
FOMENTO AO TEATRO 
ACONTECE EM MAIO/2017 

  
 

 

ILUSTRAÇÃO 
André Monteiro (Pato) 

                                                   

ESPETÁCULOS 
 

TEATRO DE LA PLAZA 
 

DEU A LOUCA NO MUSEU 
[ESTREIA] 

 
50 min. | Grátis  
 

O guarda, encarregado do 
nosso museu, acabou seu 
expediente e, assim como faz 
todas as noites, foi trancar as 
portas para finalmente retirar-
se e descansar, ignorando que 
um estranho visitante ficou 
escondido. Esta será uma noite 
diferente, pois o invasor se 
revela um ardiloso ladrão. O 
guarda terá que usar toda a 
sua esperteza para evitar que 
as obras de arte sejam 
roubadas. Essa situação 
provocará uma série de 

vicissitudes e inúmeras confusões. 
Desde chaves que somem, luzes 
que acendem sozinhas, estátuas 
que se mexem, áudio-guias que 
disparam narrando as histórias 
de cada peça e seus criadores e 
até objetos que andam com 
vontade própria. Mas o guarda 
não está sozinho no combate ao 
crime: as próprias obras irão se 
transformar e interagir com as 
personagens através de truques 
e ilusões. Ao mesmo tempo em 
que o público se diverte, 
conhecerá alguns dos grandes 
artistas e suas obras (Leonardo 
da Vinci, René Magritte, 
Amadeo Modigliani, entre 
outros), tudo isso de maneira 
educativa e descontraída. 
 

De 06 a 28 de maio, sábados e 
domingos às 16hs. 
Teatro Arthur Azevedo 
Av. Paes de Barros, 955 – Mooca 

CIA. PAIDEIA 

 PAIDÉI 
HISTÓRIAS QUE O VENTO 
TRAZ  
 
60 min. | R$20 (Inteira) e R$10 
(Meia) | Gratuito para professores 
da Rede Pública  

 
Andarilhos chegam de terras 
distantes para contar e encenar 
histórias que ouviram em suas 
viagens. Uma história é etíope e 
nos conta sobre um velho, à 
beira da morte, que decide 
deixar como herança o seu 
casebre para os três filhos. Mas 
eles não querem repartir. Dessa 
forma, o velho terá que pensar 
uma prova para deixar o 
casebre para o filho mais sábio. 
Na segunda é apresentado um 
pobre homem que vive das 
poucas esmolas que recebe dos 
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frequentadores da praça 
central de uma pequena cidade, 
até que um dia, ele tem a 
oportunidade de transformar 
sua vida devido o aparecimento 
de um magnífico monarca diante 
de sua presença. O que deverá 
ele fazer? 
Um jovem elefante se 
desentende com alguém de sua 
manada e sai em uma louca 
corrida em direção ao rio; em 
meio à desordem que provoca, 
um de seus olhos caiu na água... 
O que vai acontecer é o 
conteúdo desta terceira história. 
E a quarta história é sobre um 
homem que trabalhava 
arduamente sem receber 
recompensa e, refletindo sobre 
sua vida, decide ir perguntar a 
Deus o motivo de seu sofrimento. 
No caminho ele encontra 
diversos personagens que 

pedem para fazer outras 
perguntas a Deus. É um longo 
caminho a seguir. Será que ele 
vai conseguir? 
 
Dia 05 de maio, sexta às 20h30. 
De 06 de maio a 10 de junho, 
sextas às 10hs, sábados e 
domingos às 17hs. 
Cia. Paideia de Teatro 
Rua Darwin, 153 –  Jardim Santo Amaro  

 

SANTOS DIAS: DA ROÇA À 
FÁBRICA  
 
80 min.| Gratuito  

 
Com este espetáculo a Paidéia 
coloca no palco o resultado de 
processo do trabalho com os 
jovens participantes do Núcleo 
de Vivência Teatral e Coral 
Paidéia. No último ano o 
escolhido foi João do Vale, 
compositor e poeta 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 lutava 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 e da família de 
Santo Dias. 
 
