
FOMENTO AO TEATRO 
ACONTECE EM SETEMBRO/2017 

  
 

 

ILUSTRAÇÃO 
André Monteiro (Pato) 

                                                   

ESPETÁCULOS 
 

GRUPO REDIMUNHO 
 

SIETE GRANDE HOTEL: A 
SOCIEDADE DAS PORTAS 
FECHADAS [ESTREIA] 
 

120 min. | R$20 inteira, R$10 meia 
e R$5 para moradores do entorno | 
14 anos | 40 lugares. 

 
Siete Grande Hotel: A 
Sociedade das Portas Fechadas, 
ao mesmo tempo em que uma 
ocupação artística revela uma 
ocupação real, por meio de sete 
jornadas que se entrelaçam em 
lugares inusitados, breves 
narrativas interrogam o mundo 
contemporâneo com suas 
belezas, guerras, violências, 
migrações e esperanças. 

De 10 de setembro a 18 de 
dezembro, domingos às 19hs e 
segundas às 20hs.  
Espaço Redimunho de Teatro. 
Rua Álvaro de Carvalho, 75 – 
Anhangabaú. 

 
CIA. PAIDEIA DE TEATRO 

 
CASO PERDIDO  

 

90 min. | R$30 inteira e R$15 meia 
(ingresso solidário). 
 

Estás comigo em qualquer 
decisão ou, como outros, 
procuras analisar com maldade 
cada gesto que faço?  O que 
você acabou de ler foi uma 
parte da frase de Creonte para 
seu filho Hémon.  Foi retirada de 
uma cena da tragédia Antígona, 
escrita por volta de 500 anos 
antes de Cristo. Deve estar 
pensando: o que eu tenho com 

isso?  Mas neste caso, tem tudo 
com aquilo que queremos 
mostrar. O nosso espetáculo, 
como vocês já estão 
percebendo, vai tratar e 
mostrar uma série de cenas 
onde o jovem é o protagonista. 
Em suas dores, sonhos e etc. Pois 
fomos buscar essa cena na 
tragédia de Antígona, como foi 
dito, onde aparece a relação já  
bem complicada entre pai e 
filho, desde antes do Cristo. 
Mostramos também cenas de 
Shakespeare, Fernando Sabino, 
Svetlana Alexijevich, outras 
inspiradas em jovens da 
Vivência Teatral Paideia e etc.. 
Em uma montagem ousada, 
juntamos a Cia. Paideia de 
Teatro e os 70 Jovens da 
Vivência Teatral da Paideia, 
para o palco ser espaço de uma 
tribuna, onde poderemos viver e 
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participar de uma experiência 
teatral onde o velho e o novo 
possam dialogar... Um sonho. 
Um desafio... 
 
De 02 a 24 de setembro, sábados e 
domingos às 18hs. 
Cia. Paideia de Teatro. 
Rua Darwin, 153. Jardim Santo Amaro. 

 
XI FESTIVAL INTERNACIONAL 
PAIDEIA DE TEATRO PARA A 
INFÂNCIA E JUVENTUDE: UMA 
JANELA PARA A UTOPIA 
 
Horários e valores das atividades no 
site a partir de Setembro. 
  

XI Festival Internacional Paideia 
de Teatro para a Infância e 
Juventude: Uma Janela para a 
Utopia, que este ano terá como 
tema central o Teatro para 
Jovens e contará com a 
participação de grupos da 

Alemanha, Canadá, Dinamarca 
e Espanha, além de importantes 
grupos nacionais. 
A preços populares, o festival 
realiza atividades na Cia 
Paideia, Teatro Paulo Eiró, SESC 
Santo Amaro e SESC Campo 
Limpo. A programação conta 
com montagens teatrais, além 
de oficinas e mesas de reflexão 
com especialistas.  
 
De 27 de setembro a 01 de 
outubro, de quarta a domingo. 
Cia. Paideia de Teatro. 
Rua Darwin, 153. Jardim Santo Amaro. 

