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Estável
"Sobreposições - 
Interferência Artística Como 
Instrumento de Provocação"

R$432.243,00 16 meses 7/4/2009
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Realizar mostra de repertório, oficinas, exercícos 
cênicos, mostra de filmes, debates, estudos, encontros 
com grupos, por exemplo, Brava Cia., Cia. do Feijão.

Articularte
"Casa de Bonecos - 10 anos 
de Articularte"

R$238.420,00 10 meses 7/4/2009
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Pesquisar sobre o teatro de bonecos. Realizar mostra 
de repertório, livros, teatro de garagem, oficinas, 
manutenção da sede, de bates, palestras com 
convidados, esquetes, treinamento para os atores e 
rodas de conversas.

Feijão
"Qui.me.ras Diálogos 
Utópicos e a Nova Ordem 
do Dia"

R$453.855,22 20 meses 7/4/2009
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Pesquisar sobre a utopia. Realizar o espetáculo 
"Veleidades Tropicaes", workshops, exposição, grupos 
de estudo, mostra de repertório e seminário.

Humbalada
"Humbalada em 1808: A 
Vinda da Família Real"

R$269.836,61 14 meses 7/4/2009
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Realizar o espetáculo "A Vinda da Família Real", 
oficinas, treinamento, aquisição de instrumentos 
musicais, munutenção da sede, cortejo, oficinas, 
encontros, exibição de filmes em praças e publicação 
de 3 informativos.

Truks

"Centro de estudos es 
práticas do teatro de 
animação - O papel do ator 
animador na cena teatral"

R$343.273,50 11 meses 7/4/2009
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Produzir pesquisa sobre o papel do ator animador na 
cena teatral. Realizaram workshops, oficinas, palestras, 
mesas redondas, formação de grupos, livro, 
espetáculos convidados e mostra de repertório.

Engenho Teatral Engenho Teatral R$ 453.087,00 8 meses 7/4/2009
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Realizar mostra de repertório e mostra reunindo outros 
grupos para se apresentar em seu espaço.

Folias d'Arte

"Ainda e Sempre da Longa e 
Mui, Muito, Mucho... O 
"Homem Cordial" - Exodu/ 
Êxodos/ Êxodo"  

R$ 393.419,92 11 meses 7/4/2009
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Realizar mostra de repertório, caderno Folias e 
seminário "Terra arrasada, e agora?".

Meninas do Conto, 
Furunfunfum e Cia 
Rodamoinho

"Caravana Noroeste" R$369.333,86 15 meses 7/4/2009
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Levar espetáculos para os bairros do Jaraguá, Pirituba, 
Anhaguera, Perus, Freguesia do Ó e Brasilândia. 
Realizar 120 apresentações com espetáculos de 
mostra de repertório dos três grupos, palestras e 
oficinas.

Pavanelli de Teatro 
de Rua e Circo

"Centro de Pesquisa para o 
Teatro de Rua Rubens Brito - 
Núcleo  Pavanelli 10 anos!"

R$389.266,03 12 meses 7/4/2009
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Pesquisar sobre o teatro de rua. Realizar treinamento 
para os atores, mostra de repertório, intervenções, 
oficinas e o desenvolvimento de um novo texto teatral 
chamado Medusa.

Os Fofos Encenam
Do ninho ao vôos: memórias 
desveladas

R$ 476.329,31 11 meses 7/4/2009
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Realizar mostra de repertório de "O álbum - Memória 
da Cana" e  o documentário  "Uma família nordestina", 
de Evaldo Mocarzel - sobre o espetáculo "Memória da 
Cana".
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Paidéia Associação 
Cultural

"Paidéia 2009" R$238.233,86 10 meses 7/4/2009
Paidéia Associação 

Cultural
Rua Darwin,153 - Jd. Santo 

Amaro
5522-1283

Realizar núcleos de estudos, festival internacional de 
teatro para a infância e Juventude uma janela para a 
Utopia, com oficinas, debates  mesas e exposições, 
seminários, residência artística, e mostra de repertório 
do grupo e de grupos convidados.

Parlapatões O teatro e o poder R$ 441.743,86 14 meses 7/4/2009
Agentemesmo Prod. 

Art.Ltda -ME 
Praça Franklin Delano 

Roosevelt, 158 - 
3061-9799

Realizar o espetáculo "O Papa e a Bruxa", ciclo de 
leituras, encontros e programação para o espaço 
Parlapatões.

Pombas Urbanas "Pombas Urbanas 20 Anos" R$322.621,52 9 meses 7/4/2009
Instituto Pombas 

Urbanas
Av. dos Metalúrgicos, 2100 

Cidade Tiradentes
2285-5699

Realizar mostra de repertório, encontros com grupos 
teatrais, tempoarada circulante, treinamento para os 
atores, a publicação de um livro e temporada 
circulante.

Ventoforte
"Vento Forte 35 anos 
depois"

R$429.460,26 10 meses 7/4/2009
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Realizar o espetáculo "Chico Lenhador", oficina, 
estágios, exposições, 9ª edição da feira Ventoforte e 
mostra de repertório.

As Graças
"Teatro e Circular Teatro - 
15 anos: Memória e 
Identidade"

R$493.400,00 15 meses 29/8/2009
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Realizar mostra de repertório com o ônibus-teatro em 
vários lugares de São Paulo, por exemplo, no Arsenal 
da Esperança e em Paraisópolis, e publicar o livro 
"Circular-Teatro".

Pessoal do Faroeste "Trilogia Degenerada" R$299.300,00 9 meses 29/8/2009
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Realizar pesquisa, oficinas, palestras, e publicar 
"Trilogia Degenerada do Pessoal do Faroeste".

Revista
"Bras- Ilha- Carnavalização 
e Civilização na Cidade 
Ideal"

R$294.642,80 10 meses 29/8/2009
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Realizar seleção de estagiários, núcleos de estudos, 
palestras e mostar de repertório.

Elevador de Teatro 
Panorâmico

"Cia. Elevador de Teatro 
Panorâmico 10 anos - Do 
Jeito que Você Gosta"

R$374.910,00 15 meses 29/8/2009
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Realizar o espetáculo "Do Jeito que Você Gosta", 
mostra de repertório, curso "Campo de Visão", oficinas, 
seleção de estagiários e seminários.

Filhos de Olorum - Os 
Crespos

"A Construção da Imagem e 
a Imagem Construída"

R$375.113,32 12 meses 29/8/2009
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Realizar workshops, intervenções, encontros, debates, 
mostra de repertório e mostra de cinema. Pesquisar 
sobre a questão histórica e racial do negro e sua 
inserção na sociedade,

São Jorge De 
Variedades

"Barafonda" R$483.669,00 12 meses 29/8/2009
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Realizar o espetáculo "Barafonda", oficinas, workshops, 
reforma da sede, mostra de repertório, encontros e 
festas na rua.

Redimunho de 
Investigação teatral

"Marulho, a Caminho do 
Rio..."

R$374.700,00 12 meses 29/8/2009
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Realizar  o espetáculo "Marulho O Caminho do Rio", 
debates, oficinas, reforma da sede, cd e mostra de 
repertório. Pesquisar o universo do escritor mineiro 
João Guimarães Rosa e sua obra.

La Mínima
"Teatro Paulistano de 
Variedades"

R$333.395,60 12 meses 29/8/2009
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Realizar o espetáculo "Rádio Variétè", oficinas, mostra 
de repertório e publicar o livro "La Mínima Registro de 
Um Repertório".

Bartolomeu de 
Depoimentos

PAJELANÇA DE KUARUP 
NO CONGÁ (SEGUNDO E 
TERCEIRO CAPÍTULOS) 
A CAMINHO DA HIP- 
HÓPERA BRASILEIRA 
ORFEU MESTIÇO!)

R$ 431.806,22 10 meses 29/8/2009
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Realizar mostra de repertório com "Vai te catar!" - ZAP! 
Zona Autônoma da Palavra (leitura de poemas) / DCC 
Dramaturgia Concisa e Contempoânea (apresentação 
de textos curtos e inéditos).

Pia Fraus 
"Pia Fraus - depois dos 25 
anos...

R$471.332,92 18 meses 29/8/2009
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Realizar os espetáculos "Filhotes da Amazônia" e 
"Darwin Brasileiro", oficinas de confecção de bonecos, 
revista e o ônibus teatro que levará espetáculos da cia. 
à 76 escolas públicas da cidade de São Paulo. 
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Tablado de Arruar Atentados R$ 248.400,00 12 meses 29/8/2009
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Realizar os espetáculos "Atentados" e "Quem vem lá - 
a trágica queda de Hamlet e seu levantar-se 
corriqueiro", oficinas, DVDs e publicar o "Entrevistas e 
depoimentos: São Paulo - Berlim e Teatro Sobre a 
Cidade (2003-2008)".

Teatro de La Plaza,  
Cia Patética e Teatro 
Por Um Triz

N3 - Três Turmas 
Titereteiras: O sonho 
continua...

R$ 408.500,00 12 meses 29/8/2009
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Pesquisar sobre o teatro de bonecos. Realizar mostra 
de repertório e um documentário sobre a pesquisa.

União e Olho Vivo
"A Legenda do Popular: 
Sepé Tiaraju e João 

R$ 357.822,70 12 meses 29/8/2009
Teatro Popular União e 

Olho Vivo 
Rua Newton Prado, 766- 

Bom Retiro. 
55794722 Realizar mostra de repertório.

Artemanha de 
Investigação Urbana

"Revelando Artemanhas" R$ 348.500,00 15 meses 29/8/2009
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Realizar mostra de repertório, mostra de grupos 
convidados, aprimoramento artístico, encontros, 
exposição "Revelando Artemanhas", jornal e leitura 
dramática do novo texto "Vi Macunaíma na Rua! - 
Herói Sem Nenhum Carater".

XPTO "Hy Brazil" R$ 170.000,00 10 meses 29/8/2009
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Realizar entrevistas, leituras, encontros, intervenções 
cênicas, second life na internet e palestras. 

Artehúmus de Teatro
"O Hamlet - Expedições 
Poéticas e Públicas"

R$242.630,00 10 meses 1/5/2010
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Pesquisar sobre a obra de Shakespeare "Hamlet". 
Realizar encontros, oficinas, debates, site, filmagem da 
da mostra de processo, ensaios, núcleos de estudo e 
experimentos cênicos.

Brava Cia "Brava Companhia" R$461.250,00 18 meses 1/5/2010
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Pesquisar sobre a contra-imagem.  Realizaram cursos, 
manutenção da sede, caderno, brava convida, mostra 
de repertório e encontros de estudo.

Buraco D'Oráculo "Narrativas de Trabalho" R$410.946,08 18 meses 1/5/2010
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Realizar troca de processo artístico com o grupo 
Arruacirco, mostra de repertório, café teatral, estudos 
de voz, percursão e corpo, circuito de teatro de rua, 9 
edições do Informativo "A Gargalhada" e treinamento 
para os atores.

