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ESPETÁCULOS 
 

CIA ARTICULARTE 
 

MENINO CORAGEM  
 
60 min. | Grátis | 186 lugares 
 

Um menino (Boneco Zaki) e sua 
irmã (Janaína) se perdem de 
sua família e vivem uma 
aventura inusitada, quando 
enfrentam situações estranhas, 
perigosas e também divertidas. 
Com muita coragem, eles serão 
obrigados a cruzar uma floresta 
escura, com seres surreais, 
depois um mar de criaturas 
marinhas fantásticas, até 
chegarem em uma nova terra, 
onde terão que se adaptar à 
vida daquele povoado. Diversos 
bonecos e formas animadas de 
tamanhos variados ajudam a 

contar essa curiosa trama 
praticamente sem palavras 
elaborada pela Cia. Articularte. 
 
De 02 a 30 de julho, domingos às  
16hs. Sábado dia 22 às 16hs. 
Teatro Décio de Almeida Prado. 
Rua Cojuba, 45 - Itaim Bibi. 

 
COLETIVO DE GALOCHAS 

 

PIRATAS DE GALOCHAS 
 

80 min. | Grátis | 50 lugares  

 
Liderados pelo Capitão Willie 
William Will o’Well, uma 
tripulação de piratas ocupa a 
Ilha de Providence, uma ilha sem 
função social, e fundam uma 
Federação de Piratas. A 
Federação é um sucesso, e em 
pouco tempo a Coroa Inglesa se 
vê em problemas pelo aumento 
vertiginoso de bucaneiros. A 

peça busca um intercâmbio 
entre a pirataria e o Movimento 
de Ocupação. 
 
Dias 06, 07, 08 e 09 de julho, às 
20hs. 
Ocupação Aqualtune. 
Rua Butantã, 233 - Pinheiros. 

 
CIA. ESTÁVEL DE TEATRO 

 

PATÉTICA  
 
70 min.| Grátis 
 

Escrito em 1976, a peça reflete 
sobre as circunstâncias e o 
assassinato do jornalista e 
dramaturgo Vladimir Herzog, 
morto nos porões do DOI-Codi, 
em outubro de 1975. O texto foi 
escrito um ano depois do seu 
falecimento, por seu cunhado e, 
também dramaturgo, João 
Ribeiro Chaves Neto. 
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De 23 de junho a 02 de julho, 
sextas, sábados e domingos às 
20hs. 
Arsenal da Esperança. 
Rua Doutor Almeida Lima, 900 – Mooca. 

 

COMPANHIA DE TEATRO 
HELIÓPOLIS 

 

SUTIL VIOLENTO  
 
90 min. | Grátis | 48 lugares | 
Sessões para escolas e ONGs às 
sextas 
 

No frenesi cotidiano, as pessoas 
correm. Não param. Mal se 
percebem. Desviam umas das 
outras, em alguns momentos se 
esbarram e, em átimos de 
atenção, reparam que há outros 
tão próximos e tão parecidos 
(ou tão diferentes?). Ali, logo ali, 
há um corpo caído no chão. 
Será um homem ou um bicho? 

Apenas se cansou ou não respira 
mais? Queria comunicar algo, 
mas será que conseguiu? Um 
olhar mais atento ao entorno 
começa a revelar abusos, 
agressões, confrontos e 
opressões diárias: formas de 
coerção privadas ou públicas. 
Sutis violências do nosso tempo; 
tão sutis que se tornam invisíveis, 
naturalizadas. 
 

De 05 de junho a 27 de agosto, 
sextas e sábados às 20hs, 
domingos às 19hs. 
Casa de Teatro MariaJosé de Carvalho. 
Rua Silva Bueno, 1533 — Ipiranga. 

 

TEATRO DE LA PLAZA 
 

O AUTÔMATO 
 
50 min.| Grátis | 50 lugares 

Um boneco autômato se vê 
forçado a reviver sua história 

quando os objetos que o 
rodeiam começam a funcionar e 
a resgatar lembranças e 
acontecimentos de um passado 
no qual ele acreditava que era 
possível se converter em ser 
humano. 
 
De 15 de junho a 09 de julho, 
quinta a domingo 20hs. 
Teatro Arthur Azevedo [Sala Multiuso]. 
Avenida Paes de Barros, 955 – Mooca. 
 
