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ESPETÁCULOS 
 

GRUPO SOBREVENTO 
 

ESCOMBROS [ESTREIA]  
 

60 min. | Gratuito | Reservas pelo 

e-mail info@sobrevento.com.br 
 
Criado a partir do Teatro de 
Objetos - linguagem que o 
grupo pesquisa profundamente 
desde 2010 -, com a 
colaboração das cias. francesas 
Théâtre de Cuisine e 
Théatrenciel, o espetáculo 
“Escombros” trata da 
aniquilação dos relacionamentos 
e dos seres em um mundo que 
está desabando. Na encenação, 
pessoas que perderam tudo 
andam sobre escombros e 
tentam, apesar de toda a 
desesperança que paira no ar, 

compreender como tudo se 
perdeu sem que se dessem conta 
e, mesmo incapazes de 
recompor um mundo que não 
existe mais, insistem em manter-
se de pé.  
 
De 11 de agosto a 17 de setembro, 
sextas, sábados, domingos e 
segundas às 20hs. 
Dia 22 de agosto, terça às 20hs. 
Espaço Sobrevento. 
Rua Coronel Albino Bairão, 42 - Bresser-
Mooca. 

 
CIA. PAIDEIA DE TEATRO 

 

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 que 
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 
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? 



FOMENTO AO TEATRO 
ACONTECE EM AGOSTO/2017 

  
 

 

ILUSTRAÇÃO 
André Monteiro (Pato) 

                                                   

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? 
 

De 05 a 26 de agosto, sábados às 
17hs. 
Cia. Paideia de Teatro 
Rua Darwin, 153 – Jardim Santo Amaro.  

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. 
  

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 
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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. 

 
 
 

 

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. 
 

CIA. PAIDEIA DE TEATRO 
 

PROJETO PERDIGOTO COM 
ANDRÉ MALTA 
 
120 min.| Grátis |100 lugares  
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Concebido e coordenado por 
Christine Röhrig, o Projeto 
Perdigoto convida profissionais 
do ambiente cultural e 
acadêmico, nacional e 
internacional para um bate-
papo com o público, a Cia 
Paideia e jovens da Vivência 
Teatral. Neste projeto, cada 
convidado narra a respeito de 
sua trajetória de vida e sobre 
seu trabalho. Ao final da 
explanação, responde às 
perguntas e comentários da 
plateia. 
 
De 05 a 26 de agosto, sábados às 
17hs. 
Cia. Paideia de Teatro 
Rua Darwin, 153 – Jardim Santo Amaro. 

 
 
 
 

CIA. ARTICULARTE 
 

CANTO DA MEMÓRIA – 
[DEBATE E SHOW DE 
ENCERRAMENTO] 
 
Gratuito |200 lugares  
 

Com a atividade "Canto da 
Memória" - Debate e Show de 
encerramento do projeto, vamos 
debater com Refugiados, 
dramaturgo, sonoplasta, 
cineasta e diretor de teatro - 
sobre o tema MEMÓRIA - vista 
como herança cultural de 
Refugiados, Exilados e 
Imigrantes - para que 
preservem experiências culturais 
de seus países de origem, 
prevendo trocar ideias, 
pensamentos, contos e relatos, 
em busca de conquistar ou 
propiciar multiculturas  com a 

população brasileira. Após o 
debate, realização de Show de 
encerramento com as cantoras 
Ana Cañas e Preta Ferreira, com 
repertório que possa transitar e 
dialogar com o tema MEMÓRIA 
cultural. Estarão presentes na 
mesa de debates: Luis Alberto 
de Abreu (dramaturgo), Raul 
Teixeira (sonoplasta), Guylain 
(Refugiado e ator), Carmen 
Silva (atriz e liderança MTS-CT), 
Dario Uzam (mediador e diretor 
da Cia. Articularte - do recém-
espetáculo inspirado nesse 
universo de refugiados e suas 
crianças, MENINO CORAGEM. A 
cineasta Eliane Caffé também 
deverá participar dos debates. 
 
De 05 de agosto, sábado às 14hs. 
Auditório da SP Escola de Teatro – 
Unidade Brás. 
Av. Rangel Pestana, 2401 – Brás. 
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ESPETÁCULOS 
 

CIA. VAGALUM TUM TUM 

 
O BOBO DO REI 
 
60 min. | Gratuito 
 
 “O Bobo do Rei” conta a 
história de um velho rei que 
decide dividir seu reino entre as 
três filhas. A partilha será feita 
de acordo com as declarações 
de amor que elas lhe fizerem. 
As filhas mais velhas capricham 
em suas manifestações, mas 
quando chega a vez de 
Cordélia, a mais jovem, o rei 
fica desiludido com as 
expressões de afeto que ela lhe 
dedica e a renega como filha. 
Não demora, porém, para que 
as duas filhas mais velhas se 
mostrem falsas e ardilosas, 

abandonando o rei à sua 
própria sorte. 
 