Dia 27 de maio, sábado às 20hs. 
Cia. Paideia de Teatro 
Rua Darwin, 153 –  Jardim Santo Amaro  
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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 

GRUPO XIX DE TEATRO  
 
HYGIENE 
 
75 min. | Grátis [retirar com 1h de 
antecedência]| 18 anos  
 

Segundo espetáculo montado 
pelo Grupo XIX comemora, em 
2015, dez anos desde sua 
estreia. Encenada à luz do dia, 
originalmente, nos prédios 
históricos da Vila Operária 
Maria Zélia, a peça é baseada 
em uma pesquisa sobre o 
processo de higienização 
urbana no Brasil do fim do 
século XIX, onde um grande 
contingente de culturas e ideias 
dividem o mesmo teto - o 
cortiço. Desse caldeirão de 
misturas surgem os embriões de 
importantes manifestações de 
nossa identidade, assim como as 

desigualdades sociais que 
marcam profundamente os 
nossos dilemas atuais. 
 
Dia 6 de maio, sábado às 11hs. 
Grupo XIX de Teatro 
Rua Mário Costa 13, Vila Maria Zélia, 
Belém 

 

REFINARIA TEATRAL 
 
MOSTRA DE TEATRO DA 
COMUNIDADE 
 
Gratuito 
 

Pela primeira vez, a Vila 
Aurora, na Zona Norte de São 
Paulo, será palco de uma 
Mostra de Teatro da 
comunidade. Trata-se do 
resultado das oficinas 
realizadas gratuitamente no 
espaço do grupo Refinaria 
Teatral, e que fazem parte do 

http://adigna.com/entrevaos.html
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projeto “Duas Culturas, Duas 
Visões, Uma Mesma 
Problemática”. Os participantes 
– crianças, jovens e adultos da 
comunidade e adjacências – 
tiveram aulas de teatro físico 
(objeto de pesquisa do grupo), 
e agora poderão compartilhar 
essa experiência, com 
apresentações gratuitas das 
montagens realizadas durante 
cinco meses de oficinas. 
 
Dias 4 e 5 de maio, quinta e sexta 
às 20hs. 
Dias 6 e 7, sábado e domingo às 
18hs. 
Refinaria Teatral 
Rua João de Laet, 1507 - Vila Aurora. 

 
RESOMÁNICA [GRUPO 
MEXICANO – PERSPECTIVA 
ESCÉNICA] 
 
43 min. |Gratuito 

Um casal: um conduz a cadeira 
de rodas do prostrado. A 
rotineira caminhada matinal 
também é um exercício do 
poder do capataz sobre a 
incapaz. O jeito que El Teca 
exerce sobre a debilitada 
Perdiz, ostenta os selvagens 
instintos de seu sangue macha. O 
que deveria ser um banho de sol 
torna-se um repertório de jogos. 
Apesar da sua desvantagem 
corporal, Perdiz pouco a pouco 
vai tomando a força para 
enfrentar seu adversário. O 
tempo pega o espectador, e o 
suspense assume o comando. 
 
Dia 11 de maio, quinta às 20hs. 
CEU Inácio Monteiro. 
Rua Barão Barroso do Amazonas, S/N - 
Cohab Inacio Monteiro, Cidade 
Tiradentes. 

 
 

Dia 12 de maio, sexta às 20hs. 
Galpão do Folias 
Rua Ana Cintra, 213 - Santa Cecília 
 
Dia 13 de maio, sábado às 20hs. 
Refinaria Teatral 
Rua João de Laet, 1507 - Vila Aurora. 
 