Caixa de Imagens
"Espaços teatrais do Grupo 
Caixa de Imagens"

R$198.900,00 15 meses 1/5/2010
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Realizar 150 apresentações gratuitas seguidas de 
debates dentro da rede pública, como, Escolas 
Estaduais, EMEI, Fundação Casa...  Com espetáculos 
de mostra de repertório e espetáculos de grupos 
convidados como, por exemplo Grupo Faz e Conta e o 
Grupo Trio Pirathiny.

Capulanas Cia de 
Arte Negra

"Pé no Quintal" R$318.735,17 24 meses 1/5/2010
Associação Cultural 
Recreativa Esportiva 

Bloco do Beco

R. Acédio José 
Fontanete,Viela Quimica,86- 

Jd. Ibirapuera
5851-4288

Realizar o espetáculo "Solano Trindade e Suas 
Poesias Negras"  palestras, workshops, treinamento 
para as atrizes e oficinas. Pesquisam sobre a cultura 
afro-brasileria, a descendência e a ancestralidade na 
sociedade contemporânea.

Inventivos "Viva o Povo Brasileiro" R$354.844,00 18 meses 1/5/2010
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Realizar o espetáculo "Bandido é Quem Anda em 
Bando" encontros, treinamento para atores, seleção de 
estagiários e mostra de repertório.

Ocamorana Pesquisa 
Teatral

"Rupturas" R$295.957,80 10 meses 1/5/2010
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Realizar o espestáculo "Rupturas", leituras, encontros, 
seminários e ensaios. Pesquisar sobre o teatro 
documentário e sobre a obra de Peter Weiss.



Documentário

"23º 32' S 46º 38' W ou 
Como Se Pode Brotar 
Poesia na Casa da Gente - 
Pesquisa de Teatro 
Documentário Para e Sobre 
a Cidade de São Paulo/ 
Companhia Teatro 

R$220.345,07 14  meses 1/5/2010
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Realizar "Pretérito Imperfeito - Um Documentário 
Cênico", palestra, debates, interveções, workshops, 
contação de história, treinamento para os atores e 
residência na sede de grupos amigos.

Antropofágica
"Liberdade Em 
Pi(y)ndorama..."

R$341.453,31 11 meses                                                                                                                                                 1/5/2010
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Realizar o espetáculo "Entre a Coroa e o Vampiro - 
Terror e Miséria no Novo Mundo Parte II: O império", 
núcleos de estudo, oficinas, seminários e formação de 
atores. Pesquisar sobre a época imperial do Brasil, a 
independência do país e as revoltas populares.

Dolores Boca Aberta 
Mecatrônica De 
Teatro

"Estéticas de Combate 
Veículos de Assalto e Teatro 
Perene"

R$504.704,88 12 meses 1/5/2010
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Realizar o espetáculo "A Saga do Menino Diamante - 
Uma ópera periféria", saraus, oficinas, seminários, 
aperfeiçoamento para os atores, aficação de dois 
bustos de bronze do político Amando Boas Praças em 
espaços público, 15 intervenções e criação de coletivos 
de pesquisa.

Engenho Teatral Engenho Teatral 589.292,10 12 meses 1/5/2010
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Realizar manutenção da Sede e mostra reunindo 
outros grupos para se apresentar em seu espaço, 
realizou uma mostra de repertório além do já conhecido 
"Cenas de Rua".

Forte Casa Teatro "Vizinhança" R$295.022,50 15 meses 1/5/2010
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Realizar o espetáculo "Sobre Concreto Sonho", 
workshops, encontros, treinamento para os atores, 
mostra de repertório, oficinas e apresentação de 
espetáculos convidados no "Vai no Bixiga pra Ver" 
atividade com música, dança, oficinas, teatro e 
intervenções em frente à praça Dom Orione.

Arte Simples de 
Teatro

"Teatro em Heliópolis" R$279.276,62 9 meses 1/5/2010
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Realizar oficinas, mostra de repertório, livro, festival de 
teatr e levar o teatro para Heliópolis.

IVO 60
"IVO 60 é 10!!! - Uma 
Década de Teatro na 
Cidade"

R$283.713,85 10 meses 1/5/2010
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Realizar o espetáculo "Ópera Do Sabão", exposições, 
mostra de repertório, caderno e treinamento para os 
atores.

II Trupe de Choque
"Material Tebas/ Eldorado 11 
de Setembro"

R$427.865,80 12 meses 1/5/2010
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Realizar o espetáculo "Ensaios em Detritos" , os 
núcleos Peripatéticos, estudos, seminários, ensaios 
abertos, leituras. Pesquisar sobre o ideal do Eldorado e 
sobre as relações de poder.

Kiwi Cia de Teatro
"Carne -Patriarcado e 
Capitalismo"

R$324.589,84 15 meses 1/5/2010
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Realizar o espetáculo "Carne", oficinas, festas, mostra 
de filmes, debates, intervenções urbanas e instalações. 
Pesquisar sobre a figura da mulher.

Les Commediens 
Tropicales

"O Que Fazer Com Isso?" R$271.595 12 meses 1/5/2010
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Realizar o espetáculo "(Ver[]ter)", intervenções, mostra 
de repertório, estudos, econtros com coletivos teatrais 
e seleção de 18 artistas para os experimentos 
coreográficos e dramatúrgicos chamados Assemblages 
Urbanas.
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Núcleo do 184 " E a Luta Continua" R$510.486,20 12 meses 1/5/2010
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Realizar oficinas, palestras, cursos, debates,  sarau e o 
2º concurso "Feminina Dramaturgia".

Balagan "O Trágico e o Animal" R$408.721,68 13 meses 1/5/2010
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Realizar treinamento para os atores, palestras, leituras 
cêninas, encontros com 7 Cia.s de Teatro e a 
dramaturgia do espetáculo "Recusa". Pesquisar sobre 
o mito de Prometeus e sobre o Inumano- animal.

Narradores "Depois do Desmanche" R$459.090,24 12 meses 1/5/2010
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Realizar mostra de repertório, treinamento para os 
atores e manutenção da sede. Pesquisar sobre a 
história recente país, sobre o entorno de sua sede e 
sobre os sentidos atuais do trabalho ou sua 
precariedade e esvaziamente.                                         

Estável "Territórios" R$561.653,88 14 meses 22/12/2010
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Pesquisar sobre a memória, o esquecimento e a 
imaginação e dar continuidade à pesquisa sobre o real 
e o ficcional. Realizar o espetáculo "A Exceção e a 
Regra" oficinas, seminários, mostra de repertório e 
estudos.

Latão
"O Trabalho do Latão- 
Pesquisa, Manutenção do 
Grupo, Publicações"

R$635.875,64 24 meses 22/12/2010
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Realizar o espetáculo "O Patrão Cordial", a formação 
de 10 novos grupos, oficina permanente de teatro  de 
animação,mesas redondas, espetáculos convidados, 
mostra de espetáculos                                                                                                        
núcleo de estudos e apresentações nas ruas.

Hiato
"Em Busca Da Memória: 
Realidade e Invenção"

R$400.697,50 12 meses 22/12/2010
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Realizar o espetáculo "O Jardim", grupos de estudo, 
workshops, debates, criação e manutenção do site e 
mostra de repertório.

Truks

"Centro de Estudos e 
Práticas do teatro de 
animação - Bonecos nas 
ruas!"

R$408.911,70 16 meses 22/12/2010
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Realizar a formação de 10 novos grupos, oficina 
permanente de teatro  de animação,mesas redondas, 
espetáculos convidados, mostra de espetáculos             
núcleo de estudos e apresentações nas ruas.

Folias d'Arte
"Mirar Adelante - O Mundo é 
o que se vê de Onde se 
Está. Ana Cintra 213"

575.240,25 11 meses 22/12/2010
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

O projeto propoe olhar onde e, sobretudo, como o 
Folias se encontra após tantos anos de trabalho. 
Ligado diretamente ao final do espetáculo "Êxodo", os 
artistas lançam um olhar artístico sobre o cotidiano.

Fraternal Cia de Arte 
e Malas Artes

"A Maioridade Fraternal: A 
Cia faz 18 anos e Festeja 
nas Ruas"

R$543.005,18 12 meses 22/12/2010
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Realizar mostra de repertório, adapção de obras de 
Luis Alberto de Abreu e construir o palco móvel.

XIX de Teatro "Grupo XIX ano X" R$510.306,75 14 meses 22/12/2010
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Realizar manutenção dos espaços da vila, treinamento 
dos artistas, núcleos de pesquisa, mostra de repertório 
e exposição permanente.

Pavanelli de Teatro 
de Rua e Circo

"Centro de Pesquisa para o 
Teatro de Rua Rubens Brito"

R$493.208,00 14 meses 22/12/2010
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Realizar seminários, mostra de repertório, leituras, 
debates, captação de recursos para grupos de teatro 
de rua e para o acervo CPTR Rubens Brito, e 
manutenção do site. Pesquisar sobre a luta de classes.                           

Paidéia Associação 
Cultural

"Paidéia 2010/2011" R$369.540,00 15 meses 22/12/2010
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Realizar núcleos de estudo, oficinas, mostra de 
repertório, debates, festivais de teatro, oficinas, 
seminários e parcerias com outros grupos. Pesquisar 
sobre o teatro para jovens e crianças.

17ª edição - 
Julho de 
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Pombas Urbanas
"Revoada: Em Direção à 
uma Poética Coletiva de 
Teatro Em Comunidade"

R$461.289,30 17 meses 22/12/2010
Instituto Pombas 

Urbanas
Av. dos Metalúrgicos, 2100 

Cidade Tiradentes
2285-5699

Realizar leituras, grupo de estudos, preparação dos 
atores e intercâmbio cultural com outros grupos de 
teatro. Pesquisar sobre teatro de rua e sobre o bairro 
da Cidade Tiradentes.

[PH2] Estado de 
Teatro

"Diálogos com o trágico: 
Perspectivas 
Contemporâneas"

R$352.890,94 19 meses 9/4/2011
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Pesquisas da perspectiva do trágico no 
contemporâneo; reestruturação e criação de 
espetáculos sob orientação de novos colaboradores; 
realização de temporadas a preços populares.

As Meninas do Conto

"15 anos de Histórias - 
Nossa Contribuição com 
Teatro Para Crianças na 
Formação de Público"

R$414.234,40 13 meses 9/4/2011
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Aprofundar a pesquisa do grupo, criar o espetáculo 
“Uma, Duas, Três Bruxas”; realizar debates e rodas de 
histórias; realizar oficinas abertas ao público e 
apresentação gratuita do repertório.

Pessoal do Faroeste

"Diálogos com o Trágico: 
Perspectivas 
Contemporâneas Cine 
Camaleão (A Boca do Lixo 
SP)"

R$399.170,98 11 meses 9/4/2011
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Dar continuidade a pesquisa de criação, montagem e 
temporada popular de Cine Camaleão, cujo tema é a 
história da Boca do Lixo entre 1960 e 1980 (cinema, 
prostituição, samba e boemia). Realizarão palestras, 
edição do Caderno Pessoal do Faroeste, 
documentários em DVD.

