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ESPETÁCULOS 
 

A PRÓXIMA COMPANHIA 

 
ENQUANTO CHÃO 
 
70 min. | 70 lugares. |12 anos | 
Pague quanto puder 

 
O espetáculo Enquanto Chão, com 
A Próxima Companhia, surge a 
partir do encontro com as 
comunidades de Canela (Palmas -
TO), Patrimônio (Uberlândia - 
MG), seus habitantes, seus 
festejos populares e pela 
reflexão sobre o avanço dos 
processos de apagamento cultural 
presentes nesses territórios. As 
diversas narrativas são o disparo 
do espetáculo, que transita entre 
o real e o ficcional. Contando, 
cantando e dançando histórias é 
construído um discurso cênico 
entre a festa, a denúncia e o 
poético. 

O espetáculo se configura como 
um espaço aberto onde o público 
é recebido e convidado a 
construir este ambiente com 
bandeirinhas, flores e detalhes. 
Em roda se estabelece o encontro 
e a troca de histórias que são 
contadas ora pelo narrador, ora 
pelas dez personagens que se 
apresentam no decorrer da 
trama\festa\encontro... 
 
De 07 a 15 de dezembro, sextas e 
sábado às 21h. 
Sede A Próxima Companhia. 
Rua Barão de Campinas, 529 - Santa 
Cecília.  

 

BURACO D’ORÁCULO 
 

XI MOSTRA DE TEATRO DE 

SÃO MIGUEL PAULISTA - 
BURACO D`ORÁCULO 2018 

 

50 min. | 300 lugares. | Livre. | 
Gratuito. 

 

Nos dias 01 e 02 de Dezembro 
acontece na Zona Leste de São 
Paulo a XI Mostra de Teatro de 
São Miguel Paulista com 
apresentações na Praça 
Guanambi (Parque Cruzeiro do 
Sul), ambas localizadas bairro de 
São Miguel Paulista. A 
programação gratuita e 
diversificada, forma um painel do 
teatro de rua nacional, com 
grupos do nordeste, sul e sudeste, 
além de companhias da capital, 
região metropolitana e interior 
paulista.  
Idealizada e realizada pelo 
grupo O Buraco d’Oráculo desde 
2002, a Mostra chega à sua 
décima primeira edição como 
uma atividade do projeto Buraco 
20 Anos: da (r)existência na rua à 
poesia em cena, contemplada na 
32ª Edição do Programa de 
Fomento ao Teatro para a 
Cidade de São Paulo. Projeto 
este que celebrar 20 anos de 
atuação do grupo, com diversas 
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atividades entre circulação, 
pesquisa, atividades formativas e 
a XI Mostra de Teatro de São 
Miguel. 
 

Dia 1 de dezembro, sábado das 16h 
às 19h e dia 2 de dezembro, 
domingo das 15h às 18h. 
Praça Guanambi. 
Parque Cruzeiro do Sul - São Miguel 
Paulista.  
 

ESTELAR DE TEATRO 
 

MATRIARCADO DE 

PINDORAMA 
 

150 min. | 40 lugares. | 14 anos. | 
Pague quanto puder. 

 
A história do Brasil do ponto de 
vista do protagonismo feminino. 
Matriarcado de Pindorama 
convida o público a 
deslocamentos físicos – as 
pessoas percorrem desde a 
entrada no Teatro Estelar, na 13 
de Maio, às diferentes 

dependências da sede da 
companhia – e, especialmente, 
aos deslocamentos interiores, em 
relação às certezas históricas e à 
subjetividade dominante. Num rito 
cênico-poético, atravessamos os 
tempos, da colonização aos dias 
atuais:  dos silenciamentos 
femininos ao genocídio indígena, 
incêndio no Museu Nacional, 
prédio que desabou no centro, 
verdades de Whatsapp, 
fantasmas da ditadura: nossa 
peça percorre o Brasil de ontem 
e hoje, criando relações entre um 
país que não prestou as contas 
com seu passado e nosso 
presente. 
 
De 6 à 17 de dezembro, quintas, 
sextas e sábados às 21h; domingos 
às 19h; segunda 17 de dezembro às 

21h. 
Teatro Estelar. 
Rua 13 de Maio, 120.  