 

TEATRO KAUS 
 
HYTERICA PASSIO 

 

80 min. | 14 anos | Gratuito. 
 

Em HYSTERICA PASSIO, Hipólito 
filho da esquálida enfermeira 

Thora e do pálido dentista 
Senderovich, assume diversas 
figuras alegóricas em cena: a 
de um mestre de cerimônias, a 
de seu pai já morto e a dele 
mesmo na infância. Apresenta, a 
sua vida e a de seus pais, 
retomando os momentos de sua 
história para questionar, julgar 
e condenar a dor que sente, as 
feridas ainda não cicatrizadas. 
Sobrevivente aos abusos que 
sofreu durante a infância, chega 
aos 12 anos com um propósito 
claro, vingar-se. 
 
De 04 de setembro a 10 de 
outubro, segundas e terças às 
20hs. 
Oficina Cultural Oswald de Andrade. 
Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro. 
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GRUPO SOBREVENTO 
 

ESCOMBROS  
 

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. 
Espaço Sobrevento. 
Rua Coronel Albino Bairão, 42 –  Bresser-
Mooca. 
 

KIWI CIA. DE TEATRO 
 

MANUAL DE AUTODEFESA 
INTELECTUAL 
 

110 min. | R$ 20 (inteira) e R$ 10 

(meia) | 14 anos | 90 lugares| 

Disponível para compra online. 

 

O trabalho ce nico Manual de 
Autodefesa Intelectual investiga 
com leveza, ironia e 

contunde ncia, temas bastante 
diversos (da numerologia aos 

horo  scopos, passando pelas 

religio es, mi  dia e teorias da 

conspirac a  o). O sistema de 

crenc as baseado em 

credulidade e simplificac  a o da 
realidade, cria um ambiente 

      cio ao engano e ao erro. 

Como resultado de sete meses 
intensos de pesquisas e ensaios, 
Manual de Autodefesa 
Intelectual apresenta 30 
quadros interligados para 

debater as mistificac  o es e os 

obscurantismos contempora  neos. 

Os recursos mobilizados      

   ltiplos, passando pela farsa 

(uma saborosa cena a partir de 
conto de Machado de Assis), 
pelas coreografias (assinadas 
por Luiz Fernando Bongiovanni), 

por intervenc o  es musicais 
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ine  ditas (criadas por Eduardo 

Contrera), pela utlilizac  a  o de 
material audiovisual (com 

refere  ncias a  publicidade e ao 
movimento neopentecostal), 

ale m de cenas inspiradas em 

te cnicas do teatro documenta  rio 
de Erwin Piscator e Peter Weiss. 

O trabalho reu  ne, por exemplo, 

textos do filo sofo france s Rene  
Descartes e hor  scopos 

publicados em jornais para 
diagnosticar o sistema de 

crenc as que permite todo tipo 

de manipulac  a  o ideolo  gica, 
incluindo fanatismos e 
preconceitos.  
 

De 08 de setembro a 01 de 
outubro, sextas e sábados às 21hs 
e domingos às 20hs. 
Espaço Cia da Revista.  
Alameda Notthmann, 1135 – Santa 

Ceci lia. 

 

CARNE – PATRIARCADO E 
CAPITALISMO 
 

85 min. | R$ 30 (inteira) e R$ 15 

(meia)  | 14 anos . 

 

O trabalho cênico Carne discute 
as relações entre patriarcado e 
capitalismo, mostrando o 
panorama da opressão de 
gênero e a situação específica 
da violência contra as mulheres 
no Brasil.  
A peça, inspirada no teatro 
documentário, é composta de 20 
quadros interligados executados 
por duas atrizes e uma 
percussionista. A montagem inclui 
 çõe  “d   át c  ” e 
“n    t v  ” e  f    t  de 
cenas curtas, referências a 
textos de análise e estatísticas, 
trechos de romances, projeção 
de imagens, composições 

originais, citações do cancioneiro 
tradicional e da MPB. 
Empresta-se material das 
ciências (em especial à 
sociologia e à história), das 
artes populares, da filosofia e 
da política. 
O material de pesquisa inclui 
textos da escritora Elfriede 
Jelinek (prêmio Nobel de 
literatura em 2004), da 
historiadora Michelle Perrot, 
reflexões sobre a situação das 
mulheres no Brasil e em âmbito 
internacional. 
 

