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ESPETÁCULOS 
 

ESTOPÔ BALAIO 

 PAIDÉI 
A CIDADE DOS RIOS 
INVISÍVEIS [ESTRÉIA] 
 
Gratuito | Para reservar é 
necessário enviar e-mail com nome 
completo, telefone e data da 
apresentação que deseja ir para 
reservas@coletivoestopobalaio.com.
br (só é possível reservar dois 
ingressos por pessoa). 
 
A cidade dos rios invisíveis é um 
espetáculo itinerante que se 
inicia na estação Brás e segue 
até a estação Jardim Romano, 
onde o público desembarca e 
segue pelas ruas do bairro. É o 
terceiro espetáculo da Trilogia 
das Águas. Através do percurso 
Brás – Jardim Romano, pela 

linha 12 – Safira da CPTM, o 
público percorrerá as estações e 
encontrará bairros que se 
transformam em cidades 
fantásticas. Partindo do universo 
de Ítalo Calvino em As cidades 
invisíveis, os espectadores, 
munidos de fones de ouvidos e 
MP3, serão guiados pelo som a 
imaginar universos possíveis, 
paisagens desconhecidas e uma 
vida urgente e pulsante. Ao 
chegar no bairro Jardim 
Romano, o público percorrerá a 
sede do Coletivo, casas dos 
moradores entrevistados, as ruas 
do bairro e desembocará no rio, 
matriz primeira do devaneio 
poético.  
  
De 8 a 30 de abril, sábados e 
domingos às 14hs. 
Espaço Cultural da Estação Brás 
Rua Domingos Paiva, 600 - Brás 

 

A DIGNA  
 

ENTRE VÃOS 
 

120 min. | Grátis | 45 lugares |  
R$ 20 inteira e R$10 meia  
 

Três histórias fictícias de ex-
moradores do Edifício São Vito 
acontecem simultaneamente em 
endereços diferentes ao longo 
da linha vermelha do metrô. 
Uma balconista de uma loja de 
paletas mexicana, um livreiro e 
um anjo de corredor têm suas 
intimidades violentadas pela 
presença simbólica e urgente da 
empreendedora Walkyria 
Ferraz. 
 
De 1 de abril a 16 de maio,  
sábados, domingos, terças e 

feriados. 
Espetáculo Itinerante - local a ser 
escolhido pelo espectador pelo site - 
http://adigna.com/entrevaos.html 

http://adigna.com/entrevaos.html
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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 7 de abril, sexta às 20hs. 
CEU Jaçanã 
Rua Francisca Espósito Tonetti, 105 - 
Jardim Guapira. 

 

CIA ANTROPOFÁGICA 
 

OS NÁUFRAGOS DA RUA 
CONSTANÇA - HOMO 
CAPITAS NO SAPIENS 
 
Grátis | 60 lugares 
 

Um banquete numa mansão é 
servido aos convidados que, 
encantados, não percebem a 
prisão estabelecida: homo 
capitas no sapiens. 
Misteriosamente a partir dessa 
noite ninguém entra ou sai. 
Ficam confinados sem encontrar 
o motivo que os impeça de 

partir. Inspirada no filme O Anjo 
Exterminador, de Luis Buñuel, a 
peça apresenta um reality show 
surreal-antropofágico, 
deflagrando uma série de 
acontecimentos reveladores e 
derrubando as máscaras da 
ética e moral burguesa. 
 
Dias 08, 09 e 16 de abril às 19hs, 
e dias 11, 12, 13, 14 e 15 às 21hs. 
Espaço Pyndorama. 
Rua Turiassú, 481 fundos – Perdizes. 

