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ESPETÁCULOS 
 

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 

 

FESTIVAL DE FÉRIAS  
 
FILHOTES DA AMAZÔNIA 
 

50 min. | Livre. | Gratuito. 

 
A ideia central do espetáculo é a 
relação dos pais com seus 
filhotes, tanto entre os animais 
como entre os seres humanos, 
mostrando a proximidade 
existente nas relações entre pais 
e filhos de qualquer espécie. Os 
quadros do espetáculo 
apresentam histórias que 
revelam diferentes facetas a 
partir dessa situação. A peça 

começa com uma família 
indígena, cujo chefe contará aos 
pequenos indiozinhos diversas 
lendas e contos sobre animais. 
Assim, passam pelo palco 
esquetes com diversos tipos de 
bichos, divididas em três planos: 
o ar (com os pássaros), os rios 
(com peixes, piranhas e sapos) e 
a terra (onças, quatis, preguiças, 
macacos, entre outros) e assim 
por diante. 

 
Dias 10, 17 e 24 de janeiro, quartas 
às 16hs. 
Espaço PiaFraus. 
Rua Corolianos, 624 – Lapa. 
 

DARWIN BR (Buzum!) 
 

50 min. | Livre. | Gratuito. 

 
Este espetáculo infantil é 
baseado na passagem do 
naturalista Charles Darwin pelo 
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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. 

 
Dias 11, 18 e 25 de janeiro, quintas 
às 16hs. 
Espaço PiaFraus. 
Rua Corolianos, 624 – Lapa. 

 
A ÚLTIMA ÁRVORE 
 

50 min. | Livre. | Gratuito. 

 
A peça “A última árvore” gira 
em torno de uma selva. A história 
penetra um olhar reflexivo sobre 
um assunto muito pertinente: o 
meio ambiente e a preocupação 

com a sustentabilidade, além 
disso, propõe ideias de 
integração entre o verde e o 
urbano. O público conhecerá um 
conto envolvente sobre a 
natureza, animais, índios, 
camponeses, chegando até a 
sociedade moderna, sobretudo o 
crescimento da cidade, em que 
“A Última Árvore” assiste a 
floresta sendo engolida pela 
cidade. Cena muito conhecida e 
vivenciada em todas as cidades, 
onde visualmente é possível 
observar a interferência da 
cidade sobre a natureza. Essa 
peça estreou recentemente no 
projeto Teatro Portátil, que 
movimentou todo o estado de 
São Paulo, passando no total de 
20 cidades, nos principais 
pontos, entre parques, praças, 
feiras e escolas por meio do 
teatro itinerante. 
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Dias 12, 19 e 26 de janeiro, sextas 
às 16hs. 
Espaço PiaFraus. 
Rua Corolianos, 624 – Lapa. 
 

VAQUEIRO E O BICHO FROXO 
 

50 min. | Livre. | Gratuito. 

 
A história aborda mitos da 
cultura popular brasileira, por 
meio do folclore, com um 
Vaqueiro que vê Rosinha, seu 
grande amor, ser raptada pelo 
terrível Bicho Froxo. Para tê- la 
de volta terá de percorrer um 
caminho perigoso, onde será 
ajudado e perseguido por 
personagens do universo mítico 
brasileiro (Papa-Figo, Janaína 
Mãe D&#39;Água, Miquelina do 
Jequitinhonha), até finalmente 
reencontrar sua amada e, juntos, 
numa grande festa, 
transformarem-se em Sol e Lua. 

Esse foi o primeiro espetáculo da 
Cia. Pia Fraus, criado em 1984, 
hoje com a versão mais atual de 
2014. Já se apresentou na 
Espanha, na Índia de Suécia. 
Ganhou prêmio 5 melhores 
Espetáculos de São Paulo em 
1987. Diversas indicações ao 
Prêmio Coca-Cola de Teatro 
Jovem – (1997). 
 
Dias 13, 20 e 27 de janeiro, 
sábados às 15h30. 
Espaço PiaFraus. 
Rua Corolianos, 624 – Lapa. 
 

GIGANTES DE AR 
 

50 min. | Livre. | Gratuito. 

