com Banhu Maria; Mostra 
em dança com o grupo 
Nomadic; Música ao vivo com 
Mirna Neit Félix; Exposição da 
artista Karine Guerra; Slam 
Uma tacada só; Intervenção 
poética do Coletivo Estopô 
Balaio.  

 
Dia 19 de março às 17hs. 
Casa Balaio. 
Rua Adobe, 47 – Jardim Romano. 
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CIA. TRUKS 
 
PROJETO: ISSO É COISA DE 
CRIANÇA 
 
|Entrada franca 
 
A oficina TEATRO DE OBJETOS 
PARA CRIANÇAS parte da 
hipótese que é, por assim dizer, 
a “coluna vertebral” do projeto 
ISSO É COISA DE CRIANÇA. 
Acreditamos que a imaginação 
das crianças pode chegar até 
“espaços” onde aquela, dos 
adultos, não chega. Se 
trabalharmos com muitos 
estímulos criativos, acreditamos 
que as crianças chegarão até 
imagens cênicas inusitadas, ricas 
e inovadoras, e, sobretudo, 
particulares ao seu universo 
muitas vezes incompreendido 
pelos adultos. Queremos levar 

para o teatro, em espetáculo 
que terá o nome deste projeto, 
estas cenas construídas pelas 
crianças. 
Partindo deste princípio, 
elaboramos a oficina “TEATRO 
DE OBJETOS PARA CRIANÇAS”, 
em que fazemos uma série de 
“provocações criativas” que 
almejam extrair dos pequenos, 
as suas fantasias, as suas 
resoluções criativas para 
conflitos, enfim, as suas cenas 
particulares, criadas a partir da 
ressignificação de objetos 
comuns. A oficina busca 
enriquecer ainda mais estas 
experiências, através de uma 
programação cuidadosamente 
elaborada, e que poderá ser 
acompanhada por todo e 
qualquer interessado. 
 

Dia 2 de março das 10hs às 12hs. 
C.C.A Carlos Marighella  
Travessa Malva Pavão, 132 
Parque São Rafael. 

 
Dias 3, 10, 17 e 24 de março das 
10hs às 12hs. 
C.C.A Sapopemba  
Av. Arquiteto Vila Nova Artigas, 975 
Sapopemba. 

 
Dias 3, 10, 17 e 24 de março das 
14hs às 16hs. 
C.C.A Jardim Sinhá 
Rua Frei Bernardino Coste, 14 
Jardim Iva. 
  
Dias 6, 8, 13 e 15 de março das 
8h30 às 10hs e das 13h30 às 
15hs. 
C.C.A Jardim Helena 
Rua Lorenzo Penna, 350 
Jardim Helena. 
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Dias 7, 14, 21 e 28 de março das 
9hs às 11hs. 
C.C.A ABCD Nossa Casa 
Rua dos Italianos, 1264 
Bom Retiro. 

 
Dias 7, 9, 14 e 16 de março das 
14hs às 16hs. 
C.C.A Santa Madalena 
Rua Boleadeiras, 225 
Jardim Elba. 

IVO DE GALOCHAS 

COLETIVO DE GALOCHAS 
 
Após cada sessão, aos sábados, 
haverá um ciclo de aulas 
públicas recortando temas do 
refúgio palestino, sempre às 
19h. No local, também haverá 
uma barraca com comida árabe 
à venda, feita por uma das 
famílias de refugiados sírios 
conhecida pelo grupo durante a 
pesquisa da peça. 
 

1ª Aula Pública – Literatura na 
construção da identidade 
palestina.  
Dia 11 de março, sábado às 19 hs. 
Ocupação Aqualtune 
Rua Butantã, 233, Pinheiros. 
 
2ª Aula Pública –  Conflito Israel-
Palestina: a desterritorialização de 
um povo. 
Dia 18 de março, sábado às 19 hs. 
Ocupação Aqualtune 
Rua Butantã, 233, Pinheiros. 
 
3ª Aula Pública – Indústria da 
Guerra: sobre Palestinas e UPPs. 
Dia 25 de março, sábado às 19 hs. 
Ocupação Aqualtune 
Rua Butantã, 233, Pinheiros. 
 
4ª Aula Pública – Crise dos 
Refugiados no Capitalismo 
Contemporâneo. 
Dia 1º de abril, sábado às 19 hs. 
Ocupação Aqualtune 
Rua Butantã, 233, Pinheiros. 
 
 

CIA. ARTICULARTE 

 
FÓRUM DE DEBATES COM 
O TEMA ESCRITA PARA 
PÚBLICO DE REFUGIADOS E 
GERAL 
 
180 min. | Grátis | Lotação 70 
pessoas 
 

Para o segundo debate da 
série, o tema é a ESCRITA: 
Como fazer para que adultos e 
crianças refugiados e exilados 
possam entrar em contato com 
a nossa língua e ortografia da 
forma mais urgente ou 
otimizada possível, para se 
relacionarem a contento com os 
cidadãos brasileiros e 
compreenderem nossa cultura, e 
assim tentarem encontrar seus 
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espaços também sociais de 
maneira amigável.  
 
Dia 7 de março das 19hs às 22hs. 
Centro Cultural São Paulo – CCSP 
Rua Vergueiro, 1.000, Paraíso. 

 
 

A DIGNA 

 
2ª AULA ABERTA – “ISSO 
NÃO É UMA AULA” 
 
Grátis | 1 hora 
 

“Isso não é uma aula” são 
piqueniques em parques 
públicos onde todos são 
convidados a dialogar sobre as 
relações ético-estéticas que 
construímos com a cidade. 
Teremos a segunda edição com 
nosso convidado especialíssimo 

Welington Andrade editor da 
Revista CULT. 
 