Dia 21 de setembro, quinta às 
20hs. 
Galpão do Folias. 
Rua Ana Cintra, 213 – Santa Cecília. 

 
 

 
 
 



FOMENTO AO TEATRO 
ACONTECE EM SETEMBRO/2017 

  
 

 

ILUSTRAÇÃO 
André Monteiro (Pato) 

                                                   

REFUGIADOS DE GALOCHA 
 

MAU LUGAR 
 
80 min.| 50 lugares | Gratuito. 
  

Em uma sociedade distópica, a 
população é controlada por 
Remédios da Felicidade. No 
entanto, uma onda de suicídios 
se espalha. Para manter o 
controle, o suicídio é 
criminalizado. Nesse contexto, 
Lúcia se vê envolta em 
problemas com sua filha. 
 
Dias 07, 08, 09 e 10 de setembro, 
quinta, sexta, sábado e domingo 
às 20hs. 
Espaço de Galochas 
Rua Prates, 898 - 3º Andar –  Bom Retiro. 

 
 
 
 

ANTROPOFÁGICA 
 

OPUS XV 
 
Gratuito 

  
Máquina de Memória dos 
quinze anos da Companhia 
Antropofágica, que desafia a 
história do grupo na busca por 
responder aos mecanismos 
históricos que determinam a 
própria possibilidade de 
qualquer existência coletiva. 
Uma engrenagem teatral 
projetada para expor suas 
próprias entranhas, desafiando 
o individualismo crescente. Como 
forma de resistência à 
realidade degradada, a peça 
crava uma fresta de liberdade 
entre as determinações objetivas 
do passado social e as escolhas 
subjetivas do indivíduo, tornando 

o espaço do palco em uma 
plataforma onírica em meio às 
tensões históricas do tempo 
presente? 
 
Dia 15 de setembro, sexta às 20hs 
e às 23hs. 
Dia 16 e 17 de setembro, sábado e 
domingo às 15hs, 18hs e 20hs. 
Espaço Pyndorama.  
Rua Turiassú, 481 - Fundos – Perdizes. 

 

BRAVA COMPANHIA 
 

O ERRANTE 
 
90 min. | 14 anos | Gratuito. 

  
"O ERRANTE" narra a história de 
um andarilho que erra, de 
cidade em cidade, em busca 
de seu grande amor, uma top 
model e atriz, uma imagem 
criada pelo espetáculo que o 
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cerca e o cega. Após perceber 
a ilusão de sua busca, se dá 
conta de toda a estrutura criada 
a sua volta e toma consciência 
de sua verdadeira história e 
condição social. 
 
Dias 16, 17, 23 e 24 de setembro, 
sábados e domingos às 19hs. 
Engenho Teatral. 
Rua Monte Serrat, 120 – Tatuapé. 

 

CIA. TEATRO DE 
INVESTIGAÇÃO 

 

A CASA DE FARINHA DO 
GONZAGÃO 
 
60 min. | Gratuito. 

  
Teatro-baile baseado na obra 
de Luiz Gonzaga, dividida em 
três partes sem intervalo. 
1ª Parte - BAILE - Saudando o 
Sertão. O elenco recebe o 

público com bebida, comida e 
dança. 
2ª Parte – Peça teatral 
baseada na obra de Luiz 
Gonzaga. Os personagens das 
músicas de Luiz Gonzaga são 
transportados para uma casa 
de farinha, a cozinha do sertão, 
e lá, em sua intimidade criativa, 
tem a chance de contarem seus 
“c     ”,      v d  . 
3ª Parte – BAILE - “O f   ó de 
M né Vít ” A    t   é    v v  
com o repertório de Luiz 
Gonzaga. 
Pode entrar a casa está aberta 
e a imaginação a solta! 
 
