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ESPETÁCULOS 
 

CIA. DO FEIJÃO  
 

RASCUNHO PARA O 
CABARÉ COLISEU [ESTREIA] 
 
75 min. | Gratuito. | Livre 

 
Rascunho para o Cabaré Coliseu 
desenvolve-se a partir de uma 
estrutura cabarelística em três 
planos. O dos narradores-atores - 
que se perguntam o que estariam 
fazendo ali. O dos Mestres de 
Cerimônia, que trabalham junto 
ao espectador um cabaré 
imaginário. Ou seja, sugerem 
através da narrativa imagens e 
situações do que estaria 
acontecendo ali naquele palco 
vazio, e dali surgem figuras de 
pensadores que conversam sobre 
conceitos que estruturariam o 
pensamento de seu tempo sobre o 
"homem e a sociedade". E 

finalmente, num terceiro plano, os 
mesmos Mestres de Cerimônia, 
além desta função primordial, 
desenvolvem situações e histórias 
como números cabarelísticos. E se 
revezam como narradores-
personagens. Neste terceiro plano 
trabalha-se sobre a figuras de 
pessoas comuns - figuras femininas 
- acossadas em vários momentos 
históricos pela cultura hegemônica 
na luta de classes. Pela 
dominação Masculina/Capitalista. 
 
Estreia dia 19 de janeiro, sábado às 
21h; Até dia 12 de fevereiro, 
sábados às 19h e 21h; domingos às 
19h; segundas e terças às 21h. 
Sessão extra no dia 25 de janeiro, 
sexta às 21h. 
Companhia do Feijão. 
Rua Doutor Teodoro Baima 68 – 
República. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPO TAPA 

 

O JARDIM DAS CEREJEIRAS 
[ESTREIA] 
 
120 min. | 10 anos. | R$20 inteira e 
R$10 meia. 

 
Última peça escrita pelo 
dramaturgo russo, a trama é 
ambientada no início do século 20 
em uma Rússia na iminência da 
revolução social. Comédia 
dividida em quatro atos, a peça 
conta as peripécias de uma 
família aristocrata em 
decadência, que resiste em 
vender o seu jardim de cerejeiras, 
ao qual atribui valor afetivo, 
apesar de improdutivo nos últimos 
tempos. Um homem de negócios 
chega para tentar adquirir a 
propriedade e transformá-la em 
balneário para veranistas, de 
olho no potencial turístico. 
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De 10 de janeiro a 25 de fevereiro, 
quintas e sextas, às 20h30;  
Teatro Aliança Francesa. 
Rua General Jardim 182 – Vila Buarque..  

 
NÚCLEO MACABÉA 

 

DEZUÓ, BREVIÁRIO DAS 
ÁGUAS 
 
75 min. | 80 lugares. |14 anos. | 
Gratuito. 

 
A peça narra a trajetória de um 
menino da Amazônia que, após a 
expulsão de sua vila natal – em 
virtude da construção de uma 
usina hidrelétrica –, cresce e se 
transforma em um andarilho das 
grandes cidades, por onde passa 
a perambular desenraizado, mas 
ciente de seu passado ancestral. 
A peça procede em sua criação a 
uma bem-vinda fusão dos 
registros lírico, épico e dramático. 
A linguagem por meio da qual 
Dezuó narra sua trajetória está 

vazada em arranjos poéticos cuja 
finalidade é retirar o espectador 
do plano da comunicação fática – 
sempre seduzida pela falácia da 
informação imediata – e conduzi-
lo pelo terreno da elaboração da 
linguagem – a segunda pele com 
a qual o protagonista se veste 
para resistir ao dolorido processo 
de escarificação. A cenografia 
comporta igualmente a presença 
dos reinos animal, mineral e 
vegetal. Instaurados sobre uma 
mandala em forma de hexágono 
que serve de palco, altar e 
templo. E de um mundo 
liricamente construído; 
dramaticamente aniquilado. É 
sobre ela que o demiurgo Dezuó 
irá modelar a matéria de que é 
feita sua ancestralidade, 
elegendo os pilares que dão 
sustentação a esse universo, para 
o qual o uso de adereços 
singulares é em si um grande 
acontecimento na poética da 
cena; sobre ela também, o anjo 

do apocalipse Dezuó irá 
promover o caos, a desordem e a 
destruição.  
 
De 24 de janeiro a 16 de fevereiro, 
quintas e sextas, às 20h; sábados, 
às 18h.  
(Dia 25 de janeiro a apresentação 
acontecerá excepcionalmente às 
18h). 
Oficina Cultural Oswald de Andrade. 
Rua Três Rios, 363 - Bom retiro.  