Dia 12 de março, domingo às 
11hs. 
Parque da Juventude 
Ponto de encontro: Muralhas 
Av. Cruzeiro do Sul, 2630 – Carandiru. 
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ESPETÁCULOS 
 

DIEGO MOSCHKOVICH 
 

O CORPO QUE O RIO 
LEVOU [ESTREIA] 
 
120 min. | R$20 inteira e R$10 
meia 
 

A partir de estudos de relatórios 
da Comissão Nacional da 
Verdade, O Corpo que o Rio 
Levou traz como narrativa 
principal um casal que vive no 
Brasil de 2020, segregado por 
disputas políticas. Enquanto isso, 
uma rádio narra um jogo de 
futebol da Copa de 1970. 
 
De 4 de março a 9 de abril, sextas 
e sábados às 21h e domingo às 
20h. 
Centro Cultural São Paulo – CCSP/ 
Anexo à Sala Adoniran Barbosa 

Rua Vergueiro, 1000, Paraíso (ao lado 
do metrô Vergueiro). 

 

GRUPO 59 DE TEATRO 

 
HISTÓRIAS DE ALEXANDRE 
 
60 min. | R$20 inteira e R$10 meia 
| e-mail p/ reservas: 
reservas.historiasdealexandre@gma
il.com 

 
Na pequena sala de Alexandre 
os amigos se reúnem para ouvir 
suas aventuras e façanhas, 
sempre narradas com exagero e 
entusiasmo. Sua mulher, Cesária, 
acompanha tudo de perto e 
nunca deixa o marido perder o 
fio da meada. São essas 
histórias de Alexandre que o 
Grupo 59 de Teatro “conta 
cantando” e “canta contando”: 
um convite a todas as idades 

para a deliciosa aventura de 
imaginar o possível e o 
impossível, pelas palavras de 
Graciliano Ramos. 
 
De 18 de março a 9 de abril, 
sábados e domingos às 16h. 
Armazém 19 
Rua Maria Costa, 13 - Vila Maria Zélia.  

 
AS MENINAS DO CONTO 

 

MIL MULHERES E UMA 
NOITE 
 
85 min. | Grátis  
 

O grupo As Meninas do Conto, 
referência na arte de contar 
histórias, celebra os seus 20 
anos de existência, trazendo o 
seu mais novo espetáculo “Mil 
Mulheres e Uma Noite”, 
destinado ao público adulto. 
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Partindo de uma das maiores 
obras de referência 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 sobre a 
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". 
 
Dias 18 e 25 de março às 20hs 
Biblioteca Hans Christian Andersen 
Av. Celso Garcia, 4142 – Tatuapé. 

 

Dia 26 de março às 11hs  
Biblioteca Cora Coralina 
Rua Otelo Augusto Ribeiro, 113 – 
Guaianazes. 

 
Dias 31 de março e 1 de abril às 
17h30 
Biblioteca Paulo Duarte 
Rua Arsênio Tavolieri, 45 – Jabaquara. 

 
A PRÓXIMA COMPANHIA 

 
QUARANÇA 
 
90 min. | R$20 inteira e R$10 meia 

 
Fábula dramatúrgica que conta 
a história de Alereda, onde o 
sol é insistente e a terra, 
esturricada. Alereda é feita de 
caminhos estreitos, uma trama 
de vida e morte. Ocupada por 
um exército de jagunços, 
liderados pelo temido Sô Déo, o 

lugarejo tem suas mulheres 
violentadas, mortas e, uma a 
uma, quaradas ao sol, veladas 
sem lua, extintas, carbonizando 
o chão. Neste contexto surge a 
guerreira Rosa Ararim, que vai 
de encontro a todo este estado 
falocêntrico de opressão. 
Luciana Lyra assina 
dramaturgia, encenação e 
direção e a peça traz à cena as 
atrizes Juliana Oliveira e Paula 
Praia, d’A Próxima Companhia 
e a atriz convidada Lívia Lisbôa.  
 
Estreia dia 31 de março, às 21hs. 
Espaço Cultural A Próxima Companhia 
Rua Barão de Campinas, 529 – Campos 
Elíseos. 
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CONTO EM CANTOS 
 

A MENINA DA LAGOA 
 
R$10 inteira e R$5 meia 
 

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, dentre 
outras, trazem à tona as 
suspeitas de bruxaria. 
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, preservando e 
divulgando a memória da 
cultura brasileira. 
 
De 4 a 26* de março, sábados e 
domingos às 16hs, e sessão extra 
dia 24, sexta às 15hs**. 
(*dia 25 não haverá espetáculo) 
(**sessão gratuita) 
Teatro Arthur Azevedo 
Av. Paes de Barros, 955 – Mooca. 

 
 
 
 
 
 

OUTRAS ATIVIDADES 
 

AS MENINAS DO CONTO 
 

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

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, 
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como se estivesse nos aposentos 
do sultão Sharyar, que noite 
após noite, ouve as histórias 
contadas por Sheerazade. 
 
Dia 17 de março às 19hs. 
Biblioteca Hans Christian Andersen 
Av. Celso Garcia, 4142 – Tatuapé. 

  
Dia 24 de março às 14h30 
Biblioteca Cora Coralina 
Rua Otelo Augusto Ribeiro, 113 – 
Guaianazes. 

 
Dia 31 de março às 9hs. 
Biblioteca Paulo Duarte 
Rua Arsênio Tavolieri, 45 – Jabaquara. 

 