 

 
 

 
A CANTORA CARECA 

 

60 min. | 100 lugares. | 12 anos. | 
30 reais. 

 
A Cantora Careca é 
considerada a primeira obra da 
corrente batizada Teatro do 
Absurdo. Escrito em 1949 pelo 
francês Eugène Ionesco, o texto é 
irônico, com diálogos absurdos 
que levam a total 
impossibilidade de comunicação 
entre os seis personagens.  Em 
uma das cenas mais conhecidas 
dois estranhos conversam sobre 
a vida, onde moram, filhos e por 
fim descobrem que são casados. 
 

De 24 de novembro a 16 de 
dezembro, sábado às 19h, domingo 
às 18h. 
TUSP. 
Rua Maria Antônia, 294 - Consolação. 
 
 

GRUPO TAPA 
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COMPANHIA DO LATÃO 
 

MOSTRA ARTÍSTICA DE 

TEATRO JOVEM 
 

180 min. | 30 vagas. | 16 anos. | 
Gratuito. 

 
Apresentação de cenas 
resultantes da Oficina do Latão 
(módulo II, 2018), seguida de 
conversas com o público. 
 

De 19 a 21 de dezembro às 21h, 22 
de dezembro às 17h. 
Estúdio do Latão. 
Rua Harmonia, 931 - Sumarezinho. 
 

ÓPERA DOS VIVOS 
 
Dirigido por Sérgio de Carvalho, 
o espetáculo mescla teatro, 
cinema e música em quatro atos 
independentes mas que dialogam 
entre si: “Sociedade mortuária”, 
“Tempo morto”, “Privilégio dos 
mortos” e “Morrer de pé”. A 
reflexão sobre a produção 

cultural brasileira dos anos 1960 
até hoje movem a peça, numa 
investigação acerca da 
mercantilização da arte e sua 
ideologia. 
 
Dia 22 de dezembro às 19h. 
Estúdio do Latão. 
Rua Harmonia, 931 - Sumarezinho. 
 

GRUPO PANDORA DE 

TEATRO 
 

RICARDO III NÃO TERÁ 

LUGAR OU CENAS DA VIDA 

DE MEIERHOLD 
 

75 min. | 30 lugares. | Livre. | 
Gratuito. | Ensaio Aberto 

 
Um fuzilamento. Um ensaio de 
teatro. Um casal que conversa 
sobre a vida. Um filho que 
nasce. Uma peça censurada. 
Uma visita inesperada. Um chefe 
de Estado que prepara uma 
refeição aos artistas. Alguém 
que bate na porta. Um ator com 

medo de interpretar o tirano 
“Ricardo III”. Dramaturgia de 
Matéi Visniec inspirada no último 
pesadelo do encenador russo 
Vsévolod Meierhold antes de ser 
assassinado na prisão em 1940 
por ordem do Generalíssimo, a 
peça trata da censura política, 
da vida de Meierhold e da 
força do teatro.  
  

Dia 14 de dezembro, sexta às 20h. 
Ocupação Artística Canhoba - Cine Teatro 
Pandora. 
Rua Canhoba, 299 – Perus. 

 

ERA UMA VEZ UM REI 
[POMBAS URBANAS] 

 
75 min. | Livre. | Gratuito. 

 
Num final de tarde, um grupo de 
mendigos se encontram em uma 
praça da cidade. De suas 
relações nasce uma brincadeira 
na qual um deles propõe ser Rei. 
A partir disto, tem início um 
intenso jogo humano e 



FOMENTO AO TEATRO 
ACONTECE EM DEZEMBRO/2018 

                       
    

                                                   

imaginativo e esses mendigos 
saem da realidade em que 
vivem para representar as 
relações de poder da mesma 
sociedade que os marginaliza. 
 

Dia 9 de dezembro, domingo, às 
20h. 
Ocupação Artística Canhoba - Cine Teatro 
Pandora 
Rua Canhoba, 299 – Perus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OUTRAS ATIVIDADES 
 

CIA. TRIPTAL 
 

SEMINÁRIOS 
 

240 min. | 100 lugares. | 16 anos. | 
Gratuito. 
 