Dia 16 de setembro, sábado às 
17hs. 
Praça em Frente a Okupação Cultural 
C.O.R.A.G.E.M. 
Rua Vicente Avelar, 53 - Cohab II – 
Itaquera. 

 

Dia 17 de setembro, domingo às 
16hs. 
Rosas Periféricas. 
Praça Osvaldo Luis da Silveira – Parque 
São Rafael. 

 
Dia 18 de setembro, segunda às 
20hs. 
CEU Quintas do Sol. 
Av. Luiz Imparato, 564 – Parque Cisper. 

 
Dia 23 de setembro, sábado às 
16hs. 
Casa Paulo Eiró de Descatracalização e 
difusão artística Organização 
comunitária. 
Rua Afonso Dias, 154 – Jardim 
Piracuama. 

 
Dia 24 de setembro, domingo às 
16hs. 
Refinaria Teatral. 
Rua João de Laet, 1507 – Vila Aurora. 

 
Dia 28 de setembro, quinta às 

20hs. 
Emef Professor Mario Marques. 
Rua Marcelino Coelho, 297 – Jardim 
Ângela. 

https://maps.google.com/?q=Av.+Luiz+Imparato,+564+-+Parque+Cisper,+S%C3%A3o+Paulo+-+SP,+03819-160&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Rua+Afonso+Dias,+154&entry=gmail&source=g
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Dia 30 de setembro, sábado às 
16hs. 
Bar da Aparecida na Favela da 
Erundina. 
Rua Acédio José Fontanete, s/n – Bloco 
do Beco. 

 

CIA. ARTHUR-ARNALDO 
 
CORO DOS MAUS ALUNOS 

 

65 min. | 12 anos | Gratuito (retirar 
o ingresso 1h antes). 
 

Um velho professor de filosofia 
promotor do espírito crítico dos 
seus alunos em relação à escola 
é acusado de confundir os 
jovens estudantes e de manter 
com eles relações que 
ultrapassam os limites da 
relação entre professor e aluno 
por isso o educador é submetido 
a um processo. Uma variação 
contemporânea do julgamento 
de Sócrates, ocorrido em plena 

democracia ateniense. é pela 
voz dos alunos que conhecemos, 
distorcida e interpretada, a 
vida do velho professor e a 
história do seu julgamento. Resta 
aos alunos registrar e tornar 
pública a injustiça que 
testemunharam.   
 
Dias 21, 22 e 23 de setembro, 
quinta, sexta e sábado às 20hs. 
Oficina Cultural Oswald de Andrade. 
Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro. 

 

CIDADANIA [LEITURA] 
 

60 min. | 14 anos | Gratuito (retirar 
o ingresso 1h antes). 
 

Tom sonha que está sendo 
beijando, mas não sabe se é um 
homem ou uma mulher. Ao 
acompanhar Tom pela busca de 
sua identidade sexual, o 
espectador toma contato com a 

galeria de personagens 
desenvolvidos por Ravenhill que 
traçam um retrato do jovem de 
hoje. 
 
Dia 30 de setembro, sábado às 
18hs. 
Oficina Cultural Oswald de Andrade. 
Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro. 
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OUTRAS ATIVIDADES 
 

CIA. PAIDEIA DE TEATRO 
 

SEMINÁRIO TEATRO 
NECESSÁRIO 
 
180 min.| Grátis |100 lugares. 
  

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 este 
seminário serão divulgados 
posteriormente no site da 
Paideia. 
 
Dia 10 de setembro, domingo às 
10hs. 
Cia. Paideia de Teatro 
Rua Darwin, 153 – Jardim Santo Amaro. 

 

CAPULANAS CIA. 
 

ONNIM - CICLO DE PALESTRAS 
- ONISAJÉ (FERNANDA JULIA):  
TEATRO NEGRO NO BRASIL 
 
180 min. | Gratuito.  
 

ONNIM – Quem não sabe pode 
saber aprendendo. Símbolo 
Adinkra do conhecimento, da 
aprendizagem e da busca 
contínua do saber. Esse é o 
nome dado a todas atividades 
de formação da Capulanas. 