 
Gigantes de Ar é uma reunião 
de cenas inspiradas nas 
populares apresentações de 
circo-teatro. Comédias, dramas, 
habilidades, risco e coragem e 

todo o universo do circo popular 
brasileiro que bravamente resiste 
praticamente sem nenhum apoio 
oficial é representado por 
quatro palhaços que fazem às 
vezes de acrobatas, domadores, 
bailarinos e apresentador, 
trazendo para a rua o espírito 
do circo. Através de bonecos 
infláveis gigantes, animais de 
circo são representados de 
forma lúdica: girafas bailarinas, 
um elefante azul de quatro 
metros, um leão medroso e um 
tigre engraçado são algumas 
das atrações do espetáculo. 
Gigantes de Ar já se apresentou 
em vários festivais nacionais de 
teatro de bonecos (Canela, 
Curitiba, SESI Bonecos) e nos 
festivais internacionais de Cadiz 
(Espanha), Miami (EUA) e Bogotá 
(Colômbia). 
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Dias 13, 20 e 27 de janeiro, 
sábados às 17hs. 
Espaço PiaFraus. 
Rua Corolianos, 624 – Lapa. 
 

CÍRCULO DAS BALEIAS 
 

50 min. | Livre. | Gratuito. 

 
O espetáculo infantil é uma 
viagem ao fundo do mar. As 
crianças conhecerão uma parte 
do ciclo de vida das baleias 
jubarte, - a baleia brasileira por 
excelência - bem como as 
condições necessárias para a 
sobrevivência destes animais. 
Queremos, com este espetáculo, 
apresentar às crianças um 
recorte do ecossistema marítimo 
brasileiro, que sirva como um 
sinal de alerta para a sua 
própria preservação. Afinal de 
contas, apesar de suas 
reconhecidas riqueza e 

diversidade, o ecossistema 
marítimo brasileiro é, de longe, o 
que se encontra sob as condições 
mais precárias de conservação. 
Esse espetáculo marcou a 
comemoração de 30 anos da Pia 
Fraus, em 2014 e foi produzido 
pelo CCBB São Paulo. Ganhou o 
prêmio São Paulo de Incetivo ao 
Teatro Infantil e Jovem (antigo 
Coca-Cola FEMSA) na categoria: 
Sustentabilidade (2014). 

 
Dias 14, 21 e 28 de janeiro, 
domingos às 15h30. 
Espaço PiaFraus. 
Rua Corolianos, 624 – Lapa. 
 

BICHOS DO BRASIL 
 

50 min. | Livre. | Gratuito. 

 
É um espetáculo que busca 
retratar a riqueza da fauna 
brasileira por meio de recursos 

plásticos, sonoros e 
coreográficos. Pautado nos 
bonecos, na música e na 
coreografia, que prende a 
atenção de todos, procura criar 
o ambiente da mata sem exigir 
um comportamento humano de 
seus personagens. O espetáculo 
é composto por uma sucessão de 
15 esquetes que retratam o 
cotidiano dos animais numa selva 
tropical. “Bichos do Brasil”, é um 
resgate para que não ocorra a 
extinção de nossos animais, 
dentro do imaginário popular, 
que tanta influência exercem 
como fonte inspiradora dos mitos 
Populares brasileiros. A trilha 
sonora composta especialmente 
para o espetáculo faz uso de 
diversos ritmos brasileiros como o 
Forró, Frevo, Bossa Nova, 
Samba, Maracatu. Sem uso de 
texto, 03 atores e mais de 50 
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bonecos feitos a partir de 
materiais naturais, que ganham 
novo tratamento e cores diversas, 
buscando dar uma abordagem 
contemporânea a elementos 
rústicos e bonecos infláveis 
gigantes, promovem a retomada 
da Pia Fraus às suas origens: 
tornar contemporâneo os 
elementos da Cultura Popular 
Brasileira. 

 
Dias 14, 21 e 28 de janeiro, 
domingos às 17hs. 
Espaço PiaFraus. 
Rua Corolianos, 624 – Lapa. 

 

INTOLERÂNCIA 
 

20 min. | Livre. | Gratuito. 

 
Em sua quarta montagem, a 
BuZum! amplia a sua área de 
atuação, enfocando agora o 
universo adolescente, e dá início 

a esta jornada, junto a um tema 
essencial de ser discutido: a 
intolerância entre os jovens no 
ambiente escolar, levantando 
questões que dizem respeito aos 
preconceitos, agressões e 
violências moral e física, 
infelizmente, diárias na vida do 
jovem. O termo desta discussão 
se tornou mundialmente 
conhecido como bullying e o 
espetáculo “Intolerância” trata 
da questão de maneira 
delicada, poética e profunda, 
em conexão com o mundo 
contemporâneo em que o 
adolescente está inserido. 
Três personagens, uma mochila, 
um caderno e uma camiseta 
contam a história de agressão de 
sua dona, uma menina comum 
que sofre Bullying na escola. 
Com o uso de vídeo e teatro de 
objetos a peça não mostra o 

agressor e a vítima de uma 
forma julgadora, mas o quanto 
essas atitudes podem influenciar 
o comportamento dos jovens e a 
importância de aceitarmos as 
diferenças. 

