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ESPETÁCULOS 
 

CIA. TRUKS 
 
ISSO É COISA DE CRIANÇA 
[ESTREIA] 

 

Gratuito. 
 

Após a realização de dezenas 
de oficinas para crianças entre 
6 e 11 anos em vários CCAs da 
cidade de São Paulo, o 
espetáculo foi totalmente 
concebido com o objetivo de 
materializar, nos palcos, as 
ideias e imagens criadas pelas 
crianças em seus exercícios 
cênicos. Exibiremos, assim, um 
curioso desfile da mais alta 
criatividade que, ousamos dizer, 
não seria criada jamais por 
adultos. Estarão em palco o bule 
que produz o suco que a 

imaginação mandar, um ballet 
de peixes sapatos, uma 
revoada de gaiolas livres, entre 
tantas outras bonitas propostas 
das crianças. 
 
Dia 26 de outubro, quinta às 10hs 
e 14hs. 
C.C.A Carlos Marighela. 
Travessa Malva Pavão, 132 – Parque 
São Rafael. 

 
Dia 30 de outubro, segunda às 
10hs e às 14hs. 
C.C.A Ponte Seca. 
Estrada Ponte Seca, 25 – Bairro 
Engenheiro Marsillac. 

 
Dia 31 de outubro, terça às 10hs e 
às 14hs. 
C.C.A Grajaú. 
Rua Alziro Pinheiros Magalhães, 1500 – 
Parque São Miguel. 

 
 

TEATRO DO INCÊNDIO 
 
A GENTE SUBMERSA 

 

115 min. | 14 anos | Pague o 
quanto puder. 
 

O enredo de A Gente Submersa 
é conduzido por três 
personagens, figuras alegóricas 
da sabedoria popular (Lourdes, 
Benedito Messias e Fulozina), 
que vivem uma fábula que se 
concretiza na cidade. São 
pessoas centenárias, velhos de 
espírito juvenil que 
atravessaram os tempos. Eles 
seguem pelo mundo, mas os 
lugares por onde passam e tudo 
o que vivem vai sendo 
apagado. Quando chegam à 
cidade se tornam invisíveis, 
ocupam um espaço, mas são 
expulsos pela polícia. 
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Conduzidos por um velho 
vendedor de relógios, eles 
chegam a um lugar (quilombo), 
povoado por pessoas que 
fugiram da metrópole, onde são 
vistos e aceitos. O velho 
representa o tempo, a 
sabedoria e os ensinamentos dos 
mais velhos, dos nossos 
antepassados. Sem dinheiro, as 
pessoas do quilombo trocam 
conhecimentos, como aprender a 
ler e escrever desenhando letras 
com tintas nas mãos. Lourdes, 
Benedito e Fulozina ensinam 
cultura popular para os 
integrantes da comunidade que 
passa a viver em um calendário 
de festas (congada, maculelê, 
jongo). Mas o desmatamento 
chega e destrói o quilombo 
mostrando o ciclo sem fim da 
destruição. 

De 19 de setembro a 10 de 
dezembro, sábados às 20hs e 
domingos às 19hs. 
Teatro do Incêndio. 
Rua Treze de Maio, 48 – Bela Vista. 

 
GRUPO REDIMUNHO 

 

SIETE GRANDE HOTEL: A 
SOCIEDADE DAS PORTAS 
FECHADAS  
 

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. 

 
GRUPO ESPARRAMA 

 

ESPARRAMA PELA JANELA 
 
Livre | Gratuito. 

  
O espetáculo "Esparrama pela 
Janela" conta a história de um 
morador do Minhocão, que 
cansado do barulho que entra 
pela sua janela, resolve 
transformar o caos em música, a 
partir desta subversão se 
estabelece um universo mágico 
protagonizado por personagens 
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fantásticos: a menina/princesa 
que mora num prédio/castelo; o 
palhaço que dá vida ao casaco 
de sua amada; o seresteiro 
gigante; o esportista dançarino, 
as fofoqueiras da janela e até 
mesmo uma família de monstros. 
Por meio de muita risada e 
poesia essa turma mostra outras 
possibilidades de enxergar o 
caos da cidade. 
 
* No caso de chuva não haverá 
espetáculo. 
 
Dia 01 de outubro, domingo às 
16hs. 
Minhocão. 
Acesso do público pelas alças de acesso 
do Minhocão no Metrô Santa Cecília ou 
da Rua da Consolação. Nestes pontos 
haverá sinalização indicando o local da 
apresentação. 

 
 

CIA. PAIDEIA DE TEATRO 
 
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, 
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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. 

 

ENSAIOS IGNORANTES 
 

JACOTOT, UM JOSÉ  
 

120 min. | Gratuito. 