Dia 14 de agosto, segunda às 
15hs. 
CEU Butantã. 
Avenida Eng. Heitor Antônio Eiras García, 
1870 - Jardim Esmeralda. 
 
Dia 21 de agosto, segunda às 
15hs. 
CEU Rosa da China. 
R. Clara Petrela, 113 - Jardim São 
Roberto. 

 
OTHELITO 
 
60 min. | Gratuito 
 
Livremente inspirado em Otelo 
de William Shakespeare, o 
espetáculo conta a história do 
general Othelito, ciumento e 
covarde, que vive contando 
bravatas para conquistar o 
amor de Desdêmona, sob os 
protestos do seu pai, Brabâncio. 

Othelito nomeia o Cássio de 
braço direito mais que direito, e 
Iago, por inveja, cria artimanhas 
para se vingar de Othelito. 
 
Dia 16 de agosto, quarta às 10h30. 
CEU Butantã. 
Avenida Eng. Heitor Antônio Eiras García, 
1870 - Jardim Esmeralda. 

 
Dia 23 de agosto, quarta às 10h30. 
CEU Rosa da China. 
R. Clara Petrela, 113 - Jardim São 
Roberto. 

 

O PRÍNCIPE DA DINAMARCA 
 
60 min. | Gratuito 
 
Dois divertidos coveiros são 
surpreendidos por simpáticas 
caveirinhas que os ajudam a 
contar, com muito humor, a 
história do príncipe da 
Dinamarca, que, alertado por 
um fantasma, segue em busca 
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de vingança contra seu tutor 
Claudio, pela morte do pai. 
 
Dia 18 de agosto, sexta às 10h30 e 
às 15hs. 
CEU Butantã. 
Avenida Eng. Heitor Antônio Eiras García, 
1870 - Jardim Esmeralda. 

 
Dia 24 de agosto, quinta às 15hs. 
CEU Rosa da China. 
R. Clara Petrela, 113 - Jardim São 
Roberto. 

 

HENRIQUES 
 
60 min. | Gratuito  
 
O espetáculo Henriques é uma 
livre adaptação da trajetória 
do Rei Henrique V de William 
Shakespeare. O príncipe 
Henrique é um jovem rebelde 
que vive como um arruaceiro 
junto aos seus dois amigos 
Falstaff e Pistola. Desacreditado 
pelo próprio pai, o rei Henrique 

IV e pelo povo que não o 
considera a altura de um nobre 
e menos ainda de ser o futuro 
rei da Inglaterra , devido à sua 
vida mundana, ele parece não 
se importar. Até o dia em que, 
com a morte do rei Henrique IV, 
ele se vê na condição de 
herdeiro do trono. 
 
Dia 25 de agosto, sexta às 15hs. 
CEU Rosa da China. 
R. Clara Petrela, 113 - Jardim São 
Roberto. 

 

CIA. DE COPAS 

 
MEU AMIGO INVENTOR 
 
60 min. | Gratuito  
 
Caterina, uma garotinha que 
vive sozinha e sem amigos, 
passa o dia inventando trecos e 
cacarecos. Um dia testa uma de 
suas maiores invenções e o 

improvável acontece. Leonardo 
Da Vinci, num inexplicável 
acontecimento quântico, é 
transportado para o futuro bem 
quando inventava e testava sua 
máquina de andar. Juntos, 
Leonardo e Caterina descobrem 
a importância da criação, da 
brincadeira, da persistência, do 
respeito e da amizade. 
 
Dia 08 de agosto, terça às 10hs e 
às 15hs.  
CEU Jaçanã.  
Rua Francisca Espósito Tonetti, 105 - 
Jardim Guapira. 