 

NÚCLEO ARTE E CIÊNCIA 
NO PALCO 

 
MOSTRA "PEQUENA 
RETROSPECTIVA DE 
ENCENAÇÕES FOCADAS NOS 
MITOS GREGOS" 
 
Grátis | 40 lugares | 16 anos 

 
Para o processo de criação do 
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espetáculo Prometeu 
Despedaçado foram e estão 
sendo desenvolvidos desde 
setembro de 2016 atividades 
de reconhecimento, significados 
e a amplitude dos mitos gregos 
que reverberam na cultura 
ocidental. A Mostra "Pequena 
Retrospectiva de Encenações 
focadas nos Mitos Gregos", faz 
chegar ao público três 
importantes encenações 
desenvolvidas por grupos e 
encenadores paulistas. Maria 
Thais diretora da Cia Balangan 
com seu Prometheus – a 
tragédia do Fogo, Rodrigo 
Matheus com Prometeu a partir 
do texto de Ésquilo e Odisseia, 
inspirado na obra de Homero 
com dramaturgia de Samir 
Yasbek com direção de Marco 
Antonio Rodrigues, a partir de 

registros do espetáculo 
realizado em 2014. 
 

PROMETHEUS A TRAGÉDIA 
DO FOGO [Cia. Teatro 
Balagan] 
 

Em Prometheus – a tragédia do 
fogo as vozes dos atores-
narradores, das figuras 
presentes no mito e do coro se 
sobrepõem e se articulam no 
relato dos diversos 
acontecimentos que compõem o 
mito prometéico – a criação do 
homem, a separação dos deuses 
e dos homens, a separação do 
homem e da natureza, a 
separação dos irmãos 
Prometeu/Epimeteu, o roubo do 
fogo, a condenação do titã ao 
Cáucaso e sua libertação, a 
morte da Águia, entre outros. 
 

Dias 13, 14 e 15 de abril, quinta e 
sexta às 20hs, e sábado às 18hs 
Oficina Cultural Oswald de Andrade. 
Rua Três Rios, 360 – Bom Retiro. 

 
PROMETEU ACORRENTADO  
[Circo Mínimo] 
 

Responsável por roubar o fogo 
dos céus para dar aos homens, 
Prometeu é preso a mando de 
Zeus. Nos 40 minutos de 
espetáculo em que permanece 
suspenso pelos pés, Prometeu 
apresenta a causa da sua 
punição e questiona os que o 
condenaram. Suas reflexões 
dialogam com a 
contemporaneidade, discutindo 
questões sociais e filosóficas 
atuais. Prometeu é um 
espetáculo solo, originalmente 
interpretado por Rodrigo 
Matheus, em que o uso da corda 
como técnica circense está 
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diretamente conectado com o 
seu sentido poético: as mesmas 
cordas que servem ao ator 
circense aprisionam Prometeu e 
também podem ser o meio de 
chegar aos deuses. A montagem 
estreou em 1993. Foi encenada 
por mais de 10 anos, em salas 
ou na rua, em guindastes, 
escadas magirus e torres. 
Recebeu os prêmios Melhor 
Espetáculo (Prêmio do Público) e 
Melhor Espetáculo de Rua 
(Prêmio da Crítica), no VI 
Festival de Teatro de Curitiba. 
 
Dias 20, 21 e 22 de abril, quinta e 
sexta às 20hs, e sábado às 18hs 
Oficina Cultural Oswald de Andrade. 
Rua Rua Três Rios, 360 – Bom Retiro. 

 
ODISSEIA 
 
Para espantar o gigante 
Polifeno (aquele, lembra, 

usurpador, com um único olho 
imenso no meio da testa). Um 
encontro musical, teatral, 
literário em torno da "Odisseia", 
a partir de registros do 
espetáculo realizado em 2014, 
quando Penélope ainda estava 
entre nós. 
 
Dias 24, 25 e 26 de abril, 
segunda, terça e quarta às 20hs. 
Oficina Cultural Oswald de Andrade. 
Rua Rua Três Rios, 360 – Bom Retiro. 