Onisajé (Fernanda Júlia) é 
Yakekerê do Ilê Axé Oyá L´adê 
Inan, graduada no Bacharelado 
em Direção Teatral da Escola de 
Teatro da UFBA, tem mestrado 
no Programa de Pós Graduação 
em Artes Cênicas – PPGAC – 
UFBA. Diretora fundadora do 
Núcleo Afro brasileiro de Teatro 
de Alagoinhas – NATA, fundado 
em 17 de outubro de 1998 na 
cidade de Alagoinhas BA. 
Dramaturga, educadora e 
pesquisadora da cultura 
africana no Brasil com ênfase na 
religião de matriz africana o 
Candomblé. Nesse encontro ela 
fará um panorama 
contemporâneo do Teatro 
Negro no Brasil. 
 
Dia 06 de setembro, quarta das 
19hs às 22hs. 
Aparelha Luzia. 
Rua Apa, 78 – Centro. 
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ONNIM - CICLO DE 
PALESTRAS: O TEATRO ÉPICO 
E AS ARTES NEGRAS 
 
180 min. | 40 lugares | Gratuito.  
 

Esse encontro conta a presença 
de Georgette Fadel discutindo o 
exercício épico na Encenação 
Teatral e Salloma Salomão 
discutindo as  Estéticas das Artes 
Negras. 
 
Dia 24 de setembro, domingo das 
15hs às 18hs. 
Goma Capulanas. 
Rua José Barros Magaldi, 1121 – Jardim 
São João. 
 

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. 
 

TEATRO KAUS 
 
MESA DE DEBATES: A 
CONTUNDENTE 
DRAMATURGIA DE ANGÉLICA 
LIDDELL E O IMPACTO DE 
SUAS ENCENAÇÕES 
 

120 min. | Gratuito. 
 

Encontro irá abordar a cena 
apocalíptica da dramaturga 
Angélica Liddel, sua influência 
na cena teatral hispânica e 
mundial, seu trânsito quase que 
obrigatório nos mais importantes 
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festivais de teatro do mundo e o 
impacto das encenações do seu 
teatro. Com Gabriela Mellão e 
Ruy Filho. 
 
Dia 13 de setembro, quarta às 
19h30. 
Instituto Cervantes – Auditório. 
Avenida Paulista, 2439 – Cerqueira 
César. 
 

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 21 de setembro, quinta às 
19hs. 
Rua Dancas Hungaras, 06 – Jardim 
Romano (Casa do morador Bruno 
Fuziwara Lima). 
 

SARAU DO PEIXE 
 
Livre | Grátis | Lotação 60 pessoas. 
 

No mês de setembro, o  Sarau 
do Peixe homenageará a poeta 
Anna Bueno e terá atrações 
como: Rap Pluz Size; Coletivo 
calcâneos (dança); Lançamento 
Vício Mariana Felix;  Slam uma 
Tacada Só (valendo vaga pra 
final); intervenção poética com 
coletivo Estopô Balaio; 
microfone aberto e bar.  
 
Dia 23 de setembro, sábado às 
16hs. 
Casa Balaio. 
Rua Adobe, 47 – Jardim Romano. 
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ESPETÁCULOS 
 

A MUSA HERÓICA  
 
RELICÁRIO [ESTREIA] 
 
55 min. | 60 lugares | Gratuito.  
 
Relicário é um espetáculo de 
Improvisação Teatral realizado 
por um elenco de doze atrizes. 
São oito cenas, cada cena uma 
história única, que mostram as 
relações de diferentes mulheres- 
mães, filhas, amigas, irmãs, 
colegas de trabalho, vizinhas, 
amantes - em situações diversas, 
como pequenos recortes da 
vida. Em Relicário cada gesto, 
cada palavra, cada mínima 
ação destas personagens são 
pequenas tomada de decisão 
das atrizes que constroem aos 
olhos do público uma 

dramaturgia totalmente 
espontânea. 
 