 
GRUPO PANDORA 

 

MOSTRA DE REPERTÓRIO - 
GRUPO PANDORA 15 ANOS 
 

NOMES PARA FURACÕES 

 

95 min. | 30 lugares. | Livre. | Pague 
quanto puder. 

 
“Nomes para Furacões”. Em uma 
cidade devastada pela guerra, 
Alice busca formas de salvar seu 
pai e de escaparem com vida da 
destruição. Em um looping 
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temporal, exploram 
possibilidades de sobrevivência 
enquanto dois soldados tentam 
cumprir sua missão. “Nomes para 
Furacões” é um jogo cênico 
fragmentado, dinâmico e poético, 
um delírio sobre a crise 
humanitária de nosso tempo.  
 
De 11 a 19 de janeiro, sextas às 20h 
e sábados às 19h. 
Ocupação Artística Canhoba – Cine Teatro 
Pandora. 
Rua Canhoba, 299 - Perus.  

 
COMUM 

 

110 min. | 450 lugares. | 12 anos. | 
Gratuito. 

 
Três histórias ligadas à 
descoberta de uma vala comum 
clandestina criada no período da 
Ditadura Militar Brasileira. A 
busca de um filho por informações 
de seus pais desaparecidos 
políticos. O dilema de dois 
coveiros encarregados da criação 

de uma vala. Uma jovem 
estudante que se aproxima do 
ativismo político. 1970/1990 
épocas distintas se entrelaçam nos 
fragmentos dessas histórias e 
evidenciam causas e 
consequências. Inspirado na 
história da vala comum do 
Cemitério Dom Bosco no bairro de 
Perus, São Paulo. 
 

Dias 25 e 26 de janeiro, sexta e 
sábado às 18h 
CEU Perus 
Rua Bernardo José Lorena, s/n – Perus. 

 
CIA. TRIPTAL  

 

AQUASINESTESIA 
 
60 min. | Gratuito. | Livre. 

 
Utilizando como instrumentos 
musicais objetos de uso cotidiano 
como conduítes, vasos de 
cerâmica, galões de água, tubos 
de PVC e com especial destaque 

aos aquários afinados com água, 
essa inusitada orquestra tem seu 
trabalho permeado pela 
descoberta, adequação e 
transformação de sons oriundos 
de materiais e elementos diversos 
em um repertório musical eclético 
que trafega entre o popular e o 
erudito, com peças autorais de 
cunho contemporâneo. 
"Aquasinestesia" é um poema 
sinfônico, uma ode sem palavras 
ao sensorial. É o som que 
pretende levar à imagem, à 
sensação, à memória, ao paladar 
e à fragrância. Composto por 11 
movimentos nos quais a percussão 
assume o protagonismo do 
discurso musical, “Aquasinestesia” 
foi elaborada ao longo de 4 anos 
de pesquisas, ensaios, histórias 
compartilhadas, encontros e 
debates. 
 
Dia 25 de janeiro, sexta às 18h. 
Oficina Cultural Oswald de 
Andrade. 
Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro. 
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ESTELAR DE TEATRO  
 

BRANCO SOBRE BRANCO 
[ENSAIO ABERTO] 
 
90 min. | Gratuito. | 14 anos. 

 
Abertura pública, nos primeiros 
passos da investigação de Branco 
sobre Branco, que dá 
continuidade às pesquisas da 
Estelar de Teatro. Leitura pública 
do texto inédito, de voz feminina 
e primeiras experiências de cena. 
No velório de um grande diretor 
de teatro, num país com grande 
dificuldade de separar a 
verdade da mentira, atores 
transitam entre realidade e ficção 
ao encenar o trabalho inacabado 
do mestre: o Jardim das 
Cerejeiras, de Tcheckov. Haverá 
uma conversa com o público, no 
final. 
 
 
 

Dia 27 de janeiro, domingo às 18h. 
Teatro Estelar. 
Rua 13 de maio, 120 – Bela Vista. 

 
CIA. TEATRO 

DOCUMENTÁRIO  
 

CÔMODO SALA, DO 
CORREDOR MARIA JOSÉ - 
DOCUMENTÁRIO CÊNICO DE 
PEQUENAS MEMÓRIAS 
 
Gratuito. | Livre. | Entrada somente 
mediante reserva no Whatsapp: (11) 
99485-7504. 