INEXISTÊNCIA [REFINARIA 
TEATRAL E PERSPECTIVA 
ESCÉNICA] 
 
Gratuito 
 

Criado a partir da iniciativa dos 
dois grupos, o espetáculo 
tratará da questão da violência 
e escravidão sexual.  
No Brasil, cerca de 15 mulheres 
por dia registram um boletim de 
ocorrência relatando abuso 
sexual. Mas as estatísticas levam 
em conta apenas os casos 
relatados, e acabam 
camuflando uma realidade 
ainda mais cruel: muitas 
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mulheres não relatam por medo, 
e é aí que a escravidão sexual 
se instaura. Essa montagem quer 
dar voz a essas vítimas. 
Infelizmente, ainda existe o 
tráfico internacional de 
mulheres, e o Brasil ainda é um 
dos grandes polos desses 
mercados. Essa realidade não é 
exclusividade brasileira. No 
México, as mulheres estão 
sumindo e sendo violentadas, 
quando seus corpos aparecem 
os indícios de violação são 
comprovados. 
Com tanto material à disposição, 
os dois grupos conseguiram 
afinar as pesquisas e criaram, 
através de encontros ocorridos 
nas visitas ao México e ao Brasil, 
e principalmente através de 
videoconferências. A finalização 
acontecerá no retorno do grupo 
mexicano ao país, que se dará 

no início de maio. A obra será 
com as duas línguas, em 
português e em espanhol. As 
duas estéticas de pesquisa dos 
dois grupos estarão presentes. 
Dois mundos distantes que se 
encontram na problemática, 
quatro personagens que se 
encontram num lugar 
desconhecido. 
 
Dia 02 de junho, sexta às 20hs. 
CEU Inácio Monteiro. 
Rua Barão Barroso do Amazonas, S/N - 
Cohab Inacio Monteiro, Cidade 
Tiradentes. 

 
Dia 03 de junho, sábado às 20hs. 
Refinaria Teatral 
Rua João de Laet, 1507 - Vila Aurora. 
 
Dia 04 de junho, domingo às 18hs. 
Galpão do Folias 
Rua Ana Cintra, 213 - Santa Cecília 
 
 

GRUPO SOBREVENTO 
 

EU TENHO UMA HISTÓRIA 
 

Em maio apresentaremos nossa 
intervenção poética EU TENHO 
UMA HISTÓRIA, que 
homenageia o Brás e o 
Belenzinho - região onde fica o 
Espaço Sobrevento, desde 
2009. São quatro cenas de 
aproximadamente 10 minutos - 
apresentadas em tendas para 
10 pessoas - que retratam, com 
a delicadeza e a força poética 
do Teatro de Objeto - momentos 
marcantes de personagens 
ilustres que tiveram sua própria 
história cruzada com a história 
dos bairros. 
 
Dia 20 de maio, sábado às 15hs. 
Museu Catavento 
Palácio das Indústrias s/n Parque Dom 
Pedro II - Brás. 
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Dias 21, 23, 24 e 28 de maio, às 
15hs. 
Museu da Imigração 
Rua Visconde de Parnaíba, 1316 – Brás. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
ELHO 
 
 

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 
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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 11 de maio às 19hs. 
Rua Conchonilha, 63 – Jardim Romano 
(Casa da moradora Clarice Oliveira 
Dias). 
 

 
SARAU DO PEIXE 
 
Livre | Grátis | Lotação 60 pessoas. 
 

Nessa edição de maio, o Sarau 
do Peixe tem como tema o Hip 
Hop e homenageará o poeta 
Gustavo Marano. Tem como 
atrações: Grupo Afrobreak - 
espetáculo SEDE; oficina de 

breaking; oficina de máscaras 
com Davi; Skaps MCs RAP; bate 
papo com poeta e b.boy Banks 
Backspin; exposição  xCHEx 
artista plástico e grafiteiro;  
Slam uma Tacada Só (valendo 
vaga pra final); intervenção 
poética com coletivo Estopô 
Balaio; microfone aberto e bar.  
 
Dia 13 de maio às 16hs. 
Casa Balaio. 
Rua Adobe, 47 – Jardim Romano. 
 
 

CIA. TRUKS 
 

 
CICLO DE ESTUDOS “TEATRO 
PARA CRIANÇAS... É 
MESMO?” 
 