De 01 a 30 de setembro, sextas às 
20hs e sábados às 18hs.  
Oficina Cultural Oswald de Andrade. 
Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro. 

 

CIA. ARTERA DE TEATRO 
 
SCAVENGERS [ESTREIA] 
 
80 min. | R$20 inteira e R$10 
meia.  
 
A peça gira em torno de Marco, 
um homem em colapso. 
Trazendo para a cena um 
recorte de nossa sociedade 
descartável, explorando a 
história de um homem e como 
ele escolhe dar uma pausa em 
sua vida e se reinventar. A 
partir daí, este homem se 
transforma em um andarilho e 
busca compreender suas 

desventuras, em confronto com 
os mecanismos perversos das 
principais instituições sociais. 
 
De 29 de setembro a 05 de 
novembro, sextas e sábados às 
21hs e domingo às 20hs. 
Centro Cultural São Paulo. 
Rua Vergueiro, 1000 – Paraíso. 

 

O BURACO D’ORÁCULO 
 
EXPERIMENTO CENOPOÉTICO 
– ATO PARA UM ESPETÁCULO 
[ENSAIO ABERTO] 
 
40 min | Gratuito.  
 
Ato para um Espetáculo é uma 
intervenção teatral que utiliza a 
poesia como forma 
dramatúrgica, baseando nos 
princípios da “cenopoesia”.  
OBuraco d`Oráculo leva a cena 
um recorte  de poemas por meio 
de cenas fragmentadas com um 
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exercício que servirá para a 
construção do espetáculo "Pelas 
Ordens do Rei que pede 
socorro". 
 
Dia 29 de setembro, sexta feira às 
19h30. 
SLAM da Guilhermina. 
Praça anexo do Metrô Guilhermina 
Esperança. 

 

CIA. VAGALUM TUM TUM 
 
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 15 de setembro, sexta às 
10h30 e às 15hs. 
CEU Sapopemba. 
Rua Manuel Quirino de Mattos, s/n - 
Jardim Sapopemba. 
 
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 11 de setembro, segunda às 
14h30. 
CEU Sapopemba. 
Rua Manuel Quirino de Mattos, s/n – 
Jardim Sapopemba. 
 
Dia 25 de setembro, segunda às 
15hs. 
CEU São Matheus. 
Rua Curumatim, 201 – Parque Boa 
Esperança. 
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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 13 de setembro, quarta às 
10h30. 
CEU Sapopemba. 
Rua Manuel Quirino de Mattos, s/n – 
Jardim Sapopemba. 

 
 
 
 

Dia 27 de setembro, quarta às 
10h30. 
CEU São Matheus. 
Rua Curumatim, 201 – Parque Boa 
Esperança. 

 
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 
de vingança contra seu tutor 
Claudio, pela morte do pai. 
 
Dia 28 de setembro, quinta às 
15hs. 
CEU São Matheus. 
Rua Curumatim, 201 – Parque Boa 
Esperança. 
 
 

CIA. DO FUBÁ 
 
A MENINA LIA 
 
60 min. | Gratuito.  
 
Lia tem seis anos e sua maior 
diversão é passar horas na 
biblioteca, lendo livros e mais 
livros – para desgosto de seus 
pais, que ficariam mais felizes 
se ela visse TV, "como toda boa 
criança". Um dia, ela encontra o 
livro "Matilda", que fala sobre 
uma garota tão incompreendida 
quanto ela, e decide fazer como 
sua heroína: enfrentar o 
autoritarismo da diretora do 
colégio e o descaso dos pais 
para encontrar seu próprio final 
feliz. Mas, para isso, será 
preciso superar um obstáculo: 
diferente da personagem de 
Roald Dahl, Lia não tem poderes 
mágicos e terá de usar a 
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cabeça para resolver seus 
problemas. 
 
De 09 de setembro a 01 de 
outubro, sábados e domingos às 
16hs. 
Teatro Arthur Azevedo. 
Avenida Paes de Barros, 955 – Moóca. 