DEU A LOUCA NO MUSEU 

 
50 min. | Grátis | 198 lugares 
 

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 
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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 17 de junho a 09 de julho, 
sábados e domingos às 16hs. 
Teatro Alfredo Mesquita. 
Avenida Santos Dumont, 1770 – Santana.  

 

KIWI CIA. DE TEATRO 
 

FOME.DOC 
 

130 min. | R$ 10 (inteira) e R$ 5 

(meia)  | 14 anos | 90 lugares | 

Disponível para compra online. 

 

Da fisiologia humana a Glauber 
Rocha, de Oscar Wilde a João 
Cabral, da Palestina ao Sudão 
do Sul, de Beethoven ao rock, 
do agronegócio ao MST. 
O novo trabalho cênico da Kiwi 
Companhia de Teatro, inspirado 

nas técnicas e princípios do 
teatro documentário, apresenta 
um panorama de processos 
sociais sobre fome e a 
desumanização. Para vislumbrar 
o seu possível contrário. 
(As portas do teatro serão 
abertas 15 minutos antes das 
apresentações. Haverá um 
aquecimento musical. Estão 
todxs convidadxs.)  
 

De 14 de julho a 20 de agosto, 

sextas e sábados, 21hs e 
domingos às 20hs. 
Centro Cultural São Paulo – Espaço 
Missão. 
Rua Vergueiro, 1000 – Paraíso. 

 

ANTROPOFÁGICA 
 

MAS AFINAL, O QUE É A 
LIBERDADE?  
 
90 min.| Grátis |14 anos |30 
lugares. 
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A peça é uma montagem 
literária de poemas, 
documentos, discursos e músicas 
sobre movimentos de Liberdade 
no Brasil e no mundo. Aborda-se 
suas contraditórias aparições 
como mobilizadora de lutas e 
sonhos de diversos momentos de 
nossa história. 
 
Dias 06 e 13 de julho, quinta às 
20h30. 

Espaço Pyndorama  
Rua Turiassú, 481 - Fundos – Perdizes. 
 

 
ALMANAQUY 
ANTROPOFÁGICO [NÚCLEO 
PY] 
 
90 min.| Grátis |50 lugares. 
 

A Antropofágica convida à todos 
o Almanaquy Antropofágico! 

Venham conhecer essa fabulosa 
Máquina de Processo, que vai 
abrir as entranhas da nossa 
criação do nosso novo 
espetáculo, e regurgitá-las cruas 
de volta para o público! Essa  
edição terá o Grupo Teatral 
Mata! como cobaia especial. 
Atenção: A Máquina Almanaquy 
encontra-se ainda em fase de 
testes e pode causar sérios 
danos. ISSO NÃO É UM 
ESPETÁCULO! 

 
Dia 21 de julho, sexta às 20h30. 
Espaço Pyndorama.  
Rua Turiassú, 481 - Fundos – Perdizes. 
 
PANORAMA DO FASCISMO 
 
10 min.| Grátis |50 lugares. 
 

Uma encenação dada-
antropofágica de O Panorama 
do Fascismo, texto inédito de 

Oswald de Andrade publicado 
em 1937. No universo da visão 
onírica, a peça mostra a relação 
entre um líder fascista e um 
povo dominado por sua 
ideologia. A cadeira-de-rodas 
com bigodes, o ventilador e o 
chapéu não são obra do mero 
acaso mas fruto do livre pensar. 
 
Dia 21 de julho, sexta às 20h30. 
Espaço Pyndorama  
Rua Turiassú, 481 - Fundos – Perdizes. 
 

CIA. ELEVADOR DE TEATRO 
PANORÂMICO 

 

DIÁSPORAS 
 

90 min. 

 

São três histórias sobre três 
povos fictícios. Em uma aldeia 
montanhesa, uma suspeita sobre 
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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 01 de julho, sábado às 15hs. 
Praça das Artes. 
Avenida São João, 281 – Centro. 

 
Dia 02 de julho, domingo às. 
Espaço Elevador. 
Rua Treze de Maio, 222 - Bela Vista. 

OUTRAS ATIVIDADES 
 

ANTROPOFÁGICA 
 

OFICINA DE TEATRO DA 
ANTROPOFÁGICA 
 
180 min.| Grátis |Inscrições sempre 
abertas 
 

A Oficina de Teatro da 
Antropofágica acontece há 13 
anos, com cinco oficinas 
semanais realizadas em espaços 
públicos e também na sede do 
grupo. Por meio de jogos, 
exercícios e improvisos são 
trabalhados os procedimentos 
criativos que formam a base da 
linguagem teatral da 
Antropofágica: procedimentos, 

ge neros, autores e textos 
ligados à antropofagia e às 
formas híbridas. 