O Ciclo promoverá quatro 
encontros e duas oficinas, em 
que serão discutidas e 

experimentadas algumas 
questões relacionadas ao fazer 
teatral para crianças, mais 
precisamente no que tange à 
necessidade de construção de 
uma comunicação de fato 
verdadeira com este público. 
Debateremos, entre outros 
assuntos, se o teatro para 
crianças está em verdadeira 
sintonia com o que elas sentem, 
pensam, sonham, imaginam, ou 
se ainda é entendido como 
“teatro utilitário”, nos diversos 
formatos que isto pode se 
configurar. Os encontros e 
debates acontecerão nas quatro 
segundas feiras do mês de 
março. 
 
O primeiro encontro será uma 
mesa redonda com o tema: 
“Teatro para crianças... é 
mesmo?” com mediação do 
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jornalista, dramaturgo e crítico 
Dib Carneiro Neto, do site 
“Pecinha é a vovozinha”, 
contará com as participações de 
Iarlei Rangel, do grupo 
Esparrama, Verônica Gerchman, 
do grupo Morpheus Teatro, 
Henrique Sitchin, da Cia. Truks e 
Paulo Rogério Lopes, 
multipremiado dramaturgo. 
 
O segundo encontro será com Ilo 
Krugli do Teatro Vento Forte, 
que falará sobre o teatro do 
grupo, e o essencial papel da 
poesia no teatro para crianças. 
 
Na terceira segunda feira terá 
um encontro com a jornalista 
Gabriela Romeu, que falará 
sobre a sua experiência como 
crítica de teatro para crianças, 
e o atual panorama desta arte 
na cidade de São Paulo. 

O último encontro é com 
Henrique Sitchin, que fará um 
relato sobre as 10 oficinas 
“Teatro de Objetos para 
crianças”, ministradas pela Cia. 
Truks nos centros para crianças e 
adolescentes, da Prefeitura de 
São Paulo, realizadas entre os 
meses de fevereiro a abril de 
2017. 
 
Dias 08, 15, 22 e 29 de maio, 

segundas feiras, das 19h30 às 
21h30. 
Biblioteca Monteiro Lobato 
Rua General Jardim, 485 – Vila Buarque 
 
OFICINA “JOGOS TEATRAIS 
COM O TEATRO DE OBJETOS” 
 
Inscrições poderão ser feitas através 
do e-mail truks@uol.com.br. 

Seleção: uma apresentação pessoal 
e uma breve carta de intenção 
dizendo o porquê quer participar 
da oficina. 

 
Nesta oficina serão promovidos 
uma série de exercícios práticos, 
em que os participantes serão 
constantemente estimulados a 
criarem as suas cenas 
particulares, através da 
linguagem do Teatro de 
Objetos, trabalhado “à 
maneira” da Cia Truks. 
 
Dias 09, 16, 23 e 30 de maio, 

terças-feiras, das 19h30 às 21h30. 
Biblioteca Monteiro Lobato. 
Rua General Jardim, 485 – Vila 
Buarque. 

 
OFICINA “DRAMATURGIA 
PARA O TEATRO PARA 
CRIANÇAS – A CRIAÇÃO A 
PARTIR DA IMAGEM 
DISPARADORA” 
 
Nesta oficina, Henrique Sitchin 
utiliza-se do método 
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desenvolvido pelo professor 
argentino MAURÍCIO KARTUM, 
bem como das experiências do 
educador italiano GIANNI 
RODARI.  A partir de discussões 
sobre a infância, bem como o 
levantamento de problemas 
relativos ao teatro infantil, os 
participantes serão estimulados 
a criarem os seus roteiros 
próprios, bem como 
desenvolverem uma poética 
particular que esteja em sintonia 
com as crianças. 
 
Dias 10, 17, 24 e 31 de maio, 
quartas feiras, das 19h30 às 
21h30. 
Biblioteca Monteiro Lobato. 
Rua General Jardim, 485 – Vila Buarque. 

 
 
 
 

CIA. PAIDÉIA DE TEATRO 
 

SEMINÁRIO TEATRO 
NECESSÁRIO 
180 min. | Gratuito 
 

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 
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. 