Apresentação do Solo em 
homenagem ao Autor e Diretor Fauzi 
Arap. Objetivo é mostrar o espetáculo 
como forma de repensar e debater o 
ofício do ator. O Espetáculo mostra a 
preparação do personagem e de 
como o artista usa o seu ofício para 
questionar o seu tempo através da 
dramaturgia e pensamentos, 
colocando a arte e a educação como 
caminho de grandeza para que uma 
nação exista plena e fortaleça a sua 
democracia. Mais do que nunca é 
preciso pensar para transformar o 

nosso tempo. 
O TEATRO dá aos homens a ternura 
humana. Ele é a expressão mais 
verdadeira e viva de uma civilização. 
Toda vez que um ator pisa num palco, 
ele perpetua sua paixão e oferece o 
seu coração, para que possamos 

suportar o que temos de mais 
monstruoso e de mais belo. É assim, 
que nos tornamos artistas soberanos.  
O espetáculo também investiga o 
papel da palavra no processo 

terapêutico, ao lado da importância 
da arte, no mesmo processo. 
Elias Andreato é Ator de teatro, 
cinema e televisão, diretor e muitas 
vezes roteirista dos seus próprios 
trabalhos. Sua busca é pela 
humanidade dos personagens que 
interpreta e seus espetáculos 
freqüentemente questionam o papel 
do artista na sociedade e a relação 
com seu tempo. Construiu uma carreira 
sólida feita, acima de tudo, pela 
escolha por 
personagem/personalidades que 
pudessem traduzir esse pensamento – 
Van Gogh, Oscar Wilde, Artaud, são 
exemplos dessa escolha e resultaram 
em interpretações marcantes que 
garantiram a ele um lugar especial no 
teatro brasileiro. 

 
Dias 3, 10 e 13 de dezembro, 
segunda, terça e quinta às 18h. 
Oficina Cultural Oswald de Andrade. 
Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro. 
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CIA TEATRO 

DOCUMENTÁRIO  
 

IV COLÓQUIO EM TEATRO 

DOCUMENTÁRIO CICLO DE 

PALESTRAS SOBRE TEATRO E 

MEMÓRIA 
 
150 min. | 85 lugares. | 14 anos. | 
Gratuito. 

 
No dia 10/12 - Prof. Dr. Luiz 
Fernando Ramos abordará o 
tema Memória do Teatro 
(paulistano); 11/12 - Dra. Júlia 
Guimarães trará para o debate 
a questão da memória na cena 
contemporânea; e para finalizar 
o Colóquio, os integrantes da 
Cia. Teatro Documentário 
compartilharão aspectos da sua 
atual pesquisa: O Tempo e o 
Cão.  
 

Dias 10, 11 e 12/12, segunda, terça 
e quarta, às 19h45. 

Teatro da UMES (União Municipal dos 
Estudantes Secundaristas).  
Rua Rui Barbosa, 323 - Bela Vista. 
 

CIA DA REVISTA  
 

MESA DE DIÁLOGO QUE 

PARTE DA AFIRMAÇÃO DE 

JOSÉ SARAMAGO: “A 

DEMOCRACIA. ELA ESTÁ AÍ, 
COMO SE FOSSE UMA ESPÉCIE 

DE SANTA NO ALTAR, DE 

QUEM JÁ NÃO SE ESPERA 

MILAGRES, MAS QUE ESTÁ AÍ 
COMO REFERÊNCIA.”  
 

75 min. | 100 lugares. | Livre. | 
Gratuito. 
 

Os convidados Paulo Arantes e 
Silvia Viana debaterão a frase 
de José Saramago com 
mediação do dramaturgista do 
projeto Gustavo Assano. 
 

Dia 3 de dezembro, segunda às 19h. 
Espaço Cia da Revista. 
Alameda Nothmann, 1.135 - Santa Cecília. 
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ESPETÁCULOS 
  

KLEBER MONTANHEIRO 
 

CARMEN, A GRANDE PEQUENA 
NOTÁVEL 
 
70 min. | 5 anos. | $ 10 meia e $ 20 
inteira. |140 lugares. 

 
O musical Carmen, a Grande 
Pequena Notável, conta a história 
da cantora Carmen Miranda, da 
sua chegada no Brasil ainda 
criança, suas passagens pelas 
rádios, pelas primeiras gravações 
em disco, pelo cinema brasileiro e 
o Cassino da Urca, até chegar ao 
estrelato nos filmes de hollywood. 
A mulher mais bem paga do 
mundo na época levou a música e 
a cultura brasileira para os 
quatro cantos do mundo, ficando 
conhecida como "The Brazilian 
Bombshell".  
 