 

RENATA CARVALHO 
 
O EVANGELHO SEGUNDO 
JESUS CRISTO, RAINHA DO 
CÉU 
 
60 min. | 16 anos | 50 lugares| 
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, 
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 04 de setembro, segunda às 
19hs. 
Casa Florescer. 
Rua Prates, 1101 A – Bom Retiro. 

 
Dia 05 de setembro, terça às 
18h30. 
Espaço Anima. 
Rua Otacílio Tomanike, 1569 – Rio 
Pequeno. 
 

Dia 08 de setembro, sexta às 18hs. 
Centro LGBT Laura Vermont. 
Avenida Nordestina, 496 – São Miguel 
Paulista.  
 
Dias 09 e 10 de setembro, sábado 
e domingo às 18hs. 
Cia. do Feijão. 
Rua Teodoro Baima, 68 – República. 

 
Dias 24 e 26 de setembro, 
domingo e terça às 17hs. 
Cursinho Popular. 
Rua General Jardim, 666 – Centro. 
 

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 
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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. 
 
Dias 04 e 05 de setembro, segunda 
e terça às 10hs e às 15hs. 
Dias 19 e 20 de setembro, terça e 
quarta às 10hs e às 15hs. 
CEU Campo Limpo.  
Avenida Carlos Lacerda, 678 – Bairro 
Campo Limpo. 

 
Dias 12 e 13 de setembro, terça e 
quarta às 09h30 e às 15hs. 
CEU Heliópolis.  
Estr. das Lágrimas, 2385 – São João 
Climaco. 
 
Dias 26 e 27 de setembro, terça e 
quarta às 10hs e às 14h30. 
CEU Casa Blanca.  
Rua João Damasceno, 85 – Casa Blanca. 
 

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 05 de setembro, terça às 19hs. 
CEU Três Lagos. 
Estrada do Barro Branco, s/n – Jardim 
Três Corações. 

 
Dia 12 de setembro, terça às 
19h30. 
CEU Inácio Monteiro. 
Rua Barão Barroso do Amazonas, s/n –   
Conjunto Inácio Monteiro. 

 
Dia 19 de setembro, terça às 19hs. 
CEU Vila Atlântica. 
Rua Coronel José Venâncio Dias, 840 –  
Jardim Nardini. 

 
Dia 26 de setembro, terça às 19hs. 
CEU Perus. 
Rua Bernardo José de Lorena, s/n – 
Perus. 
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KIKO RIESER 
 
AMARELO DISTANTE 
 
60 min. | 14 anos | 50 pessoas | 

Gratuito. 
 

O espetáculo fala de 
descobertas, solidão e dor. 
Baseada em dois contos do 
escritor gaúcho Caio Fernando 
Abreu (“Lixo e purpurina” e 
“Anotações sobre um amor 
urbano”), a peça apresenta a 
busca pelo autoconhecimento 
através da história de um jovem 
e suas experiências em terras 
estrangeiras. 
 
De 09 de setembro a 01 de 
outubro, sábados às 20hs e 
domingos às 18hs. 
TUSP – Teatro da Universidade de São 
Paulo. 
Rua Maria Antônia, 294 – Vila Buarque.  

 

OUTRAS ATIVIDADES 
 

CLÃ DO JABUTI 
 
RODA DE CONVERSA: ARTE E 
ANCESTRALIDADE NA 
PERIFERIA – 
ENTRECRUZAMENTOS 
ANCESTRAIS E 
CONTEMPORÂNEOS DA ARTE 
PERIFÉRICA 
 
Com participação de Rafael 
Araújo do coletivo Bicho Solto - 
Homens de Saia; Pollyana Almie 
do coletivo BatucAfro e Ana 
Caroline da Silva do coletivo 
Dúdú Badé. Com mediação da 
dramaturga Dione Carlos. 
 
Dia 09 de setembro, sábado das 
14hs às 18hs. 
Casa de Cultura do Itaim Paulista.  
Rua Monte Camberela, 490 – Vila Silva 
Teles. 
 

 