Miolo
"Poética da Cidade: Linha 
Vermelha."

R$323.305,02 12 meses 9/4/2011
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Realizar trabalho de pesquisa e montagem de um 
espetáculo que transite pelos espaços ( entorno) da 
linha vermelha (sentido leste e oeste) cuja  encenação 
se construa sobre as relações de poder ( 
público/privado;indivíduo/coletivo;ordem/desordem).  
Fazer mostra de seu  repertório; atividades com 12 
grupos convidados, e publicação do Zine Miolo 
“Apontamento em Vermelho”.

Elevador de Teatro 
Panorâmico

"Cia. Elevador e o Trágico" R$499.760,71 16 meses 9/4/2011
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Pretende dar continuidade a pesquisa sobre o homem 
contemporâneo e as relações estabelecidas  com a 
realidade que o cerca, tendo como eixo a tragédia 
"Ifigênia em Áulis". Fortalecer a formação de público do 
espaço Elevador e publicação de revista sobre os 
processos da Cia.

Humbalada
"Humbalada Continua: No 
Espaço, Na Praça e Na 
Estrada."

R$291.856,47 15 meses 9/4/2011
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

O projeto da Cia Humbalada visa dar continuidade  a 
suas ações, aprofundando as relações com a 
comunidade de Interlagos  explorando três vertentes:a 
praça, espaço do grupo  e a circulação do espetáculo 
“A Vinda da Família Real”.

Livre "Edipo & Anti-Édipo" R$201.008,64 13 meses 9/4/2011
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Realizar o espetáculo “Édipo & Anti-Édipo – Uma 
Tragédia Brasileira” cruzando o mito de Édipo e a 
pesquisa sob a ótica das relações entre África e Brasil.



Provisório - Definitivo
"Cia. Provisório - Definitivo 
10 anos"

R$309.152,70 13 meses 9/4/2011
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Em comemoração aos seus dez anos de existência, a 
Cia busca difundir na cidade de São Paulo a forma 
como o grupo entende o fazer teatral. Farão: Mostra de 
Teatro Infantil com debates, montagem de espetáculo 
inédito.

Teatro do Incêndio
"São Paulo: Cidade 
Surealista"

R$552.870,46 22 meses 9/4/2011
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Estimular a reflexão do homem inserido numa 
sociedade consumista e intolerante e traçar um 
paralelo com o “Surrealismo”. Realizará leituras 
publicas, performances e estréia de espetáculo inédito.

Triptal de Teatro
"Triptal 20 anos - Homens à 
Margem."

R$357.248,71 10 meses 9/4/2011
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Dar continuidade aos estudos teatrais realizados, 
destacando o estudo sobre a peça “Macaco Peludo”, 
focado no tema da marginalidade criando um 
espetáculo para circulação, além de oficinas e ciclos de 
leitura de textos abertos ao público. 

Club Noir "Peep Classic - Ésquilo" R$540.846,00 24 meses 9/4/2011
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Realizar a pesquisa para criação, estréia e temporada 
de sete obras completas de Ésquilo;  oficinas para os 
atores e aulas abertas ao público acerca da História do 
Teatro Grego.

Coletivo Bruto
"O Que Está Aqui é o Que 
Sobrou"

R$211.067,36 10 meses 9/4/2011
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

O projeto prevê continuidade da pesquisa, com o título 
de ‘O que está aqui é o que sobrou’, criando processo 
de construção da dramaturgia inspirada em textos de 
Bertold Brecht e Heiner Muller. Realizará experimentos 
abertos ao público dos resultados do processo. 

Redimunho de 
Investigação teatral

"Não Precisa Sobrar Nada! 
O Ator Criador e a 
Dramaturgia em 
Movimento."

R$317.979,27 11 meses 9/4/2011
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Dar continuidade ao trabalho investigativo, objetivando 
o olhar para pesquisa dramatúrgica em seus diferentes 
aspectos e explorando principalmente textos e 
temáticas regionais. Manter em cartaz o espetáculo 
”Marulho”, realizar ensaios abertos e lançamento da 
publicação dos resultados.

Bartolomeu de 
Depoimentos

"Orfeu Mestiço uma Hip-
Hópera Brasileira Trajetória 
de Continuidade"

R$427.619,65 9 meses 9/4/2011
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

O Orfeu Mestiço é uma trama hip- hoperística  que 
finaliza  com uma “Ode Conclusiva“ de uma longa 
pesquisa. O projeto prevê a finalização e estréia da 
“ópera“ numa temporada de 2 meses, workshops, e a 
continuação das atividades ZAP ( zona autônoma da 
palavra) e DCC (dramaturgia concisa e 
contemporânea).

OPOVOEMPÉ "A Máquina do Tempo" R$429.869,43 14 meses 9/4/2011
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

O grupo pesquisará o tempo como tema e elemento 
compositor do evento teatral, pretende criar um 
experimento cênico em 3 partes; dar continuidade a 
pesquisa de linguagem do grupo e compartilhar a 
pesquisa.

Os Satyros
"Os Satyros no Cabaret 
Stravaganza"

R$481.491,19 12 meses 9/4/2011
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Pretende dar continuidade a pesquisa de novas 
fronteiras da linguagem teatral; montagem do 
espetáculo “Cabaret Stravaganza” e, simultaneamente, 
realizar eventos para discutir os dez anos de atividades 
da Cia. 

18ª edição - 
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Tablado de Arruar
"Sabotagem - Tablado de 
Arruar - 10 anos."

R$448.601,04 14 meses 9/4/2011
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Pretende dar ontinuidade na pesquisa para realizar um 
espetáculo inédito; mostra de cinco espetáculos do 
grupo e a terceira temporada da peça ‘Helena pede 
perdão e é esbofeteada’.

Teatro Encena
"Da Lama à Cena. 
Jardineiros da Minha Vida"

R$245.650,00 12 meses 9/4/2011
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

O tema da pesquisa traz as constantes chuvas de 
janeiro, serão abordadas suas conseqüências, teorias 
e conscientização. Realizará levantamento baseado em 
relatos na Vila Sônia; criação dramatúrgica; melhorias 
na sede; apresentação do repertório e espetáculo 
inédito. 

Artemanha de 
Investigação Urbana

15 anos - Revelando 
Artemanhas

R$448.601,04 15 meses 9/4/2011
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Dar continuidade aos trabalhos de pesquisa e ações 
artísticas, criando residência artística em parceria com 
outros grupos, núcleo de pesquisa e criação do centro 
de investigação teatral, apoiar a o festival  de teatro em 
Campo Limpo.

Cemitério de 
Automóveis

"Cemitério de Automóveis 30 
anos - Arte no Subterrâneo."

R$661.907,70 15 meses 22/9/2011
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

O projeto pretende sediar um espaço no centro para 
um centro cultural, revisitar os trinta anos de existencia 
do grupo com mostra de 10 espectáculos do repertorio, 
criar e apresentar 3 textos inéditos. Realizar  mostra 
multi-linguagens  com programação de exibição de 
filmes, shows, entre outros; oficinas e debates e 
publicar um livro histórico da compañía para ser 
distribuido em espaços públicos.

Antropofágica
"Liberdade Em Pi(y)ndorama 
III"

R$555.481,10 15 meses 22/9/2011
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

O projeto dará continuidade à trilogia sobre a liberdade 
no Brasil:  “O Brasil Colonial” ( 13ªEd. ), “O Brasil 
Império” ( 16ª Ed.) e nesta edição terá como tema a “O 
Brasil Republica”, com os  mesmos princípios dos 
outros projetos: o épico, a carnavalização, o teatro de 
Tadeusz Kantor e a antropofagia, somente 
acrescentando a este projeto o Teatro de Revista. 
Realizará: continuidade do trabalho do Projeto de 
Formação de ator (oficinas e o projeto  Y); Residência 
de grupos convidados e compartilhamento de 
pesquisas cênicas com outros grupos; 06 Intervenção 
na Cidade com “Karroça e Máquinas”; Residência 
Nômade c/ a “Korraça e Máquinas”, Mostra, Seminário, 
Ciclo de Debates, ensaios abertos  e temporada 
gratuita de 02  ( dois) meses a  partir da data de 
estréia. 



Auto-Retrato
"Origem/Destino - Cia. Auto-
Retrato 10 anos"

R$381.247,72 12 meses 22/9/2011
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

O projeto tem por objetivo trazer ao público suas peças 
de repertório ao longo de 10 anos da Cia., além de 
iniciar uma nova pesquisa cênica, a  partir de um olhar 
cênico sobre deslocamento urbano na cidade de São 
Paulo ( a ligação ente os pontos de partida e 
chegada).As atividades que irão desenvolver: criação e 
temporada de um espetáculo com no mínimo 16 
apresentações gratuitas; Pesquisa e espetáculo em 
espaços de transito na Cidade de SP.; 
compartilhamento de pesquisas cênica com outros 
grupos teatrais, Oficinas, 03 debates em praças 
públicas; mostra de Repertório Auto-Retrato 10 anos e  
vídeo de trechos dos debates e do processo criativo.

Balagan
"Recusa e Prometeu: Uma 
Simetria Inverdita"

R$438.710.25 13 meses 22/9/2011
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

O projeto prevê a conclusão do processo do 
espetáculo RECUSA e a realização de temporada, 
manutenção de três temporadas do PROMETEU, com 
a realização de um colóquio “uma simetria invertida” 
possibilitando  diálogo sobre as duas obras. O grupo 
realizará núcleos de estudos abertos ao público sobre 
o tema Os corpos no Teatro; manutenção da sede e do 
site da Balagan.

Ocamorana Pesquisa 
Teatral

"Ruptura - Ascensão" R$498.010,16 14 meses 22/9/2011
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

O projeto visa aprofundar as possibilidades do Teatro 
Documentário, estudar as diferenças e a potencialidade 
de doze formas de teatro Agitproo que existiam no 
teatro Russo/Alemão no inicio do século XX; 
aprofundar a pesquisa sobre a obra de Peter Weiss; 
experimentar o uso de objetos de cena polissêmicos; 
compartilhar a pesquisa com movimentos sociais; da 
continuidade a pesquisa e dramaturgia do trabalho 
“rupturas"

Documentário

"Mapear Histórias, ou Como 
Disse Guimarães o Real 
Não Está na Saída Nem na 
Chegada: Ele se Dispõe 
Para a Gente é no Meio da 
Travessia."

R$369.339,06 14 meses 22/9/2011
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Realizará intervenções artísticas de caráter 
documentário em quatro diferentes estabelecimentos 
localizados no bairro da Bela Vista, nos arredores da 
Casa Documentário e para  convidados da vizinhança; 
Elaborará uma encenação constituída  por uma 
trajetória cênica de caráter documentário partindo da 
sede do grupo até os estabelecimentos escolhidos.

