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ESPETÁCULOS 
 

LES COMMEDIENS 
TROPICALES 

 
BAAL MATERIAL 

 

75 min. | Gratuito. 
 

O primeiro texto de Brecht, Baal, 
foi o ponto de partida para a 
criação de BAAL.MATERIAL, 
espetáculo da Cia Les Commediens 
Tropicales e do Quarteto à Deriva 
que volta a ser apresentado na 
capital paulista. A montagem traz, 
assim como os espetáculos 
anteriores da Cia Les Commediens 
Tropicales, diversas linguagens 
para o palco: artes plásticas, 
vídeo, teatro e música circulam 
pelas cenas, sem hierarquia 
alguma entre elas.   
 

De 02 a 18 de fevereiro, sextas e 
sábados às 21hs e domingos às 
19hs. 
Galpão do Folias. 
Rua Ana Cintra, 213 – Santa Cecília. 

 
CIA ARTHUR-ARNALDO 

 

MÁRTIR  
 

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 12 de janeiro a 04 de fevereiro, 
sextas e sábados às 21hs; domingos 
às 19hs.  
Teatro Cacilda Becker. 
Rua Tito, 295 – Lapa. 

 
BUZUM! E CIA. PIA FRAUS 

 

MUNDO PORTUGUÊS 
 

20 min. | Livre. | Gratuito. 

 
O espetáculo conta de maneira 
bem-humorada o caminho da 
língua portuguesa pelo mundo, 
sua expansão pela Ásia, África e 
América do Sul. Em um ambiente 
intimista, com o uso de 
bonecos e um texto dinâmico, 
crianças e adultos descobrem a 
presença de expressões e 
palavras africanas na língua 
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portuguesa, de alimentos e 
plantas indígenas na cultura 
brasileira e que a tão comentada 
“Globalização” já começou há 
séculos. Os bonecos saem das 
páginas de um enorme livro para 
ilustrar os caminhos feitos pelos 
portugueses em busca de novos 
territórios e especiarias e, é claro, 
sua chegada ao Brasil. 
Mundo Português resgata nossas 
origens, e ressalta a importância 
de saber de onde viemos e como 
se deu nosso processo de 
colonização, criando 
aproximações de nossa própria 
cultura. 

 
Dia 03 de fevereiro, sábado às 
10h30, 11hs, 11h30, 14hs, 14h30 e 
às 15hs.  
Biblioteca Jayme Cortez. 
Avenida Dep. Emílio Carlos, 3641 – Limão. 

Dia 17 de fevereiro, sábado às 
10h30, 11hs, 11h30, 14hs, 14h30 e 
às 15hs.  
Biblioteca Rubens Borba Alves de 
Moraes. 
Rua Sampei Sato, 440 – Jardim 
Matarazzo. 

 
Dia 23 de fevereiro, sexta às 
09h30, 10hs, 10h30, 13h30, 14hs e 
às 14h30.  
Biblioteca Castro Alves. 
Rua Abrahão Mussa, S/N – Jardim 
Patente Novo. 
 
MAMULENGO 
 

20 min. | Livre. | Gratuito. 

Esse espetáculo explora o 
universo da cultura popular 
brasileira, mais precisamente a 
cultura popular de Pernambuco! 
Feito totalmente 
com mamulengos, o boneco 
popular brasileiro, criados e 
confeccionados por 
mamulengueiros de Glória do 

Goitá - PE, importante polo de 
mamulengueiros no país. Joana, 
uma esperta garota que adora o 
carnaval, parte rumo a uma 
aventura para salvar seu amigo 
João, que caiu num poço. Com a 
ajuda de um falante papagaio, 
Joana passa por blocos de 
Caboclinho, Maracatu, Cavalo 
Marinho e frevo. O espetáculo é 
uma divertida e emocionante 
descoberta da cultura popular 
brasileira! 
 
Dia 04 e 18 de fevereiro, domingos 
às 10hs, 11hs, 12hs, 14hs, 15hs e 
às 16hs.  
Instituto Butantan. 
Avenida Vital Brasil, 1500 – Butantã. 
 
Dia 11 de fevereiro, domingos às 
10hs, 11hs, 12hs, 14hs, 15hs e às 
16hs. 
Museu Catavento Cultural e Educacional. 
Parque Dom Pedro II - Av. Mercúrio, s/n – 
Brás. 
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Dia 25 de fevereiro, domingos às 
10hs, 11hs, 12hs, 13h30, 14h30 e 
às 15h30. 
Museu da Imagem e do Som  
Avenida Europa, 158 – Jardim Europa. 

 
PÁGINA MÁGICA  
 

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 06 de fevereiro, terça às 14hs e 
às 16hs.  
Biblioteca Vicente Paulo de Guimarães. 
Rua Jaguar, 225 – Vila Curuçá Velha.  

 
Dia 07 de fevereiro, quarta às 
14h30 e às 16h30.  
Biblioteca Roberto Santos. 
Rua Cisplatina, 505 – Ipiranga. 

 
Dia 08 de fevereiro, quinta às 11hs 
e às 15hs.  
Biblioteca Viriato Correa 
Rua Sena Madureira, 298 - Vila Mariana.  

 

Dia 06 de fevereiro, terça às 11hs e 
às 15hs.  
Biblioteca Vicente Paulo de Guimarães. 
Rua Jaguar, 225 – Vila Curuçá Velha.  

 
Dia 15 de fevereiro, quinta às 11hs 
e às 15hs.  
Biblioteca Jayme Cortez. 
Avenida Dep. Emílio Carlos, 3641 – Limão. 
 
Dia 16 de fevereiro, sexta às 14hs e 
às 16hs.  
Biblioteca Camila Cerqueira Cesar. 
Rua Waldemar Sanches, 41 – Butantã. 
 
Dia 20 de fevereiro, terça às 14hs e 
às 16hs.  
Biblioteca Malba Tahan. 
Rua Brás Píres Meira, 100 – Jardim 
Susana. 
 
Dia 21 de fevereiro, quarta às 10hs 
e às 14hs.  
Biblioteca Érico Veríssimo. 
Rua Diógenes Dourado, 101 – Jaraguá. 
 
 



FOMENTO AO TEATRO 
ACONTECE EM FEVEREIRO/2018 

  
 

 

ILUSTRAÇÃO 
André Monteiro (Pato) 

                                                   

Dia 22 de fevereiro, quinta às 
14h30 e às 16h30.  
Biblioteca Vinicius de Moraes. 
Rua Jardim Tamôio, 1119 – José 
Bonifácio. 
 
Dia 23 de fevereiro, sexta às 13h30 
e às 15h30.  
Biblioteca Anne Frank. 
Rua Cojuba, 45 – Itaim Bibi. 
 
Dia 27 de fevereiro, terça às 10hs e 
às 14hs.  
Biblioteca Prestes Maia 
Avenida João Dias, 822 – Santo Amaro.  
 
Dia 28 de fevereiro, quarta às 
14h30 e às 16h30.  
Biblioteca Cora Coralina. 
Rua Otelo Augusto Ribeiro, 113 – 
Guaianazes. 
 
DARWIN BR (Buzum!) 
 

50 min. | Livre. | Gratuito. 

 
Este espetáculo infantil é 
baseado na passagem do 

naturalista Charles Darwin pelo 
Brasil durante a viagem que fez 
ao redor do mundo em 5 anos. 
Através da manipulação de 
bonecos, são mostradas ao 
público as descobertas de 
Darwin sobre a evolução das 
espécies, além de relatos sobre 
nosso país deixados em seus 
vários registros de viagem, que 
revelam o impacto que a 
diversidade biológica brasileira 
lhe causou. 
O Brasil foi o primeiro país 
tropical por onde o cientista 
passou, e a variedade presente 
na fauna e flora nacionais o 
deixou muito impressionado, 
tendo rendido inúmeros 
comentários do naturalista ao 
longo de sua vida. Darwin visitou 
cidades como Salvador e Rio de 
Janeiro, nas quais pode observar 
aspectos da sociedade da época 

tais como o sincretismo religioso e 
a sociedade escravocrata. Suas 
descrições são bastante 
detalhadas, e muitas vezes, 
repletas de sinestesias: há 
observações sobre cheiros, 
sensações, imagens, cores, sons... 
Tudo isso pode ser conferido com 
apresentação de teatro de 
bonecos recheada de recursos 
sonoros e de iluminação. 
 
De 10 de fevereiro a 04 de março, 
sábados e domingos às 16hs. 
Teatro Cacilda Becker. 
Rua Tito, 295 – Lapa. 
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OUTRAS ATIVIDADES 
 

CIA ARTHUR-ARNALDO 
 

OFICINA DE INVESTIGAÇÃO 
CÊNICA: VIVÊNCIAS TEATRAIS 
E DRAMATURGIA 
 

20 vagas | Gratuito. 
 
(Os participantes receberão ajuda 
de custo para transporte) 

 
A oficina terá como tema os 
perfis dos jovens de hoje, que 
serão convidados a participar 
deste processo criativo, visando, 
como resultado a escrita de um 
texto dramatúrgico inédito pela 
Cia. Arthur-Arnaldo. A 
investigação será feita por 
intermédio de exercícios de 
dramaturgia e vivências teatrais 
ministradas pelo núcleo artístico 

da Cia. (Soledad Yunge, Julia 
Novaes, Carú Lima, Luisa 
Taborda, Taiguara Chagas e 
Tuna Serzedello). 
 
De 17 de fevereiro a 31 de março, 
sábados das 10hs às 13hs.  
Oficina Cultural Oswald de Andrade. 
Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro. 
 

TEATRO KAUS 
 

LEITURA DA PEÇA CHUVA DE 
ANJOS 
 
80 min. | Gratuito. 
  

Texto inédito do dramaturgo 
argentino Santiago Serrano. 
A Escrita em 2007, CHUVA DE 
ANJOS propõe uma reflexão 
sobre a solidão e o 
individualismo nas grandes 
cidades. A peça apresenta um 
diálogo improvável entre duas 

mulheres rodeadas de edifícios 
altos de onde se atiram alguns 
suicidas. Enquanto cada 
personagem se torna o cenário 
de sua própria tragédia, os 
males da contemporaneidade 
são apontados em um jogo de 
claro-escuro, de palavra e 
silêncio, de presença e ausência, 
e de caídas metafóricas. 
 
Dia 28 de fevereiro, quarta às 20hs.  
Oficina Cultural Oswald de Andrade. 
Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro. 
 

GRUPO PANDORA 
 

4º ATO ARTÍSTICO COLETIVO 
CIMENTO PERUS 
 
40 lugares. | Gratuito. 
  

Evento cultural realizado pelo 
Grupo Pandora em parceria com 
o Movimento pela 



FOMENTO AO TEATRO 
ACONTECE EM FEVEREIRO/2018 

  
 

 

ILUSTRAÇÃO 
André Monteiro (Pato) 

                                                   

Reapropriação da Fábrica de 
Cimento de Perus em prol do 
fomento à produção e fruição 
cultural no bairro e para chamar 
atenção para a questão da 
necessidade da desapropriação 
e uso público da Fábrica de 
Cimento - reconhecido patrimônio 
material e imaterial (luta dos 
Queixadas). 
 
PROGRAMAÇÃO  
 
Dia 17/02: 
14h às 17h - Conversa pública 
sobre Ocupações Culturais 
Convidados: Aluízio Marino, 
Espaço Cultural CITA/Coletivo 
Bando Trapos, CDC Vento 
Leste/Dolores Boca Aberta e 
Ocupação Canhoba/Grupo 
Pandora de Teatro; 

17h - Espetáculo "Foi o que 
ficou... do bagaço" com o 
Coletivo Bando Trapos. 
 
Dia 24/02: 
14h às 17h - Conversa pública 
com Movimento pela 
Reapropriação da Fábrica de 
Cimento Perus e lançamento de 
publicação. 
 
Dia 25/02: 
14h - Espetáculo "Teatro a la 
Carte" com Santa Víscera Teatro; 
16h - Intervenção 
"Queixadinhas" com Teatro 
Popular União e Olho Vivo + 
roda de conversa; 
19h - Espetáculo "Relicário de 
Concreto" com Grupo Pandora 
de Teatro. 
 

Dias 17 e 24 e 25 de fevereiro, 
sábados e domingo a partir das 
14hs. 
Ocupação Artística Canhoba - Cine 
Teatro Pandora. 
Rua Canhoba, 299 – Vila Fanton – Perus. 

 

CASA DA TIA SIRÉ 
 

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 
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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! 
 
Dia 04 de fevereiro, domingo às 
15hs. 
Praça Sete Jovens. 
Praça Sete Jovens – Jardim Elisa Maria. 

 
Dias 18 e 25 de fevereiro, 
domingos às 15hs. 
Elevado Presidente João Goulart. 
Próximo ao metrô Santa Cecília. 
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ESPETÁCULOS 
 

O BURACO D’ORÁCULO 
 
PELAS ORDENS DOS REIS QUE 
PEDE SOCORRO [ESTREIA] 
 
50 min. | Gratuito. 
 
O espetáculo é uma intervenção 
urbana, um mosaico de poemas 
extraídos da obra de Ray Lima 
que foram costurados 
dramaturgicamente a partir do 
conceito da cenopoesia: 
expressão artística que mistura 
imagens, gestos, canções e 
palavras na composição de uma 
mesma expressão artística. Os 
fragmentos poéticos que 
permeiam a encenação 
convergem para um tema 
central: a séria questão político-
social da disputa de poder. 

Em cena, os atores interpretam 
poemas em formato de cenas, 
de poesia teatralizada que 
transita com leveza entre o 
cômico e o dramático, 
provocando o espectador, seja 
pela sutileza poética ou pela 
contundência dos temas sociais.  
 
Pré-estreia. 
Dia 04 de fevereiro, domingo às 
17hs. 
Praça do Casarão.  
Rua São Gonçalo do Rio das Pedras, S/N 
– Vila Mara, São Miguel Paulista. 

 
Dia 17 e 18 de fevereiro, sábado e 
domingo às 17hs. 
Teatro Flávio Império. 
Rua São Gonçalo do Rio das Pedras, S/N 
– Vila Mara, São Miguel Paulista. 
 
Dia 23 de fevereiro, sextas às 
19hs. 
Ocupação CORAGEM - COHAB II. 
Rua Vicente Avelar, 53 - José Bonifácio, 
Itaquera. 
 

Dia 24 de fevereiro, sábado às 
16hs. 
Parque São Rafael. 
Praça Oswaldo Luiz da Silveira, S/N - 
Parque São Rafael. 
 

Dia 25 de fevereiro, domingo às 
16hs. 
Largo do Campo Limpo. 
Largo do Campo Limpo S/N – Campo 
Limpo. 
 

DANÇANDO NO ARAME 
 
FUNÂMBUL@S 
 
90 min. | R$20 inteira e R$10 
meia. 
 
As irmãs Ana, Clara e Júlia têm 
vidas bem diferentes. Ana é 
dramaturga e dá aulas de 
teatro na periferia; Clara, a 
mais velha, tem um casamento 
turbulento; e a caçula Júlia é 
artista, mas precisa trabalhar 
como garçonete para pagar as 
contas. Elas se reúnem para 
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cuidar de seu velho pai Augusto, 
que foi escritor e professor 
universitário e hoje sofre de uma 
doença que provoca confusão 
mental. 
 
Funâmbul@s se passa em três 
realidades distintas, que se 
sobrepõem: a vida 
propriamente dita, o sonho e 
uma peça de teatro sobre as 
irmãs que está sendo escrita por 
Ana.  
 
Dia 02 de fevereiro a 11 de março, 
sextas e sábados às 21hs e 
domingos às 20hs. 
Centro Cultural São Paulo – CCSP. 
Rua Vergueiro, 1000 – Liberdade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIA. LÚDICOS 
 
PIOLIN  
 
50 min. | Livre. | Gratuito. 
 

A Cia. Lúdicos de teatro 
popular, inspirada livremente 
em momentos da vida de Piolin, 
mergulharam no universo do 
circo e da música para recontar, 
de forma antropofágica, a 
história do palhaço que nasceu 
num picadeiro e morreu 
engasgado com uma bala. O 
que acontece naquelas frações 
de segundo que antecedem a 
morte? O que parte? O que 
fica? Neste pequeno instante, o 
palhaço revive suas memórias 
refletidas no espelho de seu 
camarim. Toda sua vida passa 
diante se seus olhos, trazendo a 
nostalgia e a sensação de que 

enquanto se está sob a lona do 
circo, o tempo é infinito. 
Ensaio aberto com bate-papo. 
Dia 01 e 02 de fevereiro, quinta e 
sexta às 18hs.  
Oficina Cultural Oswald de Andrade. 
Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro.   
 
Dias 16, 17, 23 e 24 de fevereiro, 
sextas às 15hs e sábados às 17hs.  
Centro de Formação Cultural Cidade 
Tiradentes. 
Rua Inácio Monteiro, 6.900 – Conjunto 
Habitacional Sítio Conceição – Cidade 
Tiradentes. 

 

CIA. DE COPAS 
 
MEU AMIGO INVENTOR 
 
60 min. | Livre. |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 
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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. 
 
Dias 20, 21, 27 e 28 de fevereiro, 
terças e quartas às 10hs e às 15hs. 
CEU Jaguaré.  
Avenida Kenkiti Simomoto, 80 – Jaguaré. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

OUTRAS ATIVIDADES 
 

DANÇANDO NO ARAME 
 
FORMAS BREVES DE TEATRO 
 
15 vagas. |Gratuito. | 
Inscrições até 02 de fevereiro 
pelo e-mail 
dancandonoarame@gmail.com 
 
A oficina de dramaturgia 
Formas breves de teatro é 
composta de exercícios 
individuais e coletivos, que 
resultarão na escrita de 
fragmentos e de formas breves 
de dramaturgia. com Priscila 
Gontijo – escritora, dramaturga, 
roteirista e pesquisadora 
 
Público: autores Iniciantes, 
estudantes de teatro, literatura 
e roteiro. 

Inscrições: enviar um e-mail com 
uma cena curta em arquivo 
Word, fonte Times New Roman, 
tamanho 12 (de uma a, no 
máximo, três páginas), em forma 
de diálogo que obedeça ao 
Teste de Bechdel, ou seja, que 
siga estas três regras: 
1. Há no mínimo duas mulheres, 
com nomes. 
2. As mulheres conversam entre 
si. 
3. As mulheres conversam sobre 
alguma coisa que não seja um 
homem. 
 
Qual é o conflito dessas 
mulheres contemporâneas, em 
2018, Brasil? 
 
“De fato, se a mulher não 
existisse a não ser na ficção 
escrita por homens, era de se 
imaginar que ela fosse uma 
pessoa da maior importância, 
muito variada; heroica e cruel, 

mailto:dancandonoarame@gmail.com
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esplêndida e sórdida; 
infinitamente bela e horrenda 
ao extremo; tão grandiosa como 
um homem, para alguns até mais 
grandiosa. Mas isso é a mulher 
na ficção. Na vida real, como o 
professor Trevelyan apontou, 
ela era trancada, espancada e 
jogada de um lado para outro”. 
(Virginia Woolf, em Um teto 
todo seu). 
 
Dias 08 e 15 de fevereiro, quintas 
das 14hs às 18hs. 
Centro Cultural São Paulo – CCSP. 
Rua Vergueiro, 1000 – Liberdade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