 
A encenação é resultado da 
oficina "Tempo e Cidade - a Casa 
como Espaço de Memória". 
Participam dessa encenação 
artistas do núcleo de pesquisa da 
oficina e integrantes da Cia. 
 
Dia 19 e 26 de janeiro às 17h e às 
20h. 
Casa do Teatro Documentário. 
Rua Maria José, 140 – Bela Vista. 

CIA. DA REVISTA 
 

ENSAIO SOBRE A LUCIDEZ 
 
100 min. | R$20 inteira, R$10 meia e 
R$5 moradores da região. | 14 anos. 

 
Anos depois de uma epidemia de 
cegueira, uma cidade novamente 
lúcida invalida as eleições 
municipais, inundando as urnas 
com votos brancos. Sob a 
alegação de que busca 
salvaguardar a democracia, o 
Estado responde com a supressão 
de direitos individuais e com a 
implementação de um 
totalitarismo disfarçado, com a 
bênção das mídias e das elites 
nacionais. Em meio ao terror, é 
preciso encontrar um culpado, 
ainda que se precise inventá-lo. A 
democracia está em risco, mas 
quem são, de fato, os seus 
inimigos? 
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*Inspirado no romance 'Ensaio 
sobre a Lucidez' de José 
Saramago 
 
De 26 de janeiro a 31 de março 
(exceto dia 23 de fevereiro), sábados 
às 21h e domingos às 19h. 
Espaço Cia. da Revista. 
Alameda Nothmann, 1.135 – Santa 
Cecília. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OUTRAS ATIVIDADES 
 

GRUPO PANDORA 
 

OFICINA DE IMPROVISO 
 

180 min. | 20 lugares. | 16 anos. | 
Gratuito. | Inscrições pelo link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1
FAIpQLSd0t0gaXVKw1BZKZaYW3Jhk
iV8a674bSwTPFdZnP27ZR-3p-
A/viewform?usp=pp_url 
 

Esta oficina apresentará, em 
quatro encontros, princípios 
básicos para o improviso, seja 
como linguagem cênica ou como 
ferramenta pedagógica para a 
atuação. Através de jogos, serão 
trabalhadas a aceitação, a 
disponibilidade e dispositivos 
para a construção de cenas 
improvisadas. 
 
De 10 a 31 de janeiro, quintas às 
18h. 
Cine Teatro Pandora 
Rua Canhoba, 299 – Perus.  

CIA. TRIPTAL  
 

OFICINA DE INVESTIGAÇÃO 
TEATRAL: AS MULHERES À 
BEIRA DO CÁRCERE 
 
20 vagas. | Gratuito. | 16 anos. | 
Inscrições até dia 19 de janeiro. 

 
O objetivo desta oficina é 
oferecer, por meio de um 
processo colaborativo de 
investigação artística, a busca por 
relatos reais de mulheres mães, 
avós, amantes, filhas, tias, netas, 
esposas e namoradas que visitam, 
frequentemente, algum ente 
querido na prisão, a fim de 
compreendê-las, escutá-las e 
desvendar suas angústias e 
frustrações, para que se torne 
possível levar ao palco, 
cenicamente, a importância da 
sensibilização humana com estas 
mulheres que estão e, que se 
sujeitam a estar sempre à beira 
do cárcere. 
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De 21 de janeiro a 24 de abril, 
quartas das 18h às 21h.  
Oficina Cultural Oswald de 
Andrade. 
Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro, São 

Paulo. 

 
OFICINA DE RITMO EM 
CENA 
 
20 vagas. | Gratuito. |16 anos. | 
Inscrições até dia 19 de janeiro. 

 
Enfatizando o emprego de 
técnicas de autopercepção e 
verticalização, visando 
amadurecer o ato de interpretar 
através da ampliação da 
capacidade de introspecção, 
atenção e conexão com camadas 
mais profundas da consciência. No 
decorrer dessas práticas também 
desenvolverei um estudo sobre 
sonoridades relacionadas ao 
imaginário de cada personagem, 
que auxiliará a concepção da 
trilha sonora do espetáculo. 
  

De 26 de janeiro a 27 de abril, 
sábados das 15h às 18h.  
Oficina Cultural Oswald de 
Andrade. 
Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro, São 

Paulo. 

 
OFICINA: AÇÃO AUTÊNTICA 
E A PRÁTICA DO ÉTUDE 
 
20 vagas. | Gratuito. |16 anos. |  
Inscrições até dia 19 de janeiro. 