 
Dia 14 de agosto, segunda às 
10h30 e às 15hs. 
Dia 15 de agosto, terça às 10hs e 
às 15hs. 
CEU Meninos. 
Rua Barbinos, 111 - São João Climaco. 
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Dias 29 e 30 de agosto, terça e 
quarta às 10hs e às 15hs. 
CEU Cantos do Amanhecer. 
Av. Cantos do Amanhecer, s/n - Jardim 
Eledy 

 
PEDRO GRANATO 

 
FORTES BATIDAS 
 
70 min. | 16 anos | Gratuito 
 
O espetáculo promove uma 
noite em que o público participa 
da festa e acompanha todo 
desenrolar da trama na pista, 
ao lado dos atores. A peça 
acompanha a noite vivida por 
15 jovens, cruzando desejos 
e entrando em conflitos 
embalados pelas “fortes 
batidas” da música. Na balada 
eles tentam driblar a solidão 
com bebida, música alta e a 

busca por novos 
relacionamentos. 
Amigos que apostam quem 
consegue ficar com mais 
meninas, um casal testando o 
relacionamento aberto e a 
dificuldade de um rapaz tímido 
ficar com alguém do mesmo 
sexo pela primeira vez. A 
explosiva mistura dos desejos de 
personagens em busca de sua 
identidade constrói uma rede de 
conflitos que envolvem a 
plateia.  
 
Dia 15 de agosto, terça às 19hs. 
CEU São Rafael. 
Rua Cinira Polônio, 100 - São Rafael. 

 
Dia 29 de agosto, terça às 19hs. 
CEU Pereira Marmelo. 
Rua Pêra Marmelo, 226 – Jaraguá. 

 
 
 

RENATA CARVALHO 

 
O EVANGELHO SEGUNDO 
JESUS CRISTO, RAINHA DO 
CÉU 
 
60 min. | 16 anos | Gratuito 
 
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 
sociais ao mesmo tempo em que 
emite uma mensagem de amor, 
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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 11 de agosto, sábado às 19  
hs. 
Casa Municipal de Cultura São Rafael. 
Rua Quaresma Delgado, 364 – Jardim 
Vera Cruz. 
 

CLÃ DO JABUTI 

 
ELEGUÁ, MENINO E 
MALANDRO  
 
65 min | Gratuito  
 
A peça conta a história de 
Eleguá, um príncipe muito 
esperto - e também o mais 
importante dos orixás na 
santeria cubana! Apesar de 
ainda ser somente uma criança, 

todos têm medo de suas 
travessuras e de seu jeito 
zombador e brincalhão. Mas um 
dia Eleguá decidiu partir em 
busca de novas descobertas, 
andando de cidade em cidade, 
perambulando e conhecendo 
ouros lugares e pessoas pra 
ajudar e ser ajudado. Em suas 
andanças ele acaba crescendo, 
se apaixonando, amadurecendo 
e ganhando sabedoria com as 
experiências que adquire pelo 
caminho. Até que um dia decide 
voltar, mas as coisas já não são 
como antes. 
 
Dia 10 de agosto, quinta às 10hs e 
às 15hs. 
Centro de Formação Cultural da Cidade 
de Tiradentes. 
Rua Inácio Monteiro, 6900 – Jardim São 
Paulo. 
 
 
 
 

OUTRAS ATIVIDADES 
 

CIA. VAGALUM TUM TUM 

 
OFICINA SOBRE O PROCESSO 
DE CRIAÇÃO DA CIA. 
VAGALUM TUM TUM 
 
Gratuito | 20 vagas 
 
Ministrada pelo autor e diretor 
da Cia. Vagalum Tum Tum, 
Angelo Brandini, e pelo diretor 
musical Fernando Escrich, esta 
oficina visa compartilhar com os 
participantes um pouco da 
linguagem desenvolvida pela 
companhia ao longo de 15 anos 
de trabalho e pesquisa 
continuada, que engloba 
técnicas de palhaço e 
musicalidade, na construção de 
histórias. 
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Dia 15 de agosto, terça às 14hs. 
CEU Butantã. 
Avenida Eng. Heitor Antônio Eiras García, 
1870 - Jardim Esmeralda. 
 

Dia 22 de agosto, terça às 14hs. 
CEU Rosa da China. 
R. Clara Petrela, 113 - Jardim São 
Roberto. 

 
OFICINA DE CONCEPÇÃO E 
CRIAÇÃO DE PROJETOS 
CULTURAIS 
 
Gratuito | 20 vagas 
 
Com Christiane Galvan, 
fundadora e produtora da Cia. 
Vagalum Tum Tum, e Marina 
Mioni, produtora. Esta oficina é 
destinada aos grupos teatrais 
da região, com a proposta de 
analisar os editais possíveis e 
auxiliar os participantes na 
elaboração de uma ideia de 
projeto e sua inserção e 

formatação dentro das 
estruturas dos editais culturais. 
 
Dia 17 de agosto, quinta às 14h30. 
CEU Butantã. 
Avenida Eng. Heitor Antônio Eiras García, 
1870 - Jardim Esmeralda. 
 

Dia 24 de agosto, quinta às 10hs. 
CEU Rosa da China. 
R. Clara Petrela, 113 - Jardim São 
Roberto. 
 