 

CIA. PAIDÉIA DE TEATRO 
 

O SAL E O AMOR 
 
80 minutos | R$ 30 (ingresso 
solidário), R$ 20 (inteira), R$ 10 
(meia), R$ 5 (alunos Paidéia), 
gratuito para Professores da Rede 
Pública e alunos da EMEF C.A Rizzini 
 

Inspirada em uma lenda turca, a 
peça conta a história de Yildiz, 
a filha mais nova de um 
poderoso Sultão, que resolve 
perguntar às suas três filhas 
quanto amor por ele sentem. As 
filhas mais velhas conseguem 
agradar ao pai fazendo 
comparações com ouro e 
diamantes, mas Yildiz, incapaz 
de mensurar seu amor, não 
consegue agradar ao Sultão, 
que furioso, transforma a vida 
da pequena sultana num 
perigoso desafio. A peça 
também conta a história do 
jovem Mehmet, filho único de 
uma mulher muito pobre que 
vivia para protegê-lo dos 
perigos do mundo sem nunca o 
permitir sair de casa. Um dia 
Mehmet decide sair para  
descobrir o mundo e acaba 
passando por situações 
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inusitadas. A trajetória de Yildiz 
e Mehmet é pontuada pela 
figura de um velho Dervixe, que 
aparece e desaparece 
misteriosamente, costurando 
toda a trama em um final 
surpreendente. 
 
Dias 1, 2, 7, 8 e 9 de abril, sextas 
às 10hs, sábados e domingos às 
17hs. 
Cia. Paidéia de Teatro. 
Rua Darwin, 153 – Santo Amaro. 
 
TARTUFO - NÚCLEO DE 
VIVÊNCIA TEATRAL PAIDÉIA 
 
90 minutos | Grátis 
 

Moliérè utiliza em seu texto 
elementos de sofisticada 
linguagem cômica, abordando 
com mordacidade as relações 
humanas que envolvem a 
religião, o poder e a ascensão 

social. Utilizando como mote a 
aristocracia francesa, em luta 
por manter seus privilégios, a 
burguesia ascendente, ávida 
por ampliar seu status quo e 
ainda o papel intrigante dos 
religiosos, é, no entanto, através 
da popular e sábia “Dorina” a 
empregada, que Molière 
desconstrói a hipocrisia de 
estrutura social da época, 
desmascarando o farsante 
“Tartufo”. Este personagem é 
símbolo dessa bem comportada 
estrutura, usando-a a seu bel-
prazer, a seu único e exclusivo 
proveito, sendo capaz de 
mentir, roubar, fraudar, 
especular, transgredir 
normalmente com o único 
objetivo de granjear mais 
privilégios. E tudo em nome de 
Deus. A peça, apesar de 
retratar uma situação que 

antecedeu a ascensão da 
burguesia, mantém-se atual ao 
denunciar males eternos e 
“universais”, como a corrupção, 
a hipocrisia religiosa, a 
ocupação de cargos de mando 
e relevo por espertalhões. 
 
Dias 1 e 2 de abril, sábado e 
domingo às 20hs. 
Cia. Paidéia de Teatro. 
Rua Darwin, 153 – Santo Amaro. 

 

NÚCLE DO 184 
 

A MORTE DO IMORTAL 
 

Grátis | 80 min.| 14 anos 
 

Prosseguindo as apresentações 
do processo cênico da peça. Em 
cada apresentação verá o 
resultado do trabalho 
desenvolvido pelos atores, tanto 
a interpretação quanto a 
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concepção dos cenários, 
figurinos, trilha sonora, 
iluminação desta comédia que 
se passa em duas épocas 1955 
e 1965.   
 
Dias 7, 14, 21 e 28 de abril, sextas 
às 20hs 
Teatro Studio Heleny Guariba. 
Praça Franklin Roosevelt, 184 – 
Consolação. 
 