 
Lidamos com um pequeno livro 
ensaiado com a mescla de 
diversos textos: parte da 
biografia de Joseph Jacotot, 

revolucionário francês nomeado 
por Jacques Rancière como o 
mestre ignorante; dois 
dos Contos para crianças 
impossíveis, de Jacques Prévert; 
derivas e digressões dos núcleos 
ensaios ignorantes e dos 
convidados, amigos ignorantes 
(pessoas que já estiveram como 
público em alguns ou muitos 
dos ensaios ignorantes) 
e Ignorantes dos ignorantes 
(dois grupos de teatro — De 
Passagem e Descarados do 
Tendal — que nunca foram 
público dos ensaios ignorantes). 
Cada núcleo fez sua própria 
composição para os encontros 
na relação com o público.   
 
De 19 a 30 de outubro, quintas, 
sextas e segundas às 20hs e 
sábados às 19hs. 
Oficina Cultural Oswald de Andrade. 
Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro. 

KIWI CIA. DE TEATRO 
 
FOME.DOC 
 

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

(meia) | 14 anos | Disponível para 

compra online no 

http://galpaodofolias.eventbrite.com 

 

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. 
 

http://galpaodofolias.eventbrite.com/
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De 06 a 29 de outubro, quintas, 
sextas e sábados às 21hs e 
domingos às 20hs. 
Galpão do Folias.  
Rua Ana Cintra, 213 – Santa Cecília. 

 

CARNE  
 
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. No 
trabalho cênico são utilizadas 
canções populares, imagens 
publicitárias, estatísticas sobre a 
violência contra as mulheres, 
trechos de romance, entre outros 
materiais. 
 

Dia 03 de outubro, terça às 21hs. 
Instituto de Artes da Unesp – Teatro 
Reynúncio Lima. 
Rua Doutor Bento Teobaldo Ferraz, 271 – 
Barra Funda. 

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 
“causos”, suas vidas. 

3ª Parte – BAILE - “O forró de 
Mané Víto” Arrasta pé ao vivo 
com o repertório de Luiz 
Gonzaga. 
Pode entrar a casa está aberta 
e a imaginação a solta! 
 
Dia 07 de outubro, sábado às 
16hs. 
Comunidade Quilombaque. 
Travessa Cambaratiba, 05 – Perus. 

 
Dia 08 de outubro, domingo às 
16hs. 
Praça da comunidade Jardim Santo 
Elias. 
Rua Jonas Eudoque dos Santos, S/N  - 
Jardim Santo Elias. 

 
Dia 19 de outubro, quinta às 20hs. 
Cieja Sapompemba. 
Rua Sérgio Luís Rodrigues Filho, 40 – 
Sapopemba. 

 
Dia 20 de outubro, sexta às 16hs. 
EMEF M’boi Mirim I. 
Rua Nova do Tuparocoara, 2100 – 
Jardim São Luiz. 
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Dia 22 de outubro, domingo às 
16hs. 
MARSILAC. 
Praça Maria Nazarethe da Costa, 
Marsilac. 
 

REFUGIADOS DE GALOCHA 
 

REVOLUÇÃO DAS GALOCHAS 
 
50 lugares | Gratuito. 
  

Num futuro hipotético em que o 
poder do Esquema gere a 
economia do país em torno do 
consumo, medidas drásticas 
precisam ser tomadas diante do 
aumento incontrolável da 
inadimplência. Mas essas 
medidas podem ser a gota 
d'água para os que batalham 
todos os dias por sua 
sobrevivência. 
 

Dias 05, 06, 07 e 08 de outubro, 
quinta, sexta, sábado e domingo 
às 20hs. 
Núcleo Cultural Independente 
Aqualtune. 
Rua Butantã, 233 – Pinheiros. 
 

CASA DA TIA SIRÉ 
 

DESPRINCESA 
 
50 lugares | Gratuito. 

  

DesPrincesa é a história de Lila, 
uma menina de sete anos, que 
no seu primeiro dia de férias é 
convocada pela avó a arrumar 
o quarto começando pelo 
guarda-roupa. Dentro do 
armário Lila encontra um 
dinossauro inflável  que será seu 
companheiro desbravando os 
mundos existentes por trás dos 
portais do reino do guarda-
roupa. Assim Lila percebe seus 

desejos e comportamentos cada 
vez mais distantes aos das 
princesas descritas nas fábulas e 
começa a desprincesar-se. 
 
De 01 a 29 de outubro, sábados e 
domingos às 16hs. 
Teatro Décio de Almeida Prado. 
Rua Cojuba, 45 – Itaim Bibi. 
 

BRAVA COMPAINHA 
 

JC 
 

90 min.  

 
A peça mostra a via crucis de 
um coletivo de trabalhadores da 
arte, conhecido como “Os Doze 
Apóstolos” atuante na periferia 
da periferia do país periférico 
chamado Brasil. A história 
desenrola-se em meio a um 
cenário controlado pela 
indústria da cultura no qual um 
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grupo tenta lutar pela 
sobrevivência e manter uma 
produção crítica e radical.  
Por meio de uma encenação e 
atuação sustentada pela 
diversão e o humor crítico, JC 
põe em discussão o fazer 
artístico inserido nas relações de 
produção da sociedade 
capitalista, a indústria cultural, 
além de aspectos ligados ao 
mundo do trabalho e à 
mercantilização das relações de 
produção da vida. 
 
De 07 a 29 de outubro, sábados e 
domingos às 19hs.  
Engenho Teatral. 
Rua Monte Serrat, 128 – Tatuapé. 
 
 
 
 
 
 
 

OUTRAS ATIVIDADES 
 

TEATRO KAUS 
 
2ª MESA DE DEBATES: A 
PROFÍCUA OBRA DE 
FERNANDO ARRABAL 
 

120 min. | Gratuito. 
 

Com Wilson Coêlho e José 
Cetra, o encontro irá abordar a 
rica e inventiva obra de 
Fernando Arrabal no teatro, 
literatura e cinema. A influência 
do autor na dramaturgia 
contemporânea e sua vitalidade 
artística aos 85 anos.  
 
Dia 18 de outubro, quarta às 
19h30. 
Instituto Cervantes – Auditório. 
Avenida Paulista, 2439 – Cerqueira 
César. 
 
 

CICLO DE LEITURAS DE 
DRAMATURGIA DE LÍNGUA 
HISPÂNICA 

 

80 min. | Gratuito. 
 

Leitura do texto inédito Carta 
de Amor, do dramaturgo 
espanhol Fernando Arrabal. 
Em CARTA DE AMOR (Como um 
suplício chinês), uma mãe recebe 
uma carta de seu filho, do qual 
há muito não tem notícias, no dia 
de seu aniversário. Estabelece-
se um monólogo interior da mãe 
a partir de recordações do 
tempo em que sua relação com 
o filho era idílica.  
 
Dia 25 de outubro, quarta às 20hs. 
Oficina Cultural Oswald de Andrade. 
Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro. 
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GRUPO PANDORA DE 
TEATRO 

 
NÚCLEO DE PESQUISA E 
CRIAÇÃO DO GRUPO 
PANDORA DE TEATRO – 
REMINISCÊNCIAS 
 

180 min.| Vagas limitadas | 
Participantes receberão ajuda de 
custo | Enviar currículo para 

grupopandoradeteatro@yahoo.com
.br | Informações pelo (11) 96676-
5815| Gratuito. 
 

O Grupo Pandora de Teatro 
convida estudantes, artistas, 
pesquisadores e interessados a 
participarem do seu novo 
processo de montagem. A partir 
de pesquisa que relaciona 
Teatro, Memória e Território 
desenvolveremos três eixos de 
estudo: As memórias da 
Ditadura Militar Brasileira e 

suas implicações históricas; A 
resistência dos coletivos teatrais 
e suas vertentes estéticas; A 
descoberta da vala clandestina 
do cemitério Dom Bosco Perus 
em 1990, criada nos anos 70 
para esconder corpos de 
desaparecidos políticos. 
 
De 01 de novembro a 28 de 
fevereiro de 2018, quartas e sextas 
às 19hs. 
Ocupação Artística Canhoba – Cine 
Teatro Pandora. 
Rua Canhoba, 299 – Vila Fanton. 
 

GRUPO ESPARRAMA 
 

ABERTURA DA EXPOSIÇÃO 
"NAVEGAR - UMA 
EXPEDIÇÃO POR 
IMAGINÁRIOS" 
 
Livre | Gratuito. 

 Exposição construída durante 
vivências de escutas com 
crianças de três territórios 
diferentes: CEU Heliópolis, 
Ocupação Hotel Lord Palace e 
EMEI Gabriel Prestes. O 
resultado destes momentos de 
trocas verdadeiras é o que o 
grupo pretende compartilhar 
através desta exposição 
interativa, que irá estrear com 
uma temporada no CEU 
Heliópolis. Depois a exposição 
circula pelo CEU Butantã, CEU 
Guarapiranga e na sede da 
FUNARTE no centro da cidade. 
 