Dolores Boca Aberta 
Mecatrônica De 
Teatro

"Teatro Perene: Uma 
Resistência Pública"

R$ 585.086,40 12 meses 22/9/2011
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

O projeto visa a realização de intervenções estéticas 
por meio de espetáculos, performances, ocupações 
artísticas e construções em espaços públicos. Prevê o 
fortalecimento das ações realizadas fora do circuito 
centro/ tradicional da cidade, com, aprofundamento das 
ações de pesquisa sobre o Teatro Perene e as 
Estéticas de Combate.

19ª edição - 
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Engenho Teatral Engenho Teatral 697.641,02 15 meses 22/9/2011
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Desenvolver uma pesquisa continuada de linguagem 
teatral vinculada a realidade da periferia de São Paulo, 
levar produções teatrais a população tradicionalmente 
marginalizada da produção teatral; estimular a 
organização de grupos teatrais; estimular a articulação 
e o desenvolvimento de núcleos, artistas e 
cooperativados com trabalho continuo, dando ênfase 
as experiência junto ao publico e aos movimentos 
populares; permitir a continuidade e o aprimoramento 
do grupo.

II Trupe de Choque
"Material Ciborgue/ Eldorado 
Silício 11 de Setembro"

R$ 546.798,41 12 meses 22/9/2011
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Estabelecer uma experiência criativa permanente e 
comum entre os artistas do grupo e seu publico. 
Investigar um processo de criação baseado no 
conceito de ‘detritos’ experienciado pela companhia 
nos ensaios abertos ao publico, vivenciando seus 
limites, dificuldades, derrotas e fracassos. Trabalhar 
sobre vários materiais dramatúrgicos sob o tema 
“Eldorado do silício” e “11 de setembro”, envolvendo 
núcleos de pesquisa e investigação no Hospital 
Psiquiátrico Pinel com pacientes e moradores da 
região.

Dodecafônico "Decupagem Dodecafônica" R$ 350.769,23 12 meses 22/9/2011
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

O projeto pretende promover um debate sobre a cena 
contemporânea e a cidade. Realizar cinco intervenções 
urbanas em espaços públicos, oferecer cinco oficinas 
para compartilhar os procedimentos de pesquisa do 
Coletivo, realizar seis apresentações da peça “O que 
Ali se Viu” no parque Trianon. Desenvolver processo 
de pesquisa a partir da obra da cineasta Argentina 
Lucrecia promovendo dois encontros entre os artistas e 
a platéia compartilhar o processo.     

Ventoforte "Entre o Céu e a Terra" R$514.576,41 10 meses 22/9/2011
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Dar continuidade a diversos processos e criações que 
se somaram e recriaram desde as origens do grupo; 
criação de espetáculo inédito “Na Ladeira da Memória”; 
oficinas de movimentos, danças e expressões 
artesanais para a montagem com alunos, atores, 
estagiários; realizar os encontros juntos ao coreto no 
espaço aberto da sede do grupo para diálogos entre 
diversas linguagens dramaturgicas  de danças e 
musicas populares, com grupos teatrais e outros. O 
projeto prevê também, a realização das celebrações 
“Entre o Céu e a Terra e o Verde” com crianças e 
jovens de diversas comunidades  



Banda Mirim
"Radio Mirim- A Arte de 
Ouvir"

R$401.869,64 10 meses 29/3/2012
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Realizará treinamento e aprofundamento de técnicas 
circenses, jogos cênicos e preparação do ator, 
musicalização com enfoque no universo infantil e 
praticas de harmonia; Pesquisa sobre o universo da 
novela radiofônica no Brasil; Oficinas e encontros com 
profissionais, sendo elas: Historia do Rádio no Brasil e 
Trajetória e peculiaridades da Rádio Novela Brasileira; 
Jogos de Improvisação e Composição Cênica; e 
Consciência Corporal; Criação e finalização do texto 
dramaturgico a ser escrito por Marcelo Romagnoli; 
Composição de arranjos e músicas; Ensaios, estréia e 
temporada popular na cidade de São Paulo, com 16 
apresentação do espetáculo musical “Radio Mirim” 
(título provisório) em teatros distritais, e Centro Cultural 
São Paulo; Realização de atividades de intercambio 
com deficientes visuais; Gravação da Rádio Novela 
“Delírios do Amor”, veiculada em capítulos pela web 
rádio CCSP; Gravação, masterização e prensagem de 
1000 cópias de CD e disponibilização em rádios 
comunitárias, centros culturais, CEUS, Instituições 
Culturais, artistas e profissionais envolvidos no projeto;R

Buraco D'Oráculo
"Narrativas de Trabalho II: 
Òpera do Trabalho"

R$526.834,77 16 meses 29/3/2012
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Realizará oficinas teórico-práticas, técnicas circenses, 
percussão, voz e corpo e iniciação teatral;  
Conhecimento das possibilidades da voz, música e 
corpo para a rua; Continuar aprofundando a pesquisa 
sobre o tema da precarização do trabalho, 
compreensão do épico e ópera popular; Realização do 
Café Teatral, tomando contato com fazedores e 
pesquisadores da área teatral; Aprofundamento das 
técnicas de Laban e Decroux; Produzir, juntamente 
com os participantes das oficinas o espetáculo Ópera 
do Trabalho; Realizar o circuito Re-Praça com a 
circulação da Ópera do Trabalho; Fazer manutenção 
do espaço-sede; Realizar a VII Mostra de Teatro de 
São Miguel Paulista; Registrar as atividades do projeto; 
Manutenção do site, blog e demais veículos de 
informação e divulgação do grupo; Continuar com o 
informativo “A Gargalhada”, que se encontra na 24ª 
edição, debatendo idéias, divulgando as atividades do 
grupo.



Capulanas Cia de 
Arte Negra

"Sangoma" R$508.195,80 18 meses 29/3/2012
Associação Cultural 
Recreativa Esportiva 

Bloco do Beco

R. Acédio José 
Fontanete,Viela Quimica,86- 

Jd. Ibirapuera
5851-4288

Possibilitar o acesso do publico em geral as atividades 
de formação através dos ONNIMs (referencia ao 
ideograma do povo Akan, que significa “formação”); 
Apresentar no final do processo um texto inédito dentro 
da linha estética/cênica do grupo; Realizar 06 ensaios 
abertos do resultado cênico; Realizar o registro de todo 
o processo através da produção de um documentário 
que será exibido na conclusão do projeto, junto com os 
ensaios abertos; Fomentar a prática das artes-cênicas 
como instrumento para aprofundamento cultural e 
autodesenvolvimento;Contribuir com o debate sobre 
identidade cultural dentro da realidade urbana atual; 
Possibilitar o debate quando a valorização da mulher 
negra, os aspectos que influenciam negativa e 
positivamente sua auto-estima e a influencia destes 
aspectos em sua saúde física, psicológica e espiritual; 
Difundir a obra de autores e artistas afrodecendentes; 
Estimular a valorização de culturas populares.

Tijolo
"Cantata Para Um Bastidor 
de Utopias"

R$507.141,97 12 meses 29/3/2012
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Criação de espetáculo inédito “Cantata para um 
Bastidor de Utopias”; Realização de temporada de dois 
meses a preços populares; Duas apresentações 
gratuitas do show de lançamento do CD “Concerto de 
“Ispinho e Fulô”, uma na inauguração da sede da Cia 
do Tijolo e outra na sede da Cia do Feijão; Exposição 
fotográfica dos registros de 05 anos de percurso do 
grupo; Apresentação do espetáculo “Concerto e 
Ispinho e Fulo” em 06 sedes de grupos da cidade; 
Oficina permanente para 10 interessados que poderão 
participar do processo criativo do núcleo de trabalho.  
Aluguel de uma sede onde as atividades possam ser 
realizadas

Hiato
"Projeto Ficção: Percorrendo 
Hiatos entre Realidades 
Ficcionais e Ficções Reais"

R$433.137,85 12 meses 29/3/2012
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Dar continuidade na Pesquisa e criar os “Museus 
Biográficos”, com 06 experimentos de ocupação (ou 
espetáculos curtos) em espaços portadores de 
histórias individuais ou públicas; Continuação da 
pesquisa dramatúrgica e processo criativo do novo 
espetáculo da Cia “Duas Ficções”; 04 experimentos 
cênicos e debates abertos ao público do espetáculo 
“Duas Ficções”;  Realizar encontros e palestras com 
outros artistas contemporâneos que desenvolvem 
criações na fronteira entre o real e o ficcional na 
literatura, teatro e cinema.  12 apresentações do 
espetáculo “O Jardim” com debates sobre o processo 
de criação e debates após as apresentações; Núcleo 
de Pesquisa de Interpretação – continuação das 
atividades de investigação do trabalho de atores e 
Oficina de Formação; Núcleo de Dramaturgia – nova 
etapa da pesquisa em dramaturgia e Oficina de 
Formação; Pesquisa aberta ao público com Ciclo de 
Leituras e compartilhamento da pesquisa teórica do 
grupo; Manutenção do site da Cia;Organização de 
Material para Publicação.



Truks
"Centro de Estudos e 
Práticas do teatro de 
animação - 10 anos!

R$387.600,00 10 meses 29/3/2012
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Formar novos grupos dedicados a uma produção 
original, independente e continuada no Teatro de 
Animação;  Dar continuidade a Oficina Permanente de 
Teatro de Animação;Realizar encontros, debates, 
palestras e oficinas com grupos de vários estados 
brasileiros e também do exterior; Assessorar 
artisticamente os grupos em projetos de montagem; 
Realizar Mostra de 18 Espetáculos para Crianças; 
Realizar Mostra de 42 Espetáculos Adultos; 
Continuidade do projeto ‘Bonecos nas Ruas’.

Folias d'Arte

"Ainda e Sempre: Da Longa 
e Laboriosa Peleja pela 
Manutenção de Um 
Território Público. Agora 
Miremos Adiante com a 
Luneta de Galileu"

R$421.689,47 11 meses 29/3/2012
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Criação de novo espetáculo a partir da obra A Vida de 
Galileu Galilei que terá direção de Dagoberto Feliz e 
uma dramaturgia compartilhada pelos criadores com 
orientação de um dramaturgo convidado; Treinamento 
de máscara para os atores da Cia, com orientação de 
Ésio Magalhães; Ciclo de Conversas Públicas, com 
objetivo de aprofundar a reflexão sobre o tema 
investigado, com Flávio Desgranges, Cida Moreira, 
Pedro Mantovani, Marina Alice Vergueiro e José 
Fernando Azevedo; Intercambio com outros coletivos 
através de cessão de espaço; Conversas Folianescas, 
projeto de gravar e documentar reflexões e criações da 
historia do teatro contemporâneo, em linguagem 
acessível para iniciantes e/ou leigos. O DVD gerado 
será distribuído para as bibliotecas, escolas de teatro, 
centro de preservação da memória, etc. O primeiro 
registro será de Cida Moreira.

Pandora de Teatro "Cimento Perus" R$390.000,00 13 meses 29/3/2012
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Montagem e temporada de espetáculo inédito, a partir 
da história dos trabalhadores da Fábrica de Cimento 
Portland Perus; Evento artístico na fábrica de Cimento 
Portland Perus, com vários coletivos convidados de 
diversas linguagens artísticas; Mostra de Documentário 
e Filmes referentes à história do bairro de Perus e a 
fábrica de cimento, seguidos de mesas redondas com 
convidados no Espaço Cursinho Fábrica de 
Conhecimento, em Perus; Oficinas de formação para o 
Grupo Pandora de Teatro com artistas convidados na 
Fabrica de Cimento Portland Perus; Núcleo de 
Iniciação Teatral do Grupo Pandora de Teatro realizado 
na comunidade Cultural Quilombaque, em Perus; 
Montagem e exposição “Luta Viva” a partir de pesquisa 
envolvendo gravações de depoimentos com ex-
trabalhadores da fábrica e moradores da região. 

20ª edição - 
Janeiro 
2012



XIX de Teatro "Nelson o Estranho Familiar" R$643.563,00 13 meses 29/3/2012
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Processo de criação de novo espetáculo do grupo a 
partir da obra “Vestido de Noiva” de Nelson Rodrigues; 
Treinamento de clow e bufão, orientado por Bete 
Dorgam; Núcleo Laboratório O Ator Criador, orientado 
pelos atores do grupo, com 20 encontros e aberto a 20 
vagas, a serem preenchidas por atores e estudantes 
de teatro; Estudo sobre a luz e o visagismo, propondo 
uma parceria com Wagner Antonio para 
acompanhamento de todo o processo de concepção do 
espetáculo; Núcleo Laboratório Iluminação, com 
Wagner Antonio, por três meses, com 12 vagas a 
serem preenchidas por estudantes de iluminação; 
Estréia e temporada do espetáculo Vestido de Noiva, 
com 24 apresentações na Vila Maria Zélia a preços 
populares; Divulgação da programação e atividades do 
Armazém 19 no bairro do Belém; Estruturação do 
espaço para aumentar o número de platéia nas 
temporadas e atividades previstas.

Kiwi Cia de Teatro
"Morro como uma país - A 
Exceção e a Regra"

R$421.778,24 14 meses 29/3/2012
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Pesquisas, ensaios e apresentações do trabalho 
cênico Morro como um País (incluindo apresentações 
especiais e conversas com o público);  Apresentação 
do Trabalho Cênico “Carne” em comunidades e 
movimentos de Mulheres (seguido de Debates com  o 
grupo, representante dos movimentos e público) - 20 
apresentações; Temporada de 04 meses de Morro 
como um País  no mínimo de 24 apresentações); 
Encontro com Coletivos Artísticos, Realização do “ A 
Exceção e a Regra e Organizar o Escândalo”; 06  
Intervenções Urbanas ; Realização do encontro 
multiartístico Festa & Idéias; Publicação do Caderno de 
Estudos Contrapelo



Mundana Cia "Pais E Filhos" R$403.091,50 08 meses 29/3/2012
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Um mergulho teórico e pratico no fazer do ator, tendo 
como disparador o sistema criado por Constantin 
Stanislávski, bem como releituras contemporâneas 
dessa abordagem, com o acompanhamento do diretor 
russo Adolf Shapiro, realizando uma criação a partir da 
obra Pais e Filhos, de Ivan Turguêniev; Ensaios 
abertos da versão cênica de Pais e Filhos; 
Estabelecimento de um espaço de treinamento prático 
e de reflexão (ENTRE!), que se configurará pela soma 
das atividades do projeto, e o registro em vídeo 
cotidiano do processo a ser disponibilizado em blog, 
apresentado como um caderno de ensaio virtual.  
Realização por parte de cada ator, de um caderno de 
registro de experiências de cada etapa do projeto, que 
encontram inspirações em três territórios, sugeridos 
pelo romance “Pais e Filhos”: interior da casa, 
encruzilhada e na estrada. 

Hana
"Nikkeis e Dekasseguis: 
Travesias em Conflito"

R$421.873,50 12 meses 29/3/2012
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Criar e apresentar um repertório de dez obras cênicas, 
tomando os relatos de vida e memórias de imigrantes 
japoneses, dekasseguis (pessoas que deixam sua terra 
natal para trabalhar temporariamente em outra região 
ou país) e familiares, como material dramático; 
Atividades artístico-culturais, na Associação Cultural e 
Esportiva Piratininga (instituição representativa dos 
nikkeis), estimulando o diálogo entre gerações no bairro 
de Pinheiros; Investigar a memória dos nikkeis na 
cidade de São Paulo, por meio de um ciclo de 
palestras, filmes e debates; pela leitura de estudos 
sobre imigração japonesa; leitura dramatizada de dois 
textos teatrais inéditos sobre o tema; e coleta de 
depoimentos de nikkeis segundo os procedimentos do 
Biodrama; Capacitar os participantes do Núcleo HANA 
na compreensão do contexto social, histórico e cultural 
em que se situam os fatos relatados nos depoimentos, 
por meio de ciclo de palestras, filmes e debates e pela 
leitura de estudos sobre imigração japonesa;  Registro 
do processo em textos publicados no blog e revista 
impressa.



Pavanelli de Teatro 
de Rua e Circo

"Centro de Pesquisas Para 
O Teatro de Rua Rubens 
Brito - Um Pólo de 
Formação, estímulo, Difusão 
e Registro"

R$495.120,00 13 meses 29/3/2012
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Manutenção do espaço Centro de Pesquisa Rubens 
Brito; Treinamentos das técnicas circenses e 
preparação do ator (musicalização, interpretação)  - 
Gravação de CDs com 20 músicas e treinamento 
práticos para teatro de rua; Estudo de conteúdo – Ciclo 
de Debates; Cortejo como proposta de dramaturgia e 
encenação Circulação de 03 espetáculos do repertório 
do grupo – 33 apresentações;
Criação e encenação para rua;  IV Mostra de Teatro de 
Rua na Zona Norte – 12 apresentações distribuídas 
nas Comunidades vizinhas do grupo; II Seminário 
Nacional de Dramaturgia para o Teatro de Rua; Debate 
entre 17 grupos dentre os quais: Brava Cia, Buraco 
d’Oráculo, Cia Antropofágica, Dolores Boca Aberta, 
Grupo Alma ...etc; Publicação da 3ª edição da revista A 
Poética da Rua; Publicação do Caderno II do Centro de 
Pesquisa (registro do II Seminário); Publicação do DVD 
“O Meio da Rua é o Meio”   

Narradores
"Quantos Prólogos são 
Necessários para que Algo 
Aconteça?"

R$507.011,12 12 meses 29/3/2012
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Temporada do espetáculo de repertório “Cidade 
Desmanche” e “Cidade Fim, Cidade Coro e Cidade 
Reverso”;  Releitura e temporada do espetáculo “A 
Resistível Ascensão de Arturo Ui”; Aprofundamento do 
trabalho em espaços abertos, ainda como forma de 
intervenção e experimentação para futura configuração 
de nova dramaturgia; Realização de quatro “Cenas de 
Intervenção”; Realização de duas “Ações de longa 
duração” (12 horas cada); Continuação do treinamento: 
contato/improvisação/ideokinesis; voz; elementos da 
performance; mobilização da imagem; Publicação, ao 
final do processo, de um número do Caderno de 
Ensaios, com materiais relativos ao processo; 
Manutenção da sede de trabalho.



Sinhá Zózima

"Plantar no Ferro Frio do 
Ônibus o Ninho: Residência 
Artística Por Um Teatro do 
Encontro Sem Fronteiras"

R$431.897,40 12 meses 29/3/2012
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Prosseguir com a residência artística no Terminal 
Parque D. Pedro II e Expresso Tiradentes;  Ampliar a 
pesquisa do ônibus como espaço de intervenção 
cênica e integrar passageiros dos ônibus ao processo 
de investigação e criação teatral; Criar um núcleo de 
pesquisa teatral com 30 passageiros de ônibus; 
Realizar encontros com artistas e pesquisadores e 
comunidade, no Terminal Sacomã; Criar experimentos 
dramatúrgicos e cênicos a partir de narrativas de vidas 
de passageiros de ônibus, e apresentar em horários 
diferentes aos passageiros (5h da manhã e 0h) 
Realizar apresentações de experimentos cênicos dos 
passageiros, nos terminais Pq. Dom Pedro II e 
Expresso Tiradentes; Manutenção do Site com 
informações sobre o projeto;Publicação de um livro de 
dramaturgia criada a partir da narrativa de passageiros 
de ônibus; Publicação em Revista de artigos 
elaborados a partir dos encontros com pesquisadores, 
artistas e grupos de teatro; Edição e exibição (nos 
terminais Parque Dom Pedro II, Expresso Tiradentes e 
Vila Prudente) de vídeo-documentário das várias 
etapas do processo de criação do núcleo de pesquisa teatral com passageiros de ônibus.

Trupe Artemanha 
“CITA – Centro de 
Investigação Teatral 
Artemanha” 

R$ 465.192,00 15 meses 4/9/2012
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Dar continuidade as pesquisas artísticas que o grupo 
desenvolve na zona sul,fortalecendo cada vez mais a 
ocupação artística e política do espaço publico que 
tornou-se Centro de Investigação Teatral Artemanha 
(CITA) ; Fomentar o espaço CITA  com as seguintes 
ações e trabalhos: Núcleo de Investigação em Teatro 
Popular, Núcleo de Investigação Urbana, Núcleo de 
Estudos do CITA, Dramaturgias das Quebradas, 
Encontros com Mestres e Sarau do Binho na Praça do 
Campo Limpo; 8º FESTCAL – Festival Nacional de 
Teatro Campo Limpo e Memória Trupe Artemanha.

Grupo Bolinho

“Tipografias Poéticas: 
Estabelecendo um Trajeto 
entre Memórias e o Bonde 
Cara Dura” 

R$ 424.869,01 16 meses 4/9/2012
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Desenvolver uma estética que se baseia no 
treinamento do ator, na relação com o público e com o 
espaço; investigação da dramaturgia; referencias 
teórica sobre a velhice e as memórias do bonde Cara 
Dura; Processo artístico e itinerante nas regiões do 
percurso do Bonde com Intervenções Cênicas 
regulares nos três principais pontos – Santana, Luz, 
Centro; Intercâmbio com coletivos convidados e Ao 
final do projeto, as pesquisas resultarão em espetáculo 
e temporada gratuitos pelo trajeto do bonde “Cara 
Dura”. Registro e compartilhamento do projeto em 
vídeos, fotografias e textos.



Coletivo Negro e 
Casadalapa

“Celebrização do Comum” R$ 579.580,78 18 meses 4/9/2012
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Realização da ação“Enquadro”- crônicas 
ilustradas,grafitadas,fotografadas,gravadas e 
interpretadas a céu aberto – desdobrada em forma de 
intervenção teatral urbana, a ser realizada na Ilha do 
Bororé;  Desenvolver experimentos cênicos que 
servirão de alicerce para a montagem do novo 
espetáculo “Movimento Número 2: Homem Comum – A 
Celebração”; Treinamentos (Permanente e 
Treinamentos  para a montagem do espetáculo); 
Mesas de reflexões com convidados; Temporada do 
espetáculo (repertório) : “Movimento Número 1: O 
Silêncio de depois...” com 24 apresentações.

Cia. Estável de Teatro
“Desterro – Poéticas 
Vermelhas” 

R$ 577.617,50 20 meses 4/9/2012
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Realizar 12 processos artístico-pedagógicos a partir do 
tema comum: A expulsão violenta da população pobre 
das áreas urbanas, centrais ou periféricas, legitimada 
pelos planos de “revitalização” das áreas de interesse 
de iniciativa privada. Intensificar as práticas de 
intervenções artísticas  baseadas em Agitprop , dentro 
do Arsenal da Esperança e intervenções na rua e em 
outros espaços igualmente relevantes; Dar 
continuidade à multiplicação dos estudos da Cia por 
intermédio de oficinas artísticas; Manter os estudos de 
formação e treinamento dos integrantes da Cia. 
Realizar apresentações gratuitas do espetáculo “A 
Exceção e a Regra”; Realização de Debates.

Pessoal do Faroeste “Boca Livre” R$ 478.501,20 14 meses 4/9/2012
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

II Bate Boca – Ciclo de palestras e Roda de Conversas 
sobre temas ligados à pesquisa de montagem da peça 
teatral “Homem Não Entra”; Oficinas de dramaturgia, 
direção, cenografia,iluminação e vídeo; Treinos físico, 
vocal e percussivo do elenco; 
Produção,criação,montagem e temporada da peça 
“Homem Não Entra”;  Edição do terceiro Boca Livre e 
Quarto Caderno do Pessoal do Faroeste (Faroeste 15 
anos – 15 textos montados); Documentário em DVD 
sobre todo memorial de pesquisa do projeto Boca Livre; 
Temporada de continuidade de Cine Camaleão.



Grupo Teatral 
Parlendas

“Cidade Entraves ou 
Estád(i)o de Sítio” 

R$ 483.144,78 18 meses 4/9/2012
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Registro e organização da pesquisa para produção de 
materiais públicos; No CDC, onde ficarão sediados, 
farão uma reestruturação da cozinha e construção do 
espaço cênico: quintal de histórias, em parceria com o 
Coletivo Dolores Boca Aberta Mecatrônica de Artes e 
diretoria comunitária do CDC; Continuidade aos 
encontros dos atuadores do grupo, a partir de 
treinamentos semanais contínuos, de Capoeira de 
Angola e Sonoridades Populares; Desenvolvimento dos 
três núcleos de pesquisa: Comi(cidade) Popular; 
Em(canto) Urbano e Em(traves) Concretos para 
aprofundamento da pesquisa e criação de um Caderno 
de Apontamentos; ncentivo da produção artística como 
meio de expressão da comunidade a partir das oficinas 
ministradas por integrantes do grupo: Palhaçaria 
clássica, “Técnicas da improvisação cômica”, 
“Musicalização pela voz”, “Coro experimental” e “Nosso 
olhar”; Realização de seminários sobre treinamento 
vocal para rua, modernidade e urbanização, 
comicidade popular, com pesquisadores convidados; 
Intercâmbio com outros coletivos: trocas de 
metodologias, ensaios conjuntos;  Criação de  04 (quatro

Pombas Urbanas
“Revoada por uma 
Dramaturgia de Teatro em 
Comunidade” 

R$ 656.815,60 14 meses 4/9/2012
INSTITUTO POMBAS 

URBANAS
Av. dos Metalúrgicos, 2100 

Cidade Tiradentes
2285-5699

Pesquisa e criação dramatúrgica: criação de texto 
teatral em comemoração aos 25 anos do grupo 
Pombas Urbanas; resgatar a memória e criar espaços 
de valorização e reconhecimento da comunidade, além 
de incentivar a reflexão sobre “Memória, Território e 
Identidade”; Circular com espetáculos do grupo 
difundindo seu trabalho teatral com comunidades de 
outras regiões da zona leste em prol da formação de 
público; promover acesso a  espetáculos em uma 
região da cidade fora do círculo cultural oficial; trazer 
grupos convidados compartilhando suas experiências e 
ampliando as referências artísticas do grupo e da 
própria comunidade; Manutenção e aprimoramento da 
pesquisa sobre o corpo criativo e expressivo do ator; 
promover a continuidade da formação musical para a 
linguagem teatral dos integrantes do grupo Pombas 
Urbanas  e pesquisar uma dramaturgia que expresse a 
poética, a identidade e a realidade social do território 
humano de Cidade Tiradentes.

21º edição - 
Julho 2012



Grupo Sobrevento “Fragilidade” R$ 513.000,47 14 meses 4/9/2012
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

 Difundir o Teatro de Objetos (a vertente mais moderna 
do Teatro de Animação);Aprimorar pesquisa de 
dramaturgia no Teatro de Animação voltado para o 
público adulto, desenvolvendo e aprofundando-se na 
questão da Fragilidade, um caminho para encenação 
mais poética, intimista e delicada;Estabelecer um 
intercâmbio internacional com Companhias de 
destaque na área  de Teatro de Objetos , realizando a 
III Semana Internacional de Teatro de Animação com 
tema “Fragilidade”;Criar estágios poéticos que 
receberão jovens criadores interessados na 
investigação da linguagem do Teatro de Objetos, 
dando-lhes a oportunidade de acompanhar o dia-a-dia  
de um grupo de teatro profissional e importantes 
artistas visitantes (envolve conhecimentos, montagem 
teatral, confecção de adereços ,figurinos, ensaio, 
acesso a livros, vídeos etc..); Continuação do projeto 
“A Praça dos Bonecos”( uma mostra de alguns dos 
melhores espetáculos e grupos de teatro de Animação 
Paulistanos e do Grupo Sobrevento em uma praça da 
periferia da cidade afastada de equipamentos culturais 
e de lazer; Apresentação da Mostra Sobrevento  no Espa

Teatro de La Plaza e 
Teatro por um Triz

“Projeto Encanado” R$ 589.050,35 14 meses 4/9/2012
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Dar continuidade ao trabalho de preparação do ator-
bonequeiro com pesquisa no Teatro de Bonecos e 
Objetos, junto ao Teatro de Rua; Criar uma dramaturgia 
a partir desta linguagem; Estudar e aprimorar os 
processos de criação do Teatro de Objetos do 
encenador Jordi Bertan; Realizar uma oficina 
ministrada pelo artista bonequeiro espanhol Jordi 
Bertan para atores e bonequeiros; Espetáculo inédito a 
partir da releitura de “O Avarento, de Molière”; Realizar 
30 apresentações gratuitas deste espetáculo em 
praças, pátios de escolas, ruas e outros espaços 
abertos da cidade de SP.

Grupo Redimunho de 
Investigação Teatral 

“Por Detrás das Vidraças” R$ 506.295,69 12 meses 4/9/2012
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Dar continuidade ao trabalho de investigação da 
“dramaturgia em movimento” para interferência no 
espaço público; Criar um trabalho de relação direta na 
cidade, interferindo não só geograficamente mas no 
interior do imaginário do cidadão urbano usando como 
ponto de partida a figura feminina “ocultada” (Roseana) 
de Guimarães Rosa  na obra “Grande Sertão: Veredas” 
em contraponto com a mulher vivente nos centros 
urbanos. Este trabalho será apresentado à população 
num espaço denominado Casa de Vidro (espécie de 
teatro montado em espaço público com capacidade 
para cerca de 40 pessoas). Criação da dramaturgia do 
projeto e a encenação dos resultados na forma de 
espetáculo



Phila 7 
 “Aparelhos de Superar 
Ausências” 

R$ 577.441,60 12 meses 4/9/2012
BASILICO PRODUÇÕES 

ARTISTICAS E CULTURAIS 
LTDA

Rua Tito, 79, Vila Romana 3596-3671

Criar um Experimento Cênico que abordará a relação 
entre as redes digitais e urbanas; Levantamento de 
material teórico e documental para estudo das 
mudanças sociais, políticas e filosóficas ocorridas nas 
relações humanas desde o surgimento das redes 
sociais; Estudo de linguagem: dar continuidade à 
pesquisa teatral do grupo focando na dramaturgia, 
atuação e perfomatividade, usando as novas 
tecnologias de comunicação como forma de expansão 
e percepção; Divulgar a pesquisa através de 
plataforma digital interativa;03 workshops ministrados 
por artistas convidados; 03 workshops realizados pelo 
Phila 7; 03 seminários abertos ao público, realizados 
por artistas e teóricos convidados para discutir os 
temas da pesquisa.

Os Fofos Encenam
“Baú da Arethuzza: 
mergulho na teatralidade 
circense brasileira”

R$ 606.900,00 12 meses 4/9/2012
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Retomar a pesquisa do grupo sobre Circo Teatro, no 
que diz respeito a formação e o desenvolvimento do 
ator popular circense e da cena teatral brasileira sobre 
lonas de circo na primeira metade do séc.XX; - 
Preparação do futuro espetáculo da Cia que contará a 
história das famílias Santoro-Vianna-Neves e do Circo-
Teatro Aretuzza; Montagem e apresentação de 05 
(cinco) peças representativas do acervo teatral 
circense brasileiro de 1900 a 1950;  Aulas de 
atividades circenses para o elenco (acrobacia, saltos, 
trapézio, tecido, contorcionismo).  Aulas de dança de 
salão para o elenco (ritmos de época: maxixe, lundu 
etc.);   Realizar 01 (uma) oficina aberta a atores, 
diretores, estudantes de arte cênicas, artistas circense 
e demais interessados para compartilhar as pesquisas 
sobre circo-teatro nesses 10 anos; Temporada do 
espetáculo “A Mulher do Trem” com 12 sessões do 
espetáculo a preços populares;  Montagem da “Mala 
Gabine” – espécie de camarim ambulante  que 
carregava figurinos, peruca, maquiagem dos artistas;  
Promover acompanhamento, conduzido por Antonio 
Santoro Jr, sobre a forma de criação dos artistas circens



Núcleo Experimental 
e Teatro do Bardo

“Do Lundu ao Punk Rock – 
diálogos entre música e 
teatro” 

R$ 565.170,64 12 meses 4/9/2012
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Continuidade da pesquisa dos grupos focada no 
trabalho de ator;  Ciclo de Leituras de Musicais 
Brasileiros; Manutenção do Espaço do Núcleo 
Experimental (que será usado para as atividades 
cênicas , apresentações, shows, leituras, oficinas); 
Mostra de Repertório de Musicais Brasileiros do Núcleo 
Experimental e Teatro do Bardo; Formação de público, 
com programações gratuitas (Leituras e shows) sendo 
o público alvo professores e alunos da rede pública. 
Interação com a comunidade através das ações: 1) 
Espetáculos gratuitos às sextas-feiras; 2) Projeto Roda 
de Choro - apresentações musicais com convidados.

Cia Artehúmos de 
Teatro

“Teatro de Condomínio – 
Cartografia Pública e 
Privada”

R$ 433.350,00 12 meses 29/3/2013
Cooperativa Paulista de 

Teatro
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Criar dramaturgias que investiga as leis e os modos de 
convivência em espaços e arquiteturas que implicam o 
convívio coletivo, em diferentes classes sociais e 
econômicas; Criar coletivamente a escrita de 
dramaturgias/espetáculos com reflexão dos 
posicionamentos  éticos e sociais em agrupamentos 
residenciais com ênfase ao convívio, aproximações e 
isolamentos como exemplos (Moradores do CDHU’s do 
Cangaíba- Zona Leste, Moradores de abrigos 
municipais, no Brás e Moradores do Condomínio 
Shopping no Jardins); Nesse processo de pesquisa 
sobre as questões apontadas, o grupo realizará 
trabalhos que compreende 5 etapas: 1º etapa – 
levantamento das investigações (pesquisa de campo) 
os espaços habitacionais e modos de convívios por 
meio de entrevistas, questionários e gravações em 
vídeos;  2º etapa – A partir da pesquisas, construção 
de experimentos cênicos a partir de provocações 
estéticas que venham a dialogar com aspectos 
públicos e privados; 3º etapa - Realização de ações 
como seminários, oficinas de  alguns materiais teóricos 
relacionados às cartográficas públicas e privada. 4º etap



Cia Teatro Balagan

“Cabras: Cabeças que 
Voam, Cabeças que Rolam 
– Cia Teatro Balagan -15 
Anos”

R$ 612.089,58 15 meses 29/3/2013
Cooperativa Paulista de 

Teatro
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Preparar um novo espetáculo provisoriamente 
chamado “Cabras- Cabeças que Voam, Cabeças que 
Rolam”; Realização das oficinas, baseados em 
folguedos e manifestações tradicionais: Congada, 
Bumba-meu-boi, Côco, Caixeiras do Divino Espírito 
Santo na sede da Balagan; Processo de estudos 
teórico-prático com os grupo artístico com aprendizado 
dos cantos tradicional e promover um período intenso 
com uma pesquisado do Congado Mineiro, Titane. 
Realizar pesquisa de campo nos estados de Minas 
Gerais e Alagoas; Desenvolver duas etapas de 
composição da dramaturgia do espetáculo: na primeira 
(durante um ano), um processo criativo que organiza 
em torno do diálogo que resulta na primeira versão do 
texto; e na segunda (Três últimos meses) definição da 
versão final da dramaturgia, a partir dos “Estudos 
Cênicos” propostos pelos atores; Realizar três 
“Estudos Cênicos” abertos, na sede da Balagan: com 
compartilhamento do repertório vocal, musical e 
coreográfico a partir do qual será desenvolvido o 
treinamento dos atores e dois improvisos a partir das 
versões da dramaturgia em processo, tornando pública a

Cia Humbalada de 
Teatro

“A Margem: Nossa Moradia 
Poética”

R$ 520.745,76 22 meses 29/3/2013
Cooperativa Paulista de 

Teatro
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Aprofundar a pesquisa denominada “Ator Marginal”; 
Realizar treinamento Corporal do Ator; Realizar a ações 
“Diálogos Marginais” com convidados; Investigar os 
escritos dos poetas marginais dos Saraus da Zona Sul 
e o conto “A Terceira Margem do Rio” de Guimarães 
Rosa como proposta dramatúrgica; Aprofundar os 
estudos nos instrumentos: Clarineta, Acordeon e 
Piano; Manter o Espaço Cultural Humbalada com suas 
atividades em ações culturais; Realizar a 3ª Mostra 
Beiçola na Praça João Beiçola da Silva, próxima ao 
Espaço C. Humbalada; Encontros com a provocadora 
cênica Sheila Áreas e o Dramaturgo Rogério Toscano; 
Encontros teóricos com Carlos Daniel Vieira  sobre a 
poética rosiana; Parceria com instituições próximas do 
local onde montarão espetáculo; Promover equipe de 
criação de figurino e cenário com artistas e grupos da 
periferia da Zona Sul.



Lês Commediens 
Tropicales

“Guerra sem Batalha” R$ 534.200,00 18 meses 29/3/2013
Cooperativa Paulista de 

Teatro
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Ensaios semanais no Cine Dom José (2º andar); 
Encontros semanais para atividades corporais voltadas 
para dança e pensamento corporal durante o projeto; 
Encontros semanais para atividades vocais e 
percepção musical durante o projeto; Realização da 
temporada gratuita da obra “Concílio da Destruição”, na 
Oficina Cultural Oswald de Andrade - 2 meses (sexta e 
sábado); Laboratório Permanente de Plágio – onde 
serão recriadas as peças de outros coletivos teatrais 
como : “Corra como um Coelho (Cia dos Outros), 
“Petróleo” (Coletivo BLA3M) e “Quem não sabe mais 
quem é e onde está, precisa se mexer” (Cia São Jorge 
de Variedades) e serão apresentadas gratuitamente a 
cada um mês cada uma no Cine Dom José (2º andar); 
Estudo de Performance e Heiner Muller ; Criação da 
obra ciência - musical inspirada na autobiografia do 
autor alemão Heiner Muller “Guerra sem Batalha” e em 
sua peça “Mauser”, comprovação de Maria Tendlau, 
com 6 meses de ensaios, criação coletiva, 3 meses de 
apresentações gratuitas no Cine Dom José (de sexta-
feira a domingo); Criação de um livro digital, a partir do 
Colóquio sobre Teatro Performativo, realizado em 2012, 

Dolores Boca Aberta 
Mecatrônica de 
Teatro

“Trama do Morro Vermelho” R$ 616.933,71 14 meses 29/3/2013
Cooperativa Paulista de 

Teatro
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Realizar Intervenções estéticas, por meio de 
espetáculos, performances, ocupações artísticas e 
construções em espaço público a partir do acúmulo 
conceitual /formal gestado pelo Coletivo Dolores. 
Fortalecimento e continuidade de ações artísticas 
experimentadas fora do circuito centro/ tradicional da 
cidade;  Aperfeiçoamento teórico e prático de artistas 
de (em) periferia; Aprofundamento de ações e de 
pesquisa sobre Teatro Perene, Estéticas de Combate, 
Teatro Mutirão e Carnaval Contra – hegemônico;



Grupo Caixa de 
Imagens

“Projeto Caixa de Imagens 
20 Anos – Convites, Leituras 
e Encenações”

R$ 199.896,37 18 meses 29/3/2013
Cooperativa Paulista de 

Teatro
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Reafirmar seu trabalho de pesquisa baseado na 
itinerância e proximidade com o público, consagrando e 
comemorando 20 anos de trabalho artístico; Criar 
forma organizativas capazes de garantir o acesso 
democrático da produção do grupo e que permita ao 
público participar e fazer parte da construção da arte 
contemporânea brasileira ; Durante os primeiros 5 
meses será desenvolvido o processo compartilhado e 
itinerante de criação e montagem e em 13 meses 
subseqüentes realizar um novo trajeto teatral. 
Continuidade do projeto Chuva de Convites (fruto da 
mobilização do público em espaço público – Institutos 
educacionais e privados); Realizar durante 13 meses 
100 apresentações de espetáculos com posterior 
debate, oferecidas de forma gratuita à população  dos 
diversos bairros da cidade de São Paulo; Processo 
compartilhado (Projeto nova parcerias) com grupos 
convidados. Realizará através de um procedimento de 
pesquisa,tendo como tema a “Ilusão”baseado 
especialmente em contos dos escritores como: 
Machado de Assis , João do Rio , Anton Tchekhov e 
Êmile Zola); Criação de um blog que possibilitará a comu

Cia São Jorge de 
Variedades

“Cia São Jorge – 15 Anos” R$ 670.590,50 12 meses 29/3/2013
Cooperativa Paulista de 

Teatro
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

20 apresentações do espetáculo “Barafonda”; A 
produção do novo espetáculo “Fausto” com 10 
apresentações Manutenção artística da São Jorge 
através de treinamentos práticos e encontros teóricos; 
Publicação de 01 fanzine São Jorge.



Tablado de Arruar “Abnegação”  R$ 576.447,39 19 meses 29/3/2013
Cooperativa Paulista de 

Teatro
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Pesquisa e criação da peça “Abnegação” novo trabalho 
da Cia, com duas fases: “face interna” e “ face 
externa”do espetáculo; Realizar dois (2) treinamentos 
de três (3) meses cada, com dois (2) artistas 
convidados, cada um deles em uma das fases do 
processo de criação; Montar um grupo de estudos de 
Abnegação, que permanecerá ao longo de todo o 
projeto; Receber as provocações artísticas e criativas 
de dois (2) artistas convidados, relacionadas às duas 
(2) fases do projeto do projeto que serão um artista 
para face interna e outro para face externa; Realizar 
duas (2) oficinas-estágio gratuitas, de dois (2) meses 
de duração cada, referindo-se respectivamente, ao 
processo de criação da Face interna e da face externa 
da peça Abnegação; Realizar um (1) Seminário e uma 
(1) Mostra de filmes, ambos relacionados à temática da 
“Abnegação”, que ocorrerão paralelamente às 
oficinas;Publicar o ciclo de debates “O que resta da 
ditadura” e as palestras sobre o “Cinema Marginal” 
realizados pelo grupo em 2011; Dar continuidade à 
utilização da sede do grupo enquanto espaço de 
compartilhamento e residências artísticas; Realizar uma 

Cia do Miolo “Corpo Esgotado” R$ 684.559,35 18 meses 29/3/2013
Cooperativa Paulista de 

Teatro
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Realizar a pesquisa Corpo Esgotado (montagem de um 
novo espetáculo): laboratórios de estudos visuais 
(cenografia, figurino, adereços e maquiagem), estudo 
teóricos, treinamentos (viewpoints, musicalização, 
mascara neutra e canto), ciclo de debates: “Corpo 
Esgotado”, “Corpo Coletivo” e “Espaço Público” e 
criação e temporada do novo espetáculo; Ações 
continuadas: público e espaço: Oficinas de iniciação ao 
teatro em escolas públicas de ensino médio (bairro da 
penha); Temporada dos espetáculos “Taiô” e 
“Relampião no Largo do Rosário”, Simpósio “Teatro de 
rua em seu tempo” e publicação da revista 
“Apontamentos Companhia do Miolo”, com ênfase no 
Simpósio “Teatro de rua em seu tempo”.