 
A oficina objetiva aprofundar o 
aprendizado do Sistema 
Stanislavski através da prática 
dos "études", tendo como foco a 
pedagogia desenvolvida para 
trabalhar a percepção e a 
imaginação do ator como 
princípio gerador de ações 
autênticas. A partir de práticas 
individuais e coletivas, de 
exercícios propostos por diversos 
mestres russos seguidores do 
Sistema, visamos desenvolver 
meios para remover obstáculos no 

caminho da criatividade 
subconsciente do ator. 
  
De 21 de janeiro a 15 de abril, 
segundas das 18h às 21h.  
Oficina Cultural Oswald de 
Andrade. 
Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro, São 
Paulo. 
 

ESTELAR DE TEATRO  
 

LANÇAMENTO DO LIVRO 
MATRIARCADO DE 
PINDORAMA & OUTRAS 
IMAGENS-MANHÃS E 
ENCONTRO PÚBLICO. 
 
120 min. | Gratuito. 

 
Lançamento do livro "Matriarcado 
de Pindorama & outras imagens-
manhãs" e encontro público para 
debater o projeto da Estelar de 
Teatro realizado nos últimos 12 
meses, contemplado pela 31 
Edição do Programa Municipal de 
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Fomento ao Teatro para a 
Cidade de São Paulo.  
O livro, com 3 textos teatrais - 
Matriarcado de Pindorama, 
Invasores de Sistemas e Branco 
sobre Branco - e um manifesto de 
voz feminina, escrito pela 
dramaturga Viviane Dias no 
âmbito da pesquisa da 
companhia, será distribuído 
gratuitamente. 
 
Dia 27 de janeiro, domingo às 
20h30. 
Teatro Estelar. 
Rua 13 de maio, 120 – Bela Vista. 
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ESPETÁCULOS 
  

THEATRON  
 

QUANDO ISMÁLIA 
ENLOUQUECEU 
 
60 min. |Livre. | Gratuito. | 

 
Poemas de Olavo Bilac, 
Gonçalves Dias, Álvares de 
Azevedo, Casimiro de Abreu e 
outros importantes nomes da 
poesia do século XIX e início do 
XX são levados ao palco pelo 
grupo “As Tias” composto pelas 
atrizes Maria do Carmo Soares, 
Salete Fracarolli, Cleide Queiroz 
e Joseli Rodrigues. Os poemas 
tiveram versões musicadas e 
dramatizadas contemplando 
ritmos de época como a 
modinha, o lundu e a catira 
compostas pelo músico Tato 
Fischer. 
 
 

De 19 a 27 de janeiro, sábados e 
domingos às 18h. 
Biblioteca Mário de Andrade. 
Rua da Consolação, nº 94 – Centro. 
 

GENGIBRE MULTIMÍDIA 
 

HOTEL MARIANA 
 
70 min. | 60 lugares. | 14 anos. | 
Gratuito. 

 

Eram quase tre  s e meia da tarde 
de 5 de novembro de 2015, um 
dia quente, como de costume no 
vale do Rio Doce, quando a 
barragem de rejeitos de 

mine  rios  e  u  a o  em 

 aria a-    com cerca  e    

 il o es  e litros  e lama 

espessa  rompeu-se so re os 
 istritos  e  e to  o rigues e 
 aracatu  e  ai o   epoime tos 
pertur a ores e surpree  e tes 

sa  o colocados no palco e 

evidenciam a simplicidade de 
pessoas que perderam tudo ou 
quase tudo o que tinham. Da 

crianc a do grupo escolar ao 
velho da folia de reis, do ativista 

de direitos humanos a   
aposentada que escreve 
poemas, somos convidados a 
escutar os sobreviventes que, 

com suas histo rias, trac am um 

panorama poli  tico   isto rico e 

cultural  o  osso pai  s. 
 
De 21 de janeiro a 12 de fevereiro, 
segundas e terças, 20h.  
Oficina Cultural Oswald de Andrade. 
Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro. 
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OUTRAS ATIVIDADES 
  

LOLITA & LA GRANGE 
 

INTERCÂMBIO ARTÍSTICO 
 
Gratuito. | A partir de 16 anos. 

 
Érica Montanheiro e Eric Lenate, 
coordenadores artísticos do 
projeto Balada dos 
Enclausurados,  convidam jovens 
aprendizes para acompanhar o 
processo de criação dos solos 
"Inventário" e "Testemunho 
Líquido" nas áreas de: 
cenografia, iluminação, figurino, 
direção, técnicas de palco e 
produção. Enviar carta de 
intenção e currículo para 
baladadosenclausurados@gmail.
com até o dia 03 de fevereiro. 
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