De 15 de setembro a 26 de janeiro 
de 2019, sábados às 11h. 
Centro Cultural Banco do Brasil. 
Rua Álvares Penteado, 112 – Sé. 

 
FERNANDO TRAUER 

 

JORNADA DE UM IMBECIL ATÉ 
O ENTENDIMENTO 
 
100 min. | 14 anos. | $ 15 meia e $ 
30 inteira. |100 lugares. 

 
A comédia circense narra as 
articulações e malandragens de 
seis vagabundos – Mandrião, 
Teco, Manduca, Popô, Pilico e 
Totoca – que sobrevivem pedindo 
dinheiro nas ruas e becos de uma 
cidade grande. Apenas Mandrião 
e Pilico têm chapéus para pedir 
esmolas. O primeiro, com a ajuda 
de Teco, praticamente escraviza 
os demais, respaldando-se em 
uma falsa crença criada por um 
deles. 
 

De 09 de novembro a 16 de 
dezembro, sextas e sábados às 21h 
e domingos às 20h. 
Centro Cultural São Paulo. 
Rua Vergueiro, nº 1000 - Paraíso. 
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ESPETÁCULOS 
 

PLATAFORMA SHOP SUI 
 

PERFORMANCE HERTZ – 
PEIXES NUNCA DORMEM  
 

50 min. | Livre. | Gratuito. | 
70 lugares. 
 

Performance solo de Fernando 
Martins, Hertz- Peixes Nunca 
Dormem; Conecta movimento, 
imagens e frequências sonoras 
tendo como objeto cênico a mesa 
cimática que existe como um 
corpo que cria dualidades com o 
intérprete e interatividade com o 
público. Frequência sonora + 
água + pigmento + movimento = 
acontecimento – imagem. O 
performer provoca o 
acontecimento- que por sua vez é 
unificado em um "click" - registro 
fotográfico feito pelo artista no 
encontro das imagens em 

movimento e o estímulo 
frequencial. 
 
Dia 11 de Dezembro, ás 19 horas 
Condomínio Cultural. 
Rua Mundo Novo; 342- Vila Anglo 

 
Dias 13, 14 e 15 de dezembro, às 
18h. 
Centro e Referência da Dança. 
Baixos do Viaduto do Chá - Galeria 
Formosa- Centro. 

 

CIA. REPENTISTAS DO 
CORPO 

 

RESULTADO DO ATÊLIE 
COREOGRÁFICO. 
 

5 min.| Livre. | Gratuito. | 400 
lugares. 
 

Apresentação da coreografia 
"Qual é Sua Palavra" 
desenvolvida por alunos com 
idades entre 14 e 65 anos,  
participantes do ateliê 
coreográfico da Cia. Repentistas 

do Corpo. O trabalho será 
apresentado dentro da Mostra 
de Dança do CEU Vila Atlântica. 
 
Dia 08 de dezembro, às 14 h.  
CEU Vila Atlântica. 
Rua Coronel José Venâncio Dias, nº 840, 
Jaraguá. 

 
OUTRAS ATIVIDADES 
 

PLATAFORMA SHOP SUI 
 

WORKSHOP 
 

240 min. | 17 anos. | Gratuito. | 25 
lugares. 

 
Brain Diving faz parte da 
pesquisa de linguagem de 
Fernando Martins como principal 
potência de interesse em estudos. 
O conteúdo principal do 
workshop é apresentar questões 
ligadas ao  recondicionamento do 
corpo contemporâneo. As práticas 
seguem um procedimento de 
exercícios e ações que resultam 
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em um método específico da 
linguagem de Fernando Martins. 
Os exercícios são interligados e 
acontecem de forma conectada, 
são essencialmente configurados 
a partir da proposição de ações 
corporais para bailarinos 
profissionais ou não. A 
permanência e o aprofundamento 
são propostos em conjunto com a 
percepção de pensamentos que 
emergem neste processo 
provocam sobretudo reflexão. 
 
 Dia 04 de dezembro ás 16 h. 
Condomínio Cultural. 
Rua Mundo Novo; 342- Vila Anglo- São 
Paulo. 