PANORAMA TEATRAL PARA 
ADULTOS - PRIMEIRA PARTE 
 
Grátis | 70 min. | 12 anos 
 

O Núcleo do 184 continua em 
2017 apresentando peças que 
realizou nos  18 anos de história 
da companhia. Os espetáculos 
que estarão na mostra são: "A 
necessidade da arte"; "Rosa 
Vermelha"; "Antonio"; "Heleny, 
Heleny doce colibri!" e  "Iara, 
camarada e amante". 

 
Dias 6, 13, 20 e 27 de abril, 
quintas às 20hs. 
Teatro Studio Heleny Guariba. 
Praça Franklin Roosevelt, 184 – 
Consolação. 
 
PANORAMA TEATRAL PARA 
CRIANÇAS - PRIMEIRA PARTE 
 
Grátis | 45 min. | 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; 
"Sarauzinho”; "Dia de 
Brinquedo, Poesia a Gente 
Inventa!"; Poemas de Fernando 
Paixão, Músicas de Wanderley 

Martins;  “O Laço Cor-de-Rosa" 
que conta a história de uma 
menina, seu avô e uma cachorra 
encantada. Nina, a menina vai 
passar uns dias na cas do avô e 
descobre fascinada que a 
cachorra enfeitiçada é na 
verdade a menina Matilde que 
foi enfeitiçada pela Bruxa 
Rosbifia. Adaptação e Direção 
de Dulce Muniz 
 
Dias 9, 16, 23 e 30 de abril, 
domingos às 15h30. 
Teatro Studio Heleny Guariba. 
Praça Franklin Roosevelt, 184 – 
Consolação. 

 

FOLIAS D’ARTE 
 

SOLIDÃO 
 

135 min. | R$ 40 inteira, R$20 meia 
e R$10 morador da região com 
comprovante | 14 anos | 
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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 
 
 
 
 
 
 

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 

mailto:kiwiciadeteatro@gmail.com
mailto:kiwiciadeteatro@gmail.com
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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. 

  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, 
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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 
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 
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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 
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 3hs cada | 30 
participantes |Gratuita |Inscrições: 
acpcultural@uol.com.br 
 

Oficina livre de teatro 
destinada a professores, artistas 
e público em geral. Tem como 
objetivo facilitar o ensino das 
ciências naturais por meio de 
jogos teatrais e exercícios de 
integração, desenvolvendo a 
criatividade do educador para 
as narrativas científicas. 
 
Dias 05, 12, 19 e 26 de abril, das 
14hs às 17hs. 

Biblioteca Municipal Mario 
Schenberg 
Rua Catão, 611 – Lapa  
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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. 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 13 de abril às 19hs. 
Rua Adobe, 65 – Jardim Romano (Casa 
do morador Fernando). 
 

SARAU DO PEIXE 
 
Livre | Grátis | Lotação 60 pessoas. 
 

Nessa edição, o Sarau 
homenageará a poeta Carolina 
Hirayama e contará com muita 
música, poesia, intervenção 
cênica, dança de rua e 
microfone aberto. Com o tema 
"a infância na quebrada", o 
sarau 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 22 de abril às 17hs. 
Casa Balaio. 
Rua Adobe, 47 – Jardim Romano. 
 

CIA. TRUKS 
 

TEATRO DE OBJETOS PARA 
CRIANÇAS 
 
Entrada franca 
 
A oficina parte da hipótese que 
é, por assim dizer, a “coluna 
vertebral” do projeto ISSO É 
COISA DE CRIANÇA. 
Acreditamos que a imaginação 
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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. 
 
Dias 10, 12, 17 e 19 de abril das 
10hs às 12hs. 
C.C.A. Ponte Seca. 
Estrada Ponte Seca, 25 – Bairro  
Engenheiro Marsillac. 

 
Dias 10, 12, 17 e 19 de abril das 
14hs às 16hs. 
C.C.A. Marsillac. 
Rua Manoel Martins de Araújo, 393 - 
Engenheiro Marsillac. 

 
Dias 11, 13, 18 e 20 de abril das 
10hs às 12hs. 
C.C.A. Jardim Três Corações (Amcose) 
Rua Prof. Francisco Marques de Oliveira 
Júnior, s/n – Bairro Jardim Três Corações. 

Dias 11, 13, 18 e 20 de abril das 
14hs às 16hs. 
C.C.A. Grajaú. 
Rua Alziro Pinheiro Magalhães, 1500 – 
Bairro Parque São Miguel. 

 

CIA. PAIDÉIA DE TEATRO 
 

SEMINÁRIO TEATRO 
NECESSÁRIO 
 
180 minutos | Grátis 
 

O seminário busca definir 
objetivos e metas comuns ao 
teatro e a educação, bem como 
refletir sobre a proximidade 
entre o papel do ator e do 
professor de modo a ampliar a 
compreensão sobre o público 
jovem e infantil. O seminário 
também tem o objetivo de 
discutir as condições dos espaços 
públicos para o teatro para a 
infância e juventude e o modo 
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como os grupos fazem a 
utilização destes espaços.  
Os convidados para estes dois 
seminários serão divulgados 
posteriormente no site da 
Paidéia.  
 
De 9 de abril a 21 de maio, 
domingos às 10hs. 
Cia. Paidéia de Teatro. 
Rua Darwin, 153 – Santo Amaro. 
IV 

FILME: DE ONDE EU TE VEJO 
LOCHAS 
90 minutos | Grátis | 12 anos  
 

A exibição do filme é parte do 
PROJETO PERDIGOTO que terá 
sua continuação no sábado 06 
de maio às 11h com Denise 
Fraga e Luiz Vilaça, atriz e 
diretor do filme.  
De Onde Eu Te Vejo é uma 
divertida comédia romântica 
que conta a história de amor de 

um casal através de sua 
separação. A história de um 
amor que muda, confundindo-se 
com uma cidade em constante 
mutação. Um mapa afetivo 
sobre os lugares que contam 
nossas histórias de amor. Ana e 
Fábio eram casados há quase 
20 anos e acabaram de se 
separar. Fábio passa a morar 
no apartamento que fica 
justamente do outro lado da 
rua. Para agravar o isolamento 
de ambos, Manoela, filha do 
casal, está de mudança para 
outra cidade, levada pela 
faculdade. Inseridos na 
metrópole pulsante que é São 
Paulo, o casal terá que 
aprender a viver sua nova vida. 
 
Dia 22 de abril às 14hs. 
Cia. Paidéia de Teatro. 
Rua Darwin, 153 – Santo Amaro. 
 

CIA ANTROPOFÁGICA 
 

OFICINA DE TEATRO DA 
ANTROPOFÁGICA 
 
Grátis 
 

Parte fundamental, tanto no 
processo de pesquisa da 
Antropofágica quanto na 
formação artística e social do 
coletivo, 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 
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já estão, a doação, o alimento 
renovado e revisitado, a 
simbiose, a devoração. 
 
A partir de 05 de abril, às 14hs. 
Espaço Cultural Tendal da Lapa. 
Rua Constança, 72 – Lapa. 
 
A partir de 10 de abril, às 19hs. 
Espaço Pyndorama. 
Rua Turiassú, 481 fundos – Perdizes. 
 

NÚCLE DO 184 
 

DIÁRIO DO CIDADÃO - 
DEPOIMENTOS 

 
Grátis  
 

Daniel Warren é Ator, Professor 
de Teatro e apresentador do 
Programa "Art Attack" no Canal 
Disney Channel e o programa 
"Click". Entre seus mais de vinte 
trabalhos em Teatro estão: "A 

Dança dos Signos"; "As Favas 
com o Escrupulos"; "Semeador 
de Ideias"; "Teatrokê"; 
"Lampião e Lancelotte" entre 
outros .  Ele vem contar um 
pouco sua carreira e suas 
histórias. 
 