 
Dia 19 de janeiro, sexta às 9h30, 
10hs, 10h30, 13h30, 14hs e às 
14h30.  
Casa de Cultura Campo Limpo – Hip Hop 
Sul. 
Rua Santana, 201 - Vila São Pedro. 

 
Dia 23 de janeiro, terça às 9h30, 
10hs, 10h30, 13h30, 14hs e às 
14h30.  
Casa de Cultura de Guaianazes. 
Rua Castelo de Leça, s/nº , Jardim Soares. 

 
MUNDO PORTUGUÊS 
 

20 min. | Livre. | Gratuito. 

 
O espetáculo conta de maneira 
bem-humorada o caminho da 
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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 
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 17 de janeiro, quarta às 9h30, 
10hs, 10h30, 13h30, 14hs e às 
14h30.   
Biblioteca Helena Silveira. 
Rua José Viriato de Castro, 78 – Campo 
Limpo. 

 
Dia 20 de janeiro, quarta às 9h30, 
10hs, 10h30, 13h30, 14hs e às 

14h30.   
Biblioteca Thales Castanho de Andrade. 
Rua Dr. Artur Fajardo, 447 - Freguesia do 
Ó. 

 
Dia 26 de janeiro, sexta às 10h30, 
11hs, 11h30, 14hs, 14h30 e às 
15hs.   
Biblioteca Hans Christian Andersen. 
Avenida Celso Garcia, 4142 - Tatuapé. 

 
 

Dia 27 de janeiro, sábado às 
10h30, 11hs, 11h30, 14hs, 14h30 e 
às 15hs.   
Biblioteca Paulo Duarte. 
Rua Arsênio Tavolieri, 45 – Jabaquara. 

 
Dia 29 de janeiro, segundo às 
09h30, 10hs, 10h30,  13h30, 14hs, 
14h30.   
Biblioteca Lenyra Fraccaroli. 
Praça Haroldo Daltro, 451 - Vila Carrão. 

 
Dia 30 de janeiro, terça às 10h30, 
11hs, 11h30, 14hs, 14h30 e às 
15hs.   
Biblioteca Érico Veríssimo. 
Rua Diógenes Dourado, 101 – Jaraguá. 

 
Dia 31 de janeiro, quarta às 09h30, 
10hs, 10h30,  13h30, 14hs, 14h30.   
Biblioteca Camila Cerqueira César. 
Rua Waldemar Sanches, 41 – Butantã. 
 
 
 
 
 



FOMENTO AO TEATRO 
ACONTECE EM JANEIRO/2018 

  
 

 

ILUSTRAÇÃO 
André Monteiro (Pato) 

                                                   

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. 
 
TOTALMENTE PASTELÃO 
 
60 min. | R$20 inteira e R$10 meia. 

  
Chico Farofero e Resmelengo são 
dois moradores de rua, 
malandros, meio palhaços, que 
têm a ideia de montar uma 
empresa de trapaças. O 
primeiro “negócio” surge ao 
acaso, quando Farofero, o mais 
malandro da dupla, ouve uma 
conversa entre Tartamelo e sua 
esposa Dulcinéia, donos de uma 
Doceira, e decide trapaceá-los. 
Então, ele e Resmelengo 
inventam um jeito de conseguir 
comer os salgados e doces feitos 
pelo casal. Acontece que nem 
tudo sai como eles tinham 

planejado e as trapaças deles 
terminam numa grande confusão. 
 
Dias 20, 21, 27 e 28 de janeiro, 
sábados e domingos às 16hs. 
Espaço Parlapatões. 
Praça Franklin Roosevelt, 158 – 
Consolação. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.compreingresso.com.br/
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OUTRAS ATIVIDADES 
 

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 
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 25 de janeiro, quinta às 15hs. 
Oficina Cultural Oswald de Andrade. 
Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro. 
 

Dias 21 e 28 de janeiro, domingos 
às 15hs. 
Elevado Presidente João Goulart. 
Próximo ao metrô Santa Cecília. 
 

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. 
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Dia 11 de janeiro, quinta às 20hs. 
Rua Capachós, 56 (casa do morador 
Paulo Oliveira) – Jardim Romano. 
 

SARAU DO PEIXE 
 
Livre | Grátis | Lotação 70 pessoas. 
 

No mês de janeiro, o  Sarau do 
Peixe homenageará a poeta 
Débora Garcia e terá atrações 
como: música ao vivo com 
Gabriel Peri; slam numa tacada 
só; invervenção poética coletivo 
Estopô Balaio e microfone 
aberto. 
 
Dia 20 de janeiro, sábado às 
17hs. 
Casa Balaio. 
Rua Adobe, 47 – Jardim Romano. 
 
 
 
 
 
 

 