22º edição - 
Janeiro 
2013



Teatro Ventoforte
“Migração e Itinerâncias de 
Baleia e Graciliano”

R$ 482.361,04 10 meses 29/3/2013
Cooperativa Paulista de 

Teatro
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Criar um espetáculo que contará sobre a trajetória do 
Ventoforte (bonecos da América Latina, a arte de 
animação (de bonecos) que serve como mediadores do 
sentimentos do ator e públicos, a dramaturgia 
espontânea  vida de oficinas com não atores, o teatro 
para jovens,   a Educação através da arte e a 
resistência do meio século contra a ditadura e seus 
efeitos; Pesquisa sobre as obras de Graciliano ramos,: 
As reflexões e contos , a linguagem poética, e a obra 
“Vidas Secas”: O olhar de Baleia, o Canto das 
lavadeiras, o sertão e a cidade, panos e cores, O 
encontro com o movimento intelectuais: Nise da 
Silveira, Augusto, Rodrigues, Anísio Teixeira, Paulo 
Freire, artistas populares e poetas contemporâneos 
sempre entremeando experiências de Educação e Arte. 
A Migração do grupo na Cidade de São Paulo, que  se 
aproximaram com a comunidade de migrantes do 
Nordeste, a maioria de Palmeira dos Índios (terra de 
Graciliano Ramos). Continuidade das Oficinas 
pedagógicas que promove a aproximação do público e 
a cultura popular; A Oficina Arcaica – representa uma 
vigem aos 40 anos do grupo, onde desenvolverá oficinas

Cia Estudo de Cena “Barricada” R$ 258.800,00 14 meses 29/3/2013
Cooperativa Paulista de 

Teatro
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Proporcionar melhor condições de trabalho para Cia 
Estudo de Cena e garantir a continuidade de sua 
pesquisa em teatro, vídeo, temas críticos e 
experimento de linguagem através de processos 
coletivos de criação; Ampliar a formação cênica e 
musical dos integrantes da Cia com a atividade 
“Narrativas Musicais”; Fortalecer o intercâmbio da Cia 
com outros coletivos; Apresentar a peça “A farsa da 
justiça burguesa”; Criar e circular de forma gratuita com 
a intervenção “Barraca de Cena”; Remontar e realizar 
oito (8) apresentações gratuitas da peça de rua “Fulero 
Circo”, dentro da atividade “Vai um chorinho aí?” 
Realizar duas (2) intervenções gratuitas com 
apresentações do processo de criação das oficinas 
“Narrativas Musicais”, dentro da atividade “Vai um 
chorinho aí?”
Obs: todos os espetáculos e atividades abertas ao 
público serão gratuitas.



Societá Anônima
“Á Só Tenção de Ir  em 
Viagem”

R$ 323.190,00 12 meses 29/3/2013
Substância Produções 

Artísticas Ltda
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Locação de um espaço onde comportará diversas 
atividades de pesquisa, intercâmbio e práticas 
artísticas, com entrada franca quando abertas ao 
público, ao longo de 12 meses; Pesquisa documental, 
cênica e artística baseada em um recorte temático 
sustentado por quatro conceitos (antropológico, 
filosófico, temático e parabólico) extraído do poema de 
Stéphane Mallarmé “À só tensão de ir em 
viagem”(explorando o conceito de viagem, do percurso 
teórico e factual através do teatro do tempo presente, 
ao mesmo tempo uma volta a casa); Levantamento de 
material cênico e de pesquisa para 4 performances 
preparatórias para os espetáculos, mediante 
desenvolvimento de laboratórios (criação cênica e 
composição dramatúrgica, apresentações periódicas 
abertas ao público, publicações on-line  (artigos, 
estudos e ensaios); Pesquisa prática e intercâmbio de 
experimentos relacionados a 4 eixos temáticos 
(conceitos) que serão chamados de “episódios”, dentro 
do conceito-mor de “Viagem” compreendendo o estado 
de desenraizamento geográfico: 
Deslocamento/Pertencimento/Fonteira/Circunstância.  De

Cia dos Inventivos “Viva o Povo Brasileiro!” R$ 510.648,30 18 meses 29/3/2013
Cooperativa Paulista de 

Teatro
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

 Dar continuidade a pesquisa com os Escambos 
Estéticos em parceria com o Instituto de Artes da 
Unesp; Dar continuidade à pesquisa de corpo, voz e 
preparação do ator com os treinamentos para a 
montagem; Intervenções na Lapa com grupos 
convidados para a pesquisa; Temporada do novo 
espetáculo na região da Zona Oeste (Pça Miguel 
Dell’Erba); Treinamentos corporais abertos ao público 
com os três profissionais que participaram do processo 
dos espetáculos que compõem a trilogia; Primeira (1ª) 
temporada da Trilogia circulando pelos pontos 
fazedores de cultura da periferia de São Paulo; 
Segunda (2ª) temporada da Trilogia na região central 
de São Paulo; Realizar “Oficina Inventiva ministrada 
por integrantes do grupo; Os espetáculos dessa 
Trilogia são “Canteiro”(2009), “Bandido é quem anda 
em bando”(2011) e  o espetáculo de rua com o título 
provisório: “Azar do Valdemar!” (2013). Os 
treinamentos e Oficinas acontecerão no Centro Cultural 
Tendal da Lapa.



Cia Antopofágica
“Desterrados em Nossa 
Própria Terra”

R$ 610.309,96 13 meses 29/3/2013
Cooperativa Paulista de 

Teatro
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Manutenção do Metabolismo Antropofágico - 
Continuidade do trabalho do núcleo, aprimoramento do 
trabalho do ator, do trabalho do núcleo de musica e do 
projeto de formação; das oficinas do ator antropofágico, 
manutenção do Espaço Pyndorama, da Residência de 
grupos convidados e simbiose (compartilhamento com 
outros grupos); Continuidade da pesquisa Artística da 
Antropofágica – Teatro de Feira, Consciência Enlatada, 
Gênero Fantástico e Pindorama em Revista (discussão 
e estudos de estética teatral e política); Continuidade 
das Intervenções com as Máquinas de Intervenção 
Urbana – Teatro passeio, Karroça Antropofágica, 
Fiteiros Poéticos e Máquinas de Leitura Realização da 
Primeira Feira Antropofágica de Opinião – Festival de 
Canções- “O que Pensa Você do Brasil de Hoje?”; 
Criação de um Espetáculo de Feira – Temporada, 
Criação de Dramaturgia, Criação de Figurino, Criação 
de Luz, Criação de Cenário e Criação de Música; 
Publicação e registro – Revista Bucho Ruminante e CD 
de Registro; Manutenção de Repertório – Temporada 
de 2 meses da Trilogia “Liberdade em Pi(Y)dorama”

Cia Filhos de Olorum - 
Os Crespos

“Dos Desmanches aos 
Sonhos”

R$ 559.740,94 14 meses 29/3/2013
Cooperativa Paulista de 

Teatro
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Investigar através de pesquisa cênica–áudio visual as 
esferas do universo das relações entre afetividade, 
negritude e gênero no Brasil, para a continuidade da 
construção de uma trilogia de espetáculos que aborda 
as relações intersubjetivas de desejo e construção de 
identidade, ou seja, o processo “Dos Desmanches aos 
Sonhos” que consiste na construção de uma cena 
teatral de abordagem racio-social que articule a 
experiência existencial do negro a partir de sua 
afetividade; Realizar duas pesquisas simultâneas, 
intituladas “Mulheres Negras” e “Afro-Homo-
Afetividade” que com o espetáculo “Além do Ponto” 
culminará num espetáculo que compõe a trilogia sobre 
a afetividade. Registro editorial da pesquisa que 
resultará num boneco da revista com o nome provisório 
de “Legítima Defesa” (que terá publicação semestral) ; 
Desenvolver o processo de pesquisa através de seis 
(seis) eixos fundamentais: Pesquisa de campo e 
pesquisa teórica; treinamento vocal e corporal; estudos 
públicos e intervenções artísticas (palestras, debates 
que serão transcritos para compor e encaminhar a pesqu



Cia da Revista
De como as Cabeças foram 
Devoradas pelos Ratos... 

R$ 574.457,81 10 meses 30/8/2013
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Dar continuidade e aprofundar o treinamento interno e 
os estudos do grupo através de workshops;Estudar e 
pesquisar cenicamente e musicalmente as 
composições de Chico Buarque;Pesquisar 
cenicamente a obra “Seminário de Ratos” de Lygia 
Fagundes Telles;Promover um mostra de 
repertório;Realizar mesas de debates;Promover a 
Mostra de Teatro Musical Brasileiro;Oferecer dois 
workshops gratuitos abertos ao público.

Núcleo Bartolomeu de 
Depoimentos

Pousando Perspectivas 
Cênicas - Resultados 
Compartilhados de uma 
pesquisa Continuada 

R$ 323.364,35 7 meses 30/8/2013
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Dar continuidade as pesquisas e atividades como ZAP 
(com 5 edições – competições que envolve o slam e 
rap. com poesia falada, perfomática, com 
acompanhamento musical, figurinos e adereços) e 
DCC (com 2 edições – encontros onde a dramaturgia é 
produzida e debatida), 04 módulos de oficinas gratuitas 
para a comunidade onde localiza a sede do grupo.  
Apresentar o espetáculo inédito “Contos que cantam 
Sobre Pousos Pássaros” que promove o encontro dos 
quatro fundadores do Núcleo Bartolomeu – 24 
apresentações. Reestrear o espetáculo o espetáculo 
“Orfeu mestiço – Uma hiphópera brasileira” com 15 
apresentações; 

Núcleo Pavanelli de 
Teatro de Rua e Circo

CPTR Rubens Brito R$ 595.650,00 14 meses 30/8/2013
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Realizar a montagem e circulação de um novo 
espetáculo; Circulação da mostra de repertório (total de 
25 apresentações); Manutenção da Sede do Núcleo 
Pavanelli; Publicação do quarto DVD documentário; 
Publicação da quinta edição da revista “A Poética da 
Rua”; Publicação do Caderno III do Centro de Pesquisa 
para o Teatro de Rua Rubens Brito; Intervenções na 
Praça Carlos Kozeritz com grupos convidados; Criação 
de um espetáculo inédito (10 apresentações).

II Trupe de Choque

Material Ciborgue Fantasma 
o Ornitorrinco da  
Revolução: Planeta Favela 
11/09/4012 

R$ 616.795,66 12 meses 30/8/2013
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Pesquisa e prática de criação a partir dos materiais 
trágicos; Realização de cinco seminários; Realização 
da primeira jornada trágica com apresentação dos 
experimentos; Estudos de textos, teses e livros como 
bases da pesquisa; Continuidade dos Núcleos 
Peripatéticos de Pesquisa; Exibição pública de filmes 
seguida de debate para a comunidