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ESPETÁCULOS 
 

CIA ARTHUR-ARNALDO 
 

MÁRTIR [ESTREIA] 
 

60 min. | Livre. | Gratuito. 

 
Benjamim não quer mais 
frequentar as aulas de natação 
na escola. Sua mãe acha que 
ele está usando drogas ou tem 
conflitos com seu corpo. Mas, na 
verdade, o menino encontrou 
Deus, e as aulas mistas ofendem 
os seus princípios religiosos. 
Fundamentalismo e intolerância 
são os principais temas desta 
provocadora peça, que ainda 
questiona: até onde somos 
capazes de chegar para aceitar 
a fé do outro? Quando devemos 
impor às nossas próprias 
crenças? 

De 23 de novembro a 16 de 
dezembro, quintas e sextas às 
20hs e sábados às 18hs.  
Oficina Cultural Oswald de Andrade. 
Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro. 

 
CIA. PIA FRAUS 

 

PÁGINA MÁGICA [ESTREIA] 
 

30 min. | Livre. | Gratuito. 

 
A “Página Mágica”; foi 
concebida a partir da literatura. 
Serão 4 estórias independentes:  
O Saci, Chapeuzinho Vermelho, 
A lenda do Guaraná e Dom 
Quixote. 
Nesse primeiro momento, a 
estória a ser contada será a do 
Saci. Três atores e mais de 20 
bonecos representam uma 
versão criada por Beto 
Andreetta, desse que é um dos 
personagens mais conhecidos da 

cultura popular. O enredo gira 
entorno da preservação de uma 
floresta que corre o risco de ser 
destruída para a construção de 
uma cidade. O saci, com a 
ajuda de um índio convoca 
várias entidades do nosso 
folclore: a mula sem cabeça, o 
curupira, o lobisomem e a Iara 
são reunidos para a proteção 
da floresta. Ao final entidades e 
bichos conseguem impedir a 
destruição! 
 
Dia 17 de novembro, sexta às 
11hs e às 14hs.  
Biblioteca Raimundo de Menezes. 
Avenida Nordestina,  780 – Vila 
Americana. 

 
Dia 18 de novembro, sábado às 
11hs e às 14hs.  
Biblioteca Vicente de Carvalho. 
Rua Guilherme Valência, 210 – Conjunto 
Residencial Jose Bonifacio. 
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Dia 19 de novembro, domingo às 
10h30 e às 12h30.  
Biblioteca Marcos Rey. 
Avenida Anacé, 92 – Jardim Umarizal 

 
Dia 24 de novembro, sexta às 
11hs e às 14hs.  
Biblioteca Professor Arnaldo Magalhães 
Giácomo. 
Rua Restinga, 136 – Tatuapé. 

 
Dia 25 de novembro, sábado às 
11hs e às 14hs.  
Biblioteca Clarice Lispector. 
Rua Jaricunas, 458 – Lapa. 

 
Dia 27 de novembro, segunda às 
11hs e às 15hs.  
Biblioteca Afonso Schmith. 
Avenida Elísio Teixeira Leite, 1470 – Vila 
Cruz das Almas. 

 
 
 

PARLAPATÕES 
 

FESTIVAL PARLAPATÕES 
TAMANHO FAMÍLIA 
 
Livre. | Ingressos na bilheteria do 
teatro ou pela Compre Ingresso: 
www.compreingresso.com.br 

  
O Festival Parlapatões Tamanho 
Família apresentará espetáculos 
do grupo voltadas ao público 
de todas as idades. Os 
Parlapatões escolheram fazer 
espetáculos de classificação 
livre em horário vespertino, 
usando a máxima circense de 
agradar crianças de zero a cem 
anos. 
Uma programação estável de 
peças aos sábados e domingos 
à tarde que pretende abrir 
espaço para esse gênero de 

espetáculo no Espaço 
Parlapatões. 
* No caso de chuva não haverá 
espetáculo. 
 
OS MEQUETREFE 
 
60 min. | R$20 inteira e R$10 meia. 

  
Em “Os Mequetrefe” quatro 
palhaços que, não por acaso, se 
chamam Dias, vivem a jornada 
de um longo e divertido dia. Do 
despertar à hora de ir dormir, 
revelam como a desconstrução 
da lógica cotidiana pode abrir 
espaço para outras maneiras de 
encarar a vida. Vivendo 
situações bem comuns esses 
cidadãos nada comuns 
provocam uma série de 
confusões tão hilárias quanto 
poéticas. Da maneira como 
acordam, passando pelo jeito 
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como se vestem para ir 
trabalhar, eles encaram essa 
aventura através do dia de 
maneira cômica. Depois de 
acordar, os Dias pegam o 
ônibus, que irá se transformar 
em tudo que pode levar gente, 
seja navio ou trem, para 
simplesmente irem ao trabalho, 
e assim manipulam objetos de 
cena de maneira lúdica, sempre 
carregados de um humor 
provocativo. Seja no trabalho, 
onde todos seus colegas são 
seres absolutamente estranhos, 
ou seja, no final do dia, quando 
a televisão despeja imagens 
violentas sobre todos, esses 
palhaços retiram de suas 
hipérboles sua comicidade e seu 
lirismo. 
 
 
 

Dias 11, 12, 18 e 19 de novembro, 
sábados e domingos às 16hs. 
Espaço Parlapatões. 
Praça Franklin Roosevelt, 158 – 
Consolação. 
 
PARAPAPÁ! CIRCO MUSICAL 
 
70 min. | R$20 inteira e R$10 meia. 

  
No espetáculo Parapapá! Circo 
Musical o mote são as canções, 
que fazem a narrativa de uma 
história singela. Um menino 
pobre do interior vê a chegada 
do circo em sua cidade, mas não 
tem dinheiro para ir ao 
espetáculo. Não se sabe se é 
sua imaginação ou realidade, 
mas ele vê os seus brinquedos 
simples – como peões, iô-iôs e 
bolas de gude – se 
transformarem em números 
circenses. Passam por ele, 
mágicos, malabaristas, 

trapezistas e acrobatas. Nessa 
mistura entre sonho e realidade, 
o Menino ajuda o Palhaço da 
trupe a conquistar a Trapezista, 
por quem é apaixonado. Em 
retribuição o palhaço ensina ao 
menino como fazer algumas 
brincadeiras, até transformar o 
Menino e um Palhaço também. 
Mas tudo que é bom acaba, 
chegando a hora da partida... 
Será que esse Menino seguirá 
com o Circo? Ou o Circo seguirá 
nele? 
 
Dias 25 e 26 de novembro e 02 e 
03 de dezembro, sábados e 
domingos às 16hs. 
Espaço Parlapatões. 
Praça Franklin Roosevelt, 158 – 
Consolação. 
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ESTOPÔ BALAIO 
 

TEMPORADA “NOS 
TRILHOS ABERTOS DE UM 
LESTE MIGRANTE” 
 

O Coletivo Estopô Balaio 
convida a todos para a 
temporada de "Nos Trilhos 
Abertos de um Leste Migrante". 
O projeto envolve um tríptico, 
três cartas, três histórias sobre 
sonhos, fugas e lembranças de 
Martha e seu filho Erik, 
Janaína, e seu Vital, 
(i)migrantes que saíram da 
Bolívia, de Pernambuco e de 
Minas Gerais, respectivamente, 
para construir novas narrativas 
pessoais na cidade de São 
Paulo. Durante três anos 
escrevemos cartas nas estações 
de trem e elegemos três 

histórias para dialogar com a 
cidade através do teatro.   
 

CARTA 1: A INFÂNCIA, 
PROMESSA DE MÃE 
 
90 min. | 64 lugares. | 14 anos. | 
Gratuito. 
 

Em busca de um horizonte, a 
boliviana Martha Zelaya veio 
para o Brasil, país das 
oportunidades. Submetida ao 
trabalho escravo Martha fez 
uma promessa: Não cortaria o 
cabelo de seu filho Erick até 
conseguir voltar para a Bolívia. 
12 anos se passaram e o 
menino Erick quer trocar seu 
cabelo pela realização de seus 
sonhos e de sua mãe. 
 
 
 

De 10 de novembro a 09 de 
dezembro, sextas e sábados às 20 
hs. 
SP Escola de Teatro – Sede do Brás. 
Avenida Rangel Pestana, 2401 – Brás. 

 
CARTA 2: A VIDA ADULTA, 
A MULHER. 
 
120 min. | 50 pessoas. | 12 anos.| 
Valor da passagem de trem. | 
reservas@coletivoestopobalaio.com.
br 
 

Foi pela fome de liberdade 
que Janaína fugiu para a 
maravilhosa São Paulo. Mulher, 
mãe, nordestina, ela teve de 
migrar de cidade para 
transformar dentro de si suas 
prisões em festa. O espetáculo 
acontece dentro do vagão da 
linha 11 da CPTM. 
 

mailto:reservas@coletivoestopobalaio.com.br
mailto:reservas@coletivoestopobalaio.com.br
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Dias 16, 23 e 30 de novembro e 07 
e 14 de dezembro, quintas às 15 
hs; 
Dias 30 de novembro e 07 e 14 de 
dezembro, quintas às 10 hs. 
Espaço Cultural da Estação Brás – Linha 
Vermelha CPTM. 
Rua Domingo de Paiva, 600 – Brás. 

 
CARTA 3: A VELHICE, O 
ARTISTA 
 
160 min. | 50 pessoas. | 12 anos.| 
Valor da passagem de trem. | 
reservas@coletivoestopobalaio.com.
br 
 

1964, Seu Vital parte de 
Mariana-MG para São Paulo. 
Migrando por várias empregos, 
Seu Vital esperou muito tempo 
para realizar o sonho de ser 
artista ao lado de sua sanfona 
Zulmira.O espetáculo acontece 

dentro do vagão da linha 10 
da CPTM. 
 
Dias 22 e 29 de novembro e 06 e 
13 de dezembro, quartas às 10hs 
e às 15 hs; 
Espaço Cultural da Estação Brás – Linha 
10 da CPTM. 
Rua Domingo de Paiva, 600 – Brás. 
 

POMBAS URBANAS 
 
CIDADE DESTERRADA 

 

Livre. | Gratuito. 
 

O espetáculo tem início com a 
chegada dos Encantados, seres 
cósmicos e imaginários que 
representam a forca ancestral 
da comunidade que ali vai 
existir. Um grande bairro 
popular cresce neste lugar 
repleto de histórias e lutas por 
trabalho, comida, saúde, 

transporte. Logo chega uma 
trupe de teatro que 
representará as histórias desta 
população desterrada. Juntos, 
artistas e comunidade 
descobrem que para criar o 
futuro é preciso cultivar a 
memória e celebrar a vida. 
 
Dias 17, 18, 22, 23, 24 e 29 de 
novembro, quartas, quintas e 
sextas às 15hs e sábados às 19hs. 
Centro Cultural Arte em Construção. 
Avenida dos Metalúrgicos, 2100 – 
Cidade Tiradentes. 

 
LES COMMEDIENS 

TROPICALES 
 
MAUSER DE GARAGEM 

 

65 min. | Gratuito. 
 

MAUSER de garagem é parte 
da montagem “Guerra sem 

mailto:reservas@coletivoestopobalaio.com.br
mailto:reservas@coletivoestopobalaio.com.br
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batalha ou agora e por um 
tempo muito longo não haverá 
mais vencedores neste mundo, 
apenas vencidos”, que fez 
temporada no Centro Cultural 
São Paulo em 2015 e que, 
devido às suas dimensões 
cênicas não poderá ser 
reapresentado. Segundo Carlos 
Canhameiro, um dos integrantes 
da Cia, a peça sofreu 
modificações para fazer sentido 
sem os dois outros atos que 
compunham esse projeto.  A 
peça é uma criação conjunta da 
Cia Les Commediens Tropicales 
com os músicos do Quarteto à 
Deriva. A obra cênica-musical, 
como próprio grupo define o 
trabalho, se baseia na 
autobiografia de Heiner Müller, 
um dos mais importantes e 
controversos dramaturgos do 
século XX, além de Mauser, 

texto do autor. Müller escreveu 
esse texto em 1970, refletindo 
os anos de chumbo que 
pesavam sobre a sociedade 
alemã. Ele utiliza a forma da 
“peça-didática”, fórmula 
consagrada por Bertolt Brecht 
quarenta anos antes. MAUSER 
de garagem traz questões que 
sempre estiveram presentes na 
vida do autor – como a 
iniciação à vida adulta, a 
guerra e suas consequências, o 
próprio teatro-didático, etc – 
aliado ao eterno embate entre 
o indivíduo e o coletivo. 
 
De 09 de novembro a 02 de 
dezembro, quintas e sextas às 
20hs e sábados às 19hs. 
Oficina Cultural Oswald de Andrade. 
Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro. 

 
 

CIA. TRUKS 
 
ISSO É COISA DE CRIANÇA  

 

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 
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tantas outras bonitas propostas 
das crianças. 
 
Dia 13 de novembro, segunda às 
10hs e 14hs. 
C.C.A Carlos Marighela. 
Travessa Malva Pavão, 132 – Parque 
São Rafael. 

 
Dia 14 de novembro, terça às 10hs 
e às 14hs. 
C.C.A Ponte Seca. 
Estrada Ponte Seca, 25 – Bairro 
Engenheiro Marsillac. 

 
Dia 16 de novembro, quinta às 
10hs e às 14hs. 
C.C.A Grajaú. 
Rua Alziro Pinheiros Magalhães, 1500 – 
Parque São Miguel. 

 
Dia 18 de novembro, sábado às 
14hs. 
Biblioteca Monteiro Lobato. 
Rua General Jardim, 485 – Bairro Vila 
Buarque. 

Dia 21 de novembro, terça às 10hs 
e às 14h30. 
EMEI Maria Montessori. 
Avenida Osvaldo Valle Cordeiro, 263 – 
Jardim Brasília. 

 
Dia 22 de novembro, quarta às 
10hs e às 14h40. 
EMEI Dina Sfat. 
Rua Manoel Araújo Aragão, 317 – 
Jardim Santo Alberto. 

 
Dia 24 de novembro, sexta às 
09h10, 10h15, 13h30 e 15h30. 
EMEI Paulo Zingg. 
Rua da Safra, 360 – Cohab Instituto 
Adventista. 

 
Dia 26 de novembro, domingo às 
11hs. 
Biblioteca Monteiro Lobato. 
Rua General Jardim, 485 – Bairro Vila 
Buarque. 

 
 

Dia 27 de novembro, segunda às 
09h30, 10h30, 13h30 e às 14h30. 
EMEI Maria Isabel 
Rua Francisco Franco Machado, 160 – 
Vila Sabrina. 

 
Dia 28 de novembro, terça às 
09h30, 10h30, 14h30 e às 15h30. 
EMEI Cruz e Sousa. 
Rua Henrique da Costa, 348 – Cidade 
Domitilila. 

 
Dia 29 de novembro, quarta às 
10hs, 11hs, 13hs e às 14hs. 
EMEI Yolanda Bassi. 
Rua Cordeiro, 12 – Vila Santa Inês. 

 
Dia 30 de novembro, quinta às 
09h30 e às 15hs. 
EMEI Yolanda Bassi. 
Rua Arrojado Lisboa, 37 – Jardim 
Cotinha. 
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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. 

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$30 inteira, R$15 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 
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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. 

 
BRAVA COMPAINHA 

 

O ERRANTE 
 

110 min. | 12 anos | Gratuito. 

 
“O Errante” narra à 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 
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. 
A peça propõe um 
questionamento sobre estruturas 
de poder, como a mídia, o 
capital, a religião, a política, a 
arte, que criam e recriam 
imagens capazes de persuadir a 
sociedade, em nome de um 
ideal construído a partir da 
lógica do consumo, do lucro e 
da mercadoria. 
 
Dias 14 e 15 de novembro, terça às 
19h30 e quarta às 15hs. 
CEU Casa Blanca. 
Rua João Damasceno, 85 – Casa Blanca. 

 
 
 
 
 
 

JC 
 

90 min. | 12 anos | Gratuito.  

 
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 
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 



FOMENTO AO TEATRO 
ACONTECE EM NOVEMBRO/2017 

  
 

 

ILUSTRAÇÃO 
André Monteiro (Pato) 

                                                   

mundo do trabalho e à 
mercantilização das relações de 
produção da vida. 
 
Dias 21 e 22 de novembro, terça e 
quarta às 19h30. 
CEU Casa Blanca. 
Rua João Damasceno, 85 – Casa Blanca. 

 
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 05 de novembro, domingo às 
16hs. 
EmCena Cia de Teatro. 
Rua Sargento Estanislau Custódio, 130 – 
Vila Sonia. 

 
Dia 12 de novembro, domingo às 
17hs. 
Sede CTI. 
Rua Oti, 212 – Vila Ré. 

A OLARIA DO JACKSON DO 
PANDEIRO 
 
Mulheres em Luta por Moradia! 
No Brasil de hoje, as Marias, 
personagens da obra de 
Jackson do Pandeiro, ganham 
vida no Teatro-Baile. 
Um retrato do país da 
contradição, levando à cena o 
protagonísmo das mulheres nos 
movimentos por moradia. 
Trabalhadoras que lutam e 
relutam. Que padecem, resistem 
e fazem festa! 
 
Dia 18 de novembro, sábado às 
14hs. 
Casa de Cultura Raul Seixas no Parque 
Raul Seixas. 
Rua Murmúrios da Tarde, 211 – José 
Bonifacio. 
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Dia 19 de novembro, domingo às 
16hs. 
Casa Paulo Eiró.  
Rua Afonso Dias, 154 – Jardim 
Piracuama. 

 
Dia 26 de novembro, domingo às 
16hs. 
Refinaria Teatral. 
Rua João de Laet, 1507 – Jardim Aurora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OUTRAS ATIVIDADES 
 

CASA DA TIA SIRÉ 
 

OFICINA - GESTARTE 
 
30 gestantes. | Gratuito. 
  

O corpo da mulher desempenha 
função singular quando está 
gestando.  Sendo assim, o 
templo/corpo feminino sofre 
alterações químicas e hormonais 
benéficas para auxiliar a mulher 
nas transformações físicas para 
a formação do bebê, no 
processo do parto e também 
para a próxima fase de sua 
vida.  
O nascimento é mais que um 
evento biológico, é um 
acontecimento que ganha 
contornos e significados distintos 
de acordo com a cultura 

vigente. O corpo/morada 
passa, então, a ter regras 
ditadas socialmente e as 
expressões e sensações 
permitidas a esta mulher, 
dificilmente encontram espaço 
legítimo de realização. A arte 
funciona como uma conexão 
entre as gestantes por meio de 
danças meditativas, festivas, de 
brincadeiras tradicionais, 
coreografias contemporâneas e 
suas histórias; cultivam o 
envolvimento cognitivo, motor, 
lúdico, psíquico e o vínculo-afeto 
em partilha. 
Oficina intercalada em dois 
lugares diferentes: 
 

Dias 10 e 25 de novembro e 08 de 
dezembro, sextas e sábado das 
11h30 às 13h30. 
EMIA – Parque Lina e Paulo Raia. 
Rua Volksvagen, s/n – Jabaquara.  
Ponto de encontro: casa 02. 
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Dias 17 de novembro e 01, 15 e 17 
de dezembro, sextas e domingo 
das 11h30 às 13h30. 
Parque Modernista. 
Rua Santa Cruz, 325 – Vila Mariana. 
Ponto de encontro: espaço dos escoteiros. 
 

OFICINA – MUDANÇAS MÃE 
TERRA 
 
20 mães e bebês. | Gratuito. 
  

Este é um convite para 
desfrutarmos da ComumUnião 
de um Temp(l)o-Espaço de troca 
de experiências, saberes, 
medicinas, artes e acolhimento, 
com base nos valores éticos das 
comunidades tradicionais e seu 
legado de danças.  
Neste Círculo, Mães e Bebês se 
conectam por meio de danças 
meditativas, festivas, de 
brincadeiras tradicionais, 
coreografias contemporâneas e 
suas histórias; cultivam o 

envolvimento cognitivo, motor, 
lúdico, psíquico e o vínculo-afeto 
em partilha. 
 
Oficina intercalada em dois 
lugares diferentes: 
 

Dias 10 e 25 de novembro e 08 de 
dezembro, sextas e sábado das 
09h30 às 11h30. 
EMIA – Parque Lina e Paulo Raia. 
Rua Volksvagen, s/n – Jabaquara.  
Ponto de encontro: casa 02 
 

Dias 17 de novembro e 01, 15 e 17 
de dezembro, sextas e domingo 
das 09h30 às 11h30. 
Parque Modernista. 
Rua Santa Cruz, 325 – Vila Mariana. 
Ponto de encontro: espaço dos escoteiros. 
 

OFICINA – RUA DE BRINCAR 
 
20 lugares. | Gratuito. 
  

A Cia. da Tia Siré propõe a 
atividade Rua de Brincar como 

um modo de ressignificar seu 
trabalho por meio da 
experiência e memória 
compartilhada com seu 
interlocutor. 
É um resgate das brincadeiras 
de quintais e de rua de 
antigamente para que sejam 
mescladas com as de hoje. Por 
isso, esses encontros são abertos 
para as “crianças de todas as 
idades”, com prioridade de 
atingir pais/mães e filho/filhas, 
até mesmo avós com seus 
netos/netas.  
Quem nunca brincou de pular 
corda, rouba-bandeira, 
elefantinho colorido, mãe da 
rua, barra-manteiga, taco, 
passa-anel e tantas outras 
brincadeiras na rua ou no 
quintal? Se não brincou vale a 
pena conhecer, quem já brincou 
bora pro parque reviver! 
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Dias 07, 14, 21 e 28 de novembro, 
terças às 14hs. 
Biblioteca Monteiro Lobato. 
Rua General Jardim, 485 – Vila Buarque. 
 

GRUPO ESPARRAMA 
 

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 25 de outubro a 11 de 
novembro, segundas a sextas das 
08hs às 20h30; sábados e 
domingos das 10hs às 18h30. 
Biblioteca Jornalista Roberto Marinho – 
CEU Butantã. 
Avenida Engenheiro Heitor Antônio Eiras 
García, 1870 – Jardim Esmeralda. 
 

CIA. TEATRO DE 
INVESTIGAÇÃO 

 

INAUGURAÇÃO DA SEDE CTI 
 
Gratuito. 
  

A Cia. CTI completa 14 anos de 
estrada, e para comemorar irá 
inaugurar o seu novo espaço 
cultural na Zona Leste!  

Construída a muitas mãos, a 
Sede CTI abrigará as 
atividades da Cia, assim como 
receberá grupos parceiros e 
artistas convidados.  
A inauguração contará com 
apresentações artísticas dos 
grupos: Ciclistas Bonequeiros, 
Bloco Afro Afirmativo Ilu Inã, 
Forró de Muié, Tribo Mirim, 
Castelo das Artes, Dona Flor e a 
CTI Cia. Teatro da Investigação 
com a apresentação da peça a 
“A Casa de Farinha do 
Gonzagão” e uma roda de 
conversa com Vânia de Fátima 
Noronha Alves e festeiros da 
cultura Popular. 
 
O espaço abrigará o Memorial 
Chico, Gonzaga e Jackson, uma 
homenagem a Chico de Assis, 
grande dramaturgo Brasileiro 
que apadrinhou e orientou o 



FOMENTO AO TEATRO 
ACONTECE EM NOVEMBRO/2017 

  
 

 

ILUSTRAÇÃO 
André Monteiro (Pato) 

                                                   

grupo no início da pesquisa do 
Teatro-Baile e Luiz Gonzaga e 
Jackson do Pandeiro artistas da 
cultura brasileira e que são 
pontos de partida para 
pesquisa do grupo. 
 
10 de novembro, sexta-feira: 
19h - Roda de Conversa com 
Vânia de Fátima Noronha Alves 
e festeiros da cultura Popular. 
 
11 de novembro, sábado: 
14h - Roda de Capoeira com 
grupo infantil Tribo Mirim. 
18h - Cortejo com o Bloco Afro 
Afirmativo Ilu Inã. 
20h - Show “Dona Flor” do 
Dona Flor. 
21h - Forró de Muié. 
 
12 de novembro, domingo: 
13h - Peça “As Aventuras E 
Desventuras De Maria 

Malazarte Durante A Construção 
Da Grande Pirâmide” do grupo 
O Castelo das Artes de São 
Sebastião. 
14h - Peça “Maria Peregrina” 
com Grupo Vice e Versa de 
Registro. 
16h - Teatro em miniaturas da 
Intervenção Ciclistas Bonequeiros 
17h - Peça “A Casa de Farinha 
do Gonzagão” da CTI – Cia. 
Teatro da Investigação. 
 
Dias 10, 11 e 12 de novembro, 
sexta, sábado e domingo. 
Sede da CTI. 
Rua Oti, 212 – Vila Ré. 
 

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 
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própria vida. Todos pactuam 
com o ato teatral. 
 

Dia 16 de novembro, quinta às 
20hs. 
Rua André Furtado de Mendonça (casa 
do morador Dunstin Farias) – Jardim 
Romano. 
 

SARAU DO PEIXE 
 
Livre | Grátis | Lotação 60 pessoas. 
 

No mês de setembro, o  Sarau 
do Peixe homenageará a poeta 
Juliana de Jesus (nega Ju) e terá 
as pipas como tema e atrações 
como: Núcleo Iêé espetáculo 
"dos olhares nasce o grito"; 
Yunei Rosa;  Lançamento do 
livro Dente de leão de Andrio 
Candido; Intervenção poética 
com coletivo Estopô Balaio; 
microfone aberto e bar.  
 

Dia 23 de novembro, quinta às 
16hs. 
Casa Balaio. 
Rua Adobe, 47 – Jardim Romano. 
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ESPETÁCULOS 
 

BURACO D’ORÁCULO 
 
PELAS ORDENS DO REI QUE 
PEDE SOCORRO! [PRÉ-
ESTREIA] 
 
50 min. | Gratuito.  
 
Baseado no livro “Pelas Ordens 
do Rei que pede Socorro”, do 
poeta Ray Lima, o Buraco 
D’Oráculo apresenta seu último 
trabalho, que parte de um 
experimento cênico 
fragmentado que utiliza  
diversos  signos, sons, cores, 
movimentos, objetos e palavras 
como dispositivos 
comunicacionais para a 
manifestação da liberdade 
entre os atores e o público.  O 
Buraco aposta no limite tênue 
entre a realidade e a 

representação artística. Este 
limite seria mediado pelo 
espectador que, também ora 
atua, ora observa dentro de um 
espaço cênico profanado que se 
move apenas pela força do seu 
conteúdo lírico-dramático- épico 
da cenopoesia. 
 
Dia 02 de novembro, quinta às 
15hs. 
Praça João Tadeu Priolli. 
Rua Aroldo de Azedo,  20 – Campo 
Limpo. 

 

XPTO 
 
GRANDES VERDADES NUM 
COPO CHEIO DE VENTO 
[ESTREIA] 
 
50 min. | Gratuito. 
 
O premiado Grupo XPTO volta 
a São Paulo com seu novo 
espetáculo dirigido ao público 

infantil. Oito artistas apresentam 
brincadeiras, jogos poéticos e 
canções interpretadas ao vivo 
que instigam os sentidos e a 
imaginação. Um dragão que 
perde suas cores, uma galinha 
tonta e um anzol apaixonado 
por um lençol são alguns dos 
personagens desta divertida 
aventura. 
 
Dias 18 e 25 de novembro, 
sábados às 11hs e às 15h30; 
Dias 19 e 26 de novembro, 
domingos às 11hs e às 14h30. 
Centro Cultural da Juventude Ruth 
Cardoso. 
Avenida Deputado Emílio Carlos, 3641 – 
Vila Nova Cachoeirinha. 

 

TRUPE SINHÁ ZÓZIMA 
 
DENTRO É LUGAR LONGE 
 
75 min. | Gratuito | 30 lugares 
|Retirada do ingresso com 1h 
de antecedência 
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No chão imenso, meninos narram 
o ir e vir da vida, do nascimento 
à morte, da peleja à conquista. 
Entre vindas e partidas, no 
ônibus em movimento onde é 
encenada a peça, são contadas 
histórias tantas. Num ato de 
valentia, são desveladas, com 
sagacidade poética invejável, 
memórias de dor e 
contentamento. 
 
Dia 01 de novembro, quarta às 
20hs. 
Terminal Cidade Tiradentes. 
Conjunto Habitacional Castro Alves –
Cidade Tiradentes. 
 

Dias 08 e 09 de novembro, quarta 
e quinta às 20hs. 
Terminal Parque Dom Pedro II. 
Parque Dom Pedro II – Centro. 
 

 
 
 
 

OS MINUTOS QUE VÃO COM 
O TEMPO 
 
80 min. | Valor da passagem 
de ônibus. 
 
E se cada minuto fosse uma 
semente, quantas florestas 
teríamos perdido? Embarcar 
rumo à casa, esse lugar dentro 
de si, é atravessar imensidões, 
internas e externas, imensidões 
marítimas, urbanas, íntimas e 
passageiras. O espetáculo é um 
caminho que se propõe a 
acompanhar os passageiros em 
seus variados destinos. 
Obs: O espetáculo inicia no 
terminal antes do embarque e 
segue dentro do ônibus de linha 
no percurso de ida até os 
terminais. 
Dias 22 e 23, quarta e quinta às 
20hs. 
Terminal Sacomã. 
Embarque na linha 5103/10 – Moema. 

Dia 29 de novembro, quarta às 
20hs. 
Terminal Cidade Tiradentes. 
Conjunto Habitacional Castro Alves –
Cidade Tiradentes. 
Embarque na linha 407N/10 – Penha. 

 
Dia 30 de novembro, quinta às 
20hs. 
Terminal Cidade Tiradentes. 
Conjunto Habitacional Castro Alves –
Cidade Tiradentes. 
Embarque na linha 407P/10 – Metrô 
Tatuapé. 
 

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 07 e 08 de novembro, terça e 
quarta às 10hs e às 15hs. 
CEU Formosa.  
Rua Sargento Claudiner Evaristo Dias, 10 
–  Parque Santo Antônio. 
 

Dia 13 de novembro, segunda às 
10hs e às 14hs. 
CEU Aricanduva.  
Rua Olga Fadel Abarca, s/n – Vila 
Aricanduva. 
 

Dias 21 e 22 de novembro, terça e 
quarta às 15hs e às 19h30. 
CEU Campo Limpo.  
Avenida Carlos Lacerda, 704 – 
Pirajussara. 
 

Dias 27 e 28 de novembro, 
segunda e terça às 10hs e às 15hs. 

CEU Rosa da China.  
Rua Clara Petrela, 113 – Jardim São 
Roberto. 
 

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. 
 

KIKO RIESER 
 
AMARELO DISTANTE 
 
60 min. | 14 anos | 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. 
 
Dias 07 e 14 de novembro, terças 
às 19h30. 
Fábrica de Cultura da Brasilândia. 
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Avenida General Penha Brasil, 2508 – 
Vila Nova Cachoeirinha.  

 

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 14 de novembro, terça às 
19hs. 
CEU Navegantes. 
Rua Maria Moassab Barbour, s/n – 
Parque Res. Cocaia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 OUTRAS ATIVIDADES 
 

CIA. VAGALUM TUM TUM 
 
OFICINA DE LINGUAGEM 
 
Gratuito | 25 vagas | Inscrições 
pelo link: 
https://goo.gl/forms/TsfPzxDzkI
xjd3SB2  
 
Coordenada pelos diretores 
Angelo Brandini e Fernando 
Escrich, nesta oficina 
disponibilizaremos aos 
participantes parte do conteúdo 
técnico e artístico da 
Companhia, fruto de dezesseis 
anos de pesquisa continuada, 
através de uma vivência 
condensada do nosso processo 
de criação e treinamento 
específico nas técnicas que 
compõem a linguagem da 

https://goo.gl/forms/TsfPzxDzkIxjd3SB2
https://goo.gl/forms/TsfPzxDzkIxjd3SB2
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Vagalum: dramaturgia, palhaço, 
corpo e música. 
 
Dias 06, 07, 13, 14, 21, 27 e 28 de 
novembro, segundas e terças das 
18hs às 22hs. 
Sede da Cia. Vagalum Tum Tum. 
Rua Votupoca, 381 – Vila Ipojuca. 
 

OFICINA DE ELABORAÇÃO DE 
PROJETOS CULTURAIS 
 
Gratuito | 25 vagas | Inscrições 
pelo link: 
https://goo.gl/forms/4WfEI5Vp
7SURixqk1 
 
Coordenada Ministrada pelas 
produtoras Christiane Galvan e 
Marina Mioni, esta oficina 
abordará a elaboração de 
projetos culturais e sua 
formatação para inserção em 
editais culturais, tais como VAI, 
Zé Renato, ProAC, entre outros. 
 
 

Dias 09, 16, 23 e 30 de novembro, 
quintas das 18hs às 21h30. 
Sede da Cia. Vagalum Tum Tum. 
Rua Votupoca, 381 – Vila Ipojuca. 

 
 

https://goo.gl/forms/4WfEI5Vp7SURixqk1
https://goo.gl/forms/4WfEI5Vp7SURixqk1