 
PROJETO PERDIGOTO COM 
DENISE FRAGA E LUIZ VILAÇA 
LOCHAS 
120 min. | Gratuito  
 

Concebido e coordenado por 
Christine Röhrig, o Projeto 
Perdigoto convida profissionais 
do ambiente cultural e 
acadêmico, brasileiro e 
internacional para um bate-
papo com os artistas da 
companhia, jovens da Vivência 
Teatral e o público em geral. 
Neste projeto, cada convidado 
narra a respeito de sua 
trajetória de vida e sobre seu 
trabalho. Ao final da 
explanação, responde às 
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perguntas e comentários da 
plateia. 
Neste encontro a atriz Denise 
Fraga e o Diretor Luiz Vilaça 
falarão sobre o filme "De Onde 
Eu Te Vejo" e um pouco de suas 
trajetórias profissionais. 
 
Dia 06 de maio, sábado às 11hs. 
Cia. Paidéia de Teatro. 
Rua Darwin, 153 – Santo Amaro. 

 

REFINARIA TEATRAL 
 
LABORATÓRIO DE TEATRO 
DO CORPO: MULTIVERSO DA 
CENA 
 
Inscrições através do e-mail 
refinariateatral@gmail.com|Gratuito 
 

A atriz e diretora mexicana 
Paola Vidal ministrará uma 
oficina na sede do grupo 
Refinaria Teatral. Trata-se do 

“Laboratório de Teatro do 
Corpo: Multiverso da cena”, que 
proporcionará uma experiência 
com os participantes sobre os 
princípios da performance no 
teatro e na dança. Serão 
trabalhados a corporeidade, 
suas habilidades dramáticas e 
confrontados com seu potencial 
criativo. Ao final, cada 
participante criará uma cena 
que integrará todo o 
conhecimento adquirido. O 
objetivo geral é gerar um 
espaço abrangente e inclusivo, 
que permite a cada participante 
pesquisar os multiprocessos de 
criação através da 
experimentação de princípios 
de representação. 
A oficina é destinada a pessoas 
acima de 15 anos, ligadas às 
artes cênicas: dançarinos, atores, 
artistas, diretores, produtores, 

acrobatas, malabaristas, músicos 
e cantores. Também serão 
aceitos artistas de outras áreas 
ou pessoas interessadas com 
boa condição física. O número 
máximo de vagas é de 15 
pessoas, e terá duração de 8 
horas (4 horas por dia). 
 
Dias 20 e 21 de maio, sábado e 
domingo das 15hs às 19hs. 
Refinaria Teatral 
Rua João de Laet, 1507 - Vila Aurora. 
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ESPETÁCULOS 
 

NEYDE VENEZIANO 
 

A FANTÁSTICA HISTÓRIA 

DO DOUTOR FAUSTUS 

[ESTRÉIA] 
 
75 min. | R$ 20 (inteira) e R$ 10 

(meia) 
 

O espetáculo toma como mote o 
pacto com o demônio e seus 
reflexos sobre o imaginário 

coletivo brasileiro. A livre 
adaptação de Calixto de 

Inhamuns reinterpreta e atualiza 
a lenda, baseado no clássico de 

Goethe.  
 

De 05 a 21 de maio, sextas, 

sábados e domingos às 19:30 
horas. 
Teatro Sérgio Cardoso. 
Rua Rui Barbosa, 153 - Bela Vista. 

NÍVIO DIEGUES 
 

Kazuki e a Misteriosa 
Naomi 
 
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. 
 

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 



PRÊMIO ZÉ RENATO 
ACONTECE EM MAIO/2017 

 

   
 

ILUSTRAÇÃO 

André Monteiro (Pato) 

 
                                                  

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 

BENDITA TRUPE 
 

GAGÁ 
 

Gratuito 
 

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. 
 

Dia 29 de maio, segunda às 20hs, 
e 30 de maio, terça às 16h30.  
CEU Perus. 

Rua Bernardo José Lorena, s/n - Vila 
Fanton. 

 