Cada oficina configura um 
espaço aberto, continuado e 
constantemente renovado por 
novos participantes. Nesse 
encontro, os procedimentos 
artísticos do próprio grupo são 
colocados em movimento, e a 
vivência teatral se transforma a 
partir das necessidades e 
anseios de cada agrupamento. 
Uma garantia de que as ideias, 

os conceitos e os princi  pios sejam 
constantemente revistos, 
debatidos, repensados. 
 
Toda segunda, às 19h30. 
Espaço Pyndorama.  
Rua Turiassú, 481 - Fundos – Perdizes. 
 

PINDORAMA EM REVISTA 
 
120 min.| Grátis  
  

O Pindorama em Revista é um 
núcleo de estudos de textos 



FOMENTO AO TEATRO 
ACONTECE EM JULHO/2017 

  
 

 

ILUSTRAÇÃO 
André Monteiro (Pato) 

                                                   

teóricos relacionados ao tema 
da nossa pesquisa. Em nossas 
rodas de discussão, construídas 
coletivamente, debatemos e 
analisamos filmes, textos 
literários, poéticos, filosóficos, 
teatrais, avaliando o contexto 
histórico, social, econômico e 
político, abrangendo a nossa 
pesquisa em um âmbito geral 
da sociedade, fazendo com que 
todo o material seja 
desenvolvido como ferramenta 
de trabalho para elaboração 
de nossa dramaturgia e também 
em questionamentos sobre estes 
temas propostos que geram 
novas discussões quando 
levadas à cena. 
 
Dias 02, 16, 23 e 30 de julho, 

domingos às 14hs. 
Espaço Pyndorama.  
Rua Turiassú, 481 - Fundos – Perdizes. 
 

DIÁLOGOS 
ANTROPOFÁGICOS - "MAS 
AFINAL, O QUE É A 
LIBERDADE" COM MARIA 
SILVIA BETTI 
 
60 min.| Grátis  
  

Os Diálogos Antropofágicos são 
ciclos de debates/conversas 
abertos ao público em geral 
que envolvem temas 
relacionados a pesquisas do 
grupo e de processos de criação 
que estamos envolvidos, nesse 
diálogos estaremos com a 
professora e pesquisadora 
Maria Silvia Betti. 
 
Dia 12 de julho, quarta às 19h30. 
Espaço Pyndorama.  
Rua Turiassú, 481 - Fundos – Perdizes. 
 
 
 

COLETIVO ESTOPÔ BALAIO 
 

CINE VARAL ROMANO 
 

77 min.| Grátis |15 lugares |Livre 
 

O Coletivo Estopô Balaio segue 
circulando 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 
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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 julho, quinta às 19hs. 
Rua Capachós, 388 — Jardim Romano. 
 
SARAU DO PEIXE 
 
Grátis |60 lugares |Livre 
 

No mês de julho, o Sarau do 
Peixe terá como tema o funk e 
homenageará o poeta Felipe 
Marinho.  
Tem como Atrações: Gabi 
Nyarai Rap; Adiel(K2beatbox);   
Batalha do passinho; Skaps Mcs; 
Lançamento do livro SOMOS 
NÓS; Gabriel Gustavo; Mini 
Slam uma tacada só; 
Intervenção poética do Coletivo. 

Dia 22 de julho, sábado 16hs. 
Casa Balaio. 
Rua Adobe, 47 — Jardim Romano. 
 

  TEATRO POPULAR UNIÃO 
E OLHO VIVO 

 

RELATOS TUOV 50 ANOS 
 
Grátis |Livre 

 
No primeiro fim de semana de 
Julho, o União e Olho Vivo 
recebe importantes 
personalidades da cultura e 
coletivos teatrais para um 
Festival de Teatro em 
comemoração aos seus 50 anos 
de teatro popular e muita 
resistência.  
No primeiro final de semana de 
acontecerá uma festa teatral no 
bairro do Bom Retiro. O Teatro 
Popular União e Olho Vivo, 
também conhecido como TUOV, 

abrem as portas de sua sede 
com uma série de convidados 
muito especiais para celebrar e 
relembrar histórias de cinco 
décadas do grupo. Grupos de 
teatro e artistas das cidades de 
São Paulo e Porto Alegre, se 
revezarão entre encenações, 
leituras dramáticas, cenas 
comentadas, cenas-cantadas, 
músicas e adaptações de 
grande parte das peças 
realizadas pelo União e Olho 
Vivo, além de uma peça inédita 
do dramaturgo Cesar Vieira. 
Haverão também Mesas de 
Relatos com a participação de 
trabalhadores do teatro, 
incluindo ex-membros do TUOV 
e estudiosos do campo das 
artes, público, que acompanha 
e/ou já participou dessa longa 
trajetória. 
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PROGRAMAÇÃO  
 
Sábado, 01 de julho 
  
14h30: Abertura ao Público 
 
15h00: Mesa de Relatos – O 
União e Olho Vivo: O Teatro 
Popular em Resistência – Parte I 
– Convidados: Evaristo Martins 
de Azevedo, Luiz Carlos 
Moreira e Marisa Dutra. 
 
16h45: Companhia do Latão – 
apresenta a peça O Evangelho 
Segundo Zebedeu (1970), de 
Cesar Vieira. 
 
18h15: Uma Estória de 
Adonirans…(Barbosinha Futebó 
Crubi–Uma História de 
Adonirans) com Luís Mármora. 
 
19h30: Transplante (1982), de 

Cesar Vieira com Companhia 
Antropofágica. 
 
20h30: João Cândido do Brasil 
– A Revolta da Chibata (2001), 
de Cesar Vieira com Companhia 
São Jorge de Variedades. 
 
21h30: Samba do Bule – Show: 
Samba do Bule 10 Anos. 
 
Domingo, 02 de julho 
 
14h30: Abertura ao Público. 
 
15h00: Mesa de Relatos – O 
União e Olho Vivo: O Teatro 
Popular em Resistência – Parte II 
– Convidados: Celso Frateschi, 
Luiz Alberto Sanz e Oswaldo 
Acaleo. 
 
16h45: Sepé: Guarani Kuery 
Mbaraeté (Morte aos Brancos – 

A Lenda do Sepé Tiarajú 
(1984), de Cesar Vieira) com 
Levanta Favela. 
 
18h00: Rei Momo – Uma 
Sinopse Animada para o TUOV 
(Rei Momo (1972), de Cesar 
Vieira) com Companhia do 
Feijão. 
 
19h30: Corinthians, Meu Amor – 
Segundo Brava Companhia – 
Uma homenagem ao Teatro 
Popular União e Olho Vivo 
(Corinthians, Meu Amor (1966), 
de Cesar Vieira) com Brava 
Companhia. 
 

Dias 01 e 02 de julho. 
Teatro Popular União e Olho Vivo. 
Rua Newton Prado, 766 – Bom Retiro. 
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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 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 
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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. 
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ESPETÁCULOS 
 

MARINA BEATRIZ FONSECA 

 
MARTE, VOCÊ ESTÁ AÍ?  
 
90 min. | R$ 20 (inteira) e R$10 
(meia). 
 
Na peça, as ruas do país estão 
em chamas e tempestades 
espaciais afetam as redes 
elétricas e os sistemas de 
comunicação. Neste mundo de 
asfalto em brasa e sistemas de 
poder em combustão, uma 
militante se esconde numa casa 
esquecida, posta à venda. Sua 
mãe, sobrevivente de uma nem 
tão distante ditadura, a procura 
há muito tempo, até que um 
misterioso Intruso a encontra. 
 

De 09 de junho à 30 de julho, 
sextas e sábados às 21hs e 
domingos às 20hs. 
MASP Auditório. 
Avenida Paulista, 1578 – Bela Vista. 

 

CLUB NOIR 

 
LEITE DERRAMADO 
 
70 min. | 16+ | Gratuito ou 
R$20 (inteira) e R$ 10 (meia)*  
 
Seu protagonista é Eulálio 
D'Assumpção que, aos 100 anos 
de idade, encontra-se 
abandonado numa maca em um 
corredor de hospital público. É o 
herdeiro de uma tradicional 
família que chegou ao país com 
a corte portuguesa: 
antepassados aristocratas, avô 
latifundiário escravagista, pai 

senador corrupto, neto 
guerrilheiro, bisneto traficante... 
Perdulário, alienado e 
contraditório, está agora 
completamente falido e se 
defronta com a precariedade 
trágica de um sistema construído 
por uma elite rentista nacional 
da qual sua família foi parte 
integrante. 
A obra propõe uma elaboração 
estética da singular experiência 
do tempo no Brasil, situando-se 
numa interzona na qual tudo se 
transmuta apenas para repetir-
se em sua sórdida estrutura 
autodevoradora: delirando, nos 
últimos instantes de sua vida, o 
protagonista é atravessado por 
eventos cruciais de nossa 
História, em um pandemônio no 
qual ruem as fronteiras que 
separam mundo interno e mundo 
externo, passado e presente, 
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memória e imaginação, religião 
e poder, indivíduo e sociedade, 
política e mitologia... 
 
Dias 04 e 05 de julho, às 15hs.  
CEU Rosa da China.  
Rua Clara Petrela,113 - Jardim São 
Roberto. 

 
Dias 07, 08, 09, 14, 15 e 16 de 
julho, sextas e sábados às 21hs e 
domingos às 19hs. 
Teatro Paulo Eiró. 
Avenida Adolfo Pinheiro, 765 - Santo 
Amaro. 

 
CIA COISAS NOSSAS DE 

TEATRO 

 
BRAGUINHA – SONS, 
CANÇÕES E HISTÓRIAS 
 
70 min. | Livre | R$17,00 
(inteira), R$8,50 (meia-entrada) 
e R$5 (credencial plena) - 

crianças até 12 anos não 
pagam. 
 
Baseado nas histórias da 
Coleção Disquinho. Duas 
crianças, perdidas na floresta, 
pedem abrigo numa casa de 
barro. O dono, Seu Braga, os 
acolhe e lhes apresenta suas 
músicas e histórias, além de 
objetos antigos, já obsoletos, 
como a vitrola, que, quando 
acionada, transporta todos 
magicamente para viverem 
outros personagens em 
aventuras como “A cigarra e a 
formiga” e “Festa no céu”. 
 
De 25 de junho até 30 de julho, 
domingos às 11hs. 
Sesc Ipiranga. 
Rua Bom Pastor, 822 – Ipiranga. 

 
 

RENATA CARVALHO 

 
O EVANGELHO SEGUNDO 
JESUS CRISTO, RAINHA DO 
CÉU 
 
60 min. | 16 anos |  
 
E se Jesus vivesse nos tempos de 
hoje e fosse travesti? 
O espetáculo é uma mistura de 
monólogo e contação de 
histórias em um ritual que traz 
Jesus ao tempo presente, na 
pele de uma travesti. Histórias 
bíblicas conhecidas são 
recontadas em uma perspectiva 
contemporânea, propondo uma 
reflexão sobre a opressão e 
intolerância sofridas por 
transgêneros e minorias em 
geral. A peça provoca reflexão 
ao expor estes  problemas 
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sociais ao mesmo tempo em que 
emite uma mensagem de amor, 
perdão e aceitação. A 
identidade travesti é elemento 
chave do espetáculo, que busca 
a transformação do olhar diante 
de identidades marcadas pelo 
estigma e pela marginalização. 
 
Dia 01 e 02 de julho, sábado e 
domingo às 20 hs. 
Cia da Revista. 
Alameda Nothmann, 1135 - Santa Cecilia 

 
Dia 03 de julho, segunda às 20 hs. 
Casa Mora Mundo. 
Rua Barra Funda, 391 - Barra Funda 

 
Dia 08 de julho, sábado às 19 hs. 
Instituto Pombas Urbanas. 
Avenida dos Metalúrgicos, 2100 - 
Cidade Tiradentes 
 
 
 
 

GRUPO XPTO 

 
[LEITURA DRAMÁTICA] 
GRANDES VERDADES NUM 
COPO CHEIO DE VENTO  
 
Gratuito  
 
A realização desta leitura 
pública tem por objetivo 
compartilhar pela primeira vez 
a dramaturgia deste projeto, 
visando a troca de ideias com o 
público participante sobre o 
potencial da obra. Também nos 
permitira eventualmente fazer 
algumas alterações a partir das 
questões que serão levantadas 
no bate-papo que acontecerá 
no final desta leitura. 
O objetivo desta montagem é 
inserir a criança em um 
ambiente de experimentação de 

linguagens poéticas, instalando 
o público dentro da própria 
cena, onde vivenciará uma 
imersão através do jogo teatral, 
por meio da brincadeira com a 
palavra, o gesto, a imagem e a 
música ao vivo. 
 
Dia 18 de julho, terça às 17h30 
Galeria Olido. 
Avenida São João, 473 – República. 
 
 