De 02 a 17 de outubro, segundas a 
sextas das 08hs às 20h30; 
sábados e feriados das 09h30 às 
17hs. 
Biblioteca CEU Heliópolis Professora 
Arlete Persoli. 
Estrada das Lágrimas, 2385 – São João 
Climaco.  
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RODA DE CONVERSA: 
NAVEGANDO COM A 
CRIANÇA PELA CIDADE 
 
Livre | Gratuito. 

  
Roda de conversas especial com 
a participação do Cidade 
Escola Aprendiz, Heliópolis 
Bairro Educador e Grupo 
Esparrama.  Com os temas 
Cidade Educadora, Escuta com 
Crianças e Participação Social 
da Criança, será realizado um 
encontro para troca de 
experiências. Através de relatos 
do Grupo Esparrama sobre as 
vivências com crianças de três 
territórios diferentes, os demais 
convidados farão seus 
apontamentos sobre as vivências 
também já realizadas e 
experiências bem sucedidas a 
respeito da relação e 

participação das crianças na 
cidade. 
 
Dia 10 de outubro, terça das 14hs 
às 17hs. 
Biblioteca CEU Heliópolis Professora 
Arlete Persoli. 
Estrada das Lágrimas, 2385 – São João 
Climaco.  
 

REFUGIADOS DE GALOCHA 
 

COLETIVO DE GALOCHAS: 
DRAMATURGIA COMPLETA + 
REPERTÓRIO DE GALOCHAS 
 
50 lugares | Gratuito. 
  

Lançamento do livro Coletivo de 
Galochas: Dramaturgia 
Completa, que reúne quatro 
textos teatrais autorais do 
grupo,  somado ao Dossiê 
Cantos de Refúgio, que conta 
como foi o processo de pesquisa 
e montagem desse espetáculo 

infantil. Junto do lançamento, o 
Coletivo de Galochas apresenta 
o show teatral Repertório de 
Galochas, que reúne todas as 
músicas e coreografias, além de 
alguns trechos, das 4 peças do 
grupo. 
 
Dia 13 de outubro, sexta às 20hs. 
Espaço de Galochas. 
Rua Prates, 898, 3º andar – Bom Retiro. 
 

Dias 14 e 15 de outubro, sexta às 
20hs. 
Núcleo de Cultura Independente 
Aqualtune.  
Rua Butantã, 233 – Pinheiros.  
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ESPETÁCULOS 
 

A MUSA HERÓICA  
 
RELICÁRIO 
 
55 min. | R$20 inteira e R$10 
meia.  
 
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 07 a 29 de outubro, sábados às 
20hs e domingos às 19h30.  
Teatro Sérgio Cardoso. 
Rua Rui Barbosa, 153 – Bela Vista. 

 

CIA. ARTERA DE TEATRO 
 
SCAVENGERS 
 
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. 
 

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 
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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 02 de outubro, segunda às 
15hs. 
CEU Azul Cor do Mar. 
Avenida Ernesto Souza Cruz, 2171 – 
Cidade Antonio Estevão de Carvalho. 
 
Dia 16 de outubro, segunda às 
15hs. 
CEU Heliópolis. 
Estrada das Lágrimas, 2385 – São João 
Climaco. 

 
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 04 de outubro, quarta às 
10h30. 
CEU Azul Cor do Mar. 
Avenida Ernesto Souza Cruz, 2171 – 
Cidade Antonio Estevão de Carvalho. 
 
Dia 18 de outubro, quarta às 
10h30. 
CEU Heliópolis. 
Estrada das Lágrimas, 2385 – São João 
Climaco. 

 
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 06 de outubro, sexta às 10h30 
e às 15hs. 
CEU Azul Cor do Mar. 
Avenida Ernesto Souza Cruz, 2171 – 
Cidade Antonio Estevão de Carvalho. 
 
Dia 20 de outubro, sexta às 15hs. 
CEU Heliópolis. 
Estrada das Lágrimas, 2385 – São João 
Climaco. 

 
HENRIQUES 
 
60 min. | Gratuito. 
  
O espetáculo Henriques é uma 
livre adaptação da trajetória 
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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 19 de outubro, quinta às 15hs. 
CEU Heliópolis. 
Estrada das Lágrimas, 2385 – São João 
Climaco. 

 
 
 
 
 

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 

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. 
 

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, 
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Leonardo e Caterina descobrem 
a importância da criação, da 
brincadeira, da persistência, do 
respeito e da amizade. 
 
Dia 17, 24 e 31 de outubro, terças 
às 10hs e às 14hs; 
Dias 18 e 25 de outubro, quarta às 
10hs; 
CEU Butantã.  
Avenida Engenheiro Heitor Antônio Eiras 
García, 1870 – Jardim Esmeralda. 
 
 

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.  

 
 