Dia 8 de abril, sábado às 17hs 
Teatro Studio Heleny Guariba. 
Praça Franklin Roosevelt, 184 – 
Consolação. 
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ESPETÁCULOS 
 

NÍVIO DIEGUES 
 

Kazuki e a Misteriosa 
Naomi [ESTRÉIA] 
 
50 min. | R$20 inteira e R$10 meia 
| 143 lugares 
 

Kazuki, o peixeiro, era um 
rapaz solitário que vivia numa 
pobre cabana no sopé de uma 
montanha. Ele não tinha dinheiro 
e, como amigos, tinha apenas os 
animais da floresta. Mas numa 
noite fria de tempestade, uma 
jovem chamada Naomi bate à 
sua porta lhe pedindo abrigo e 
eles acabam se casando. A 
jovem Naomi vai mudar 
completamente a vida de 
Kazuki, transformando-o em um 
rapaz próspero e respeitado 

por todos na aldeia, mas um 
dia, ele vai descobrir que 
Naomi não era exatamente o 
que ele pensava ser. 
 
De 29 de abril até 11 de junho, 
sábados e domingos às 16hs. 
Teatro Sérgio Cardoso. 
Rua Rui Barbosa, 153 - Bela Vista. 

 

DIEGO MOSCHKOVICH 
 

O CORPO QUE O RIO 
LEVOU 
 
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 7 a 9 de abril, sextas e 
sábados às 21hs e domingo às 
20hs. 
Centro Cultural São Paulo. 
Rua Vergueiro, 1000, Paraíso. 

 

GRUPO 59 DE TEATRO 
 

HISTÓRIAS DE ALEXANDRE 
 
60 min. | R$20 inteira e R$10 meia 
|E-mail para 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 
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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.  

 

MORPHEUS TEATRO 
 

PÉS DESCALÇOS 
 
90 min. | R$20 inteira e R$10 meia 
 

Pés Descalços é um espetáculo 
de teatro de animação voltado 
para o público infantil que fala 
de forma simples, da beleza do 

encontro, da aceitação do outro, 
do despojar-se de ideias 
preconcebidas, da força da 
imaginação e do ato criativo.           
A história narra o encontro de 
um menino e uma menina e da 
criação de um mundo que eles 
são capazes de construir dentro 
de um simples tanque de areia...  
Um mundo sem muros e com os 
pés descalços. 
 
De 1 a 23 de abril, sábados e 
domingos às 16hs. 
Teatro Alfredo Mesquita. 
Av. Santos Dumont, 1770 – Santana  

 

A PROXIMA 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.  
 
De 31 de março a 21 de maio, 
sextas e sábados às 21hs, 
domingos às 19hs. 
Espaço Cultural A Próxima 
Companhia. 
Rua Barão de Campinas, 529 – Campos 
Elíseos. 

 

 
PANHIA 
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BENDITA TRUPE 
 

GAGÁ 
 
50 min. | 98 lugares | R$ 17 
inteira, R$ 8,50 meia estudante, 
servidor de escola pública, + 60 
anos, aposentados e pessoas com 
deficiência, e R$ 5 para 
trabalhador do comércio de bens, 
serviços e turismo matriculado no 
Sesc e dependentes | Grátis para 
crianças até 12 anos, com retirada 
de ingresso. 
 

Enquanto esperam a visita de 
seu cuidador, Lelé e Tantã 
divertem-se alternando humor, 
memória e lirismo. Vivem felizes 
num espaço sem portas nem 
janelas e hoje prepararam uma 
surpresa para o Sr. Gagá. A 
peça, uma comédia do absurdo 
para todas as idades, fala 
sobre o tempo, o movimento 

circular da vida, a velhice e a 
infância. 
 
De 12 de março a 30 de abril, 
domingos às 15hs e às 17hs. 
Sesc Pinheiros 
Rua Paes Leme, 195. 

 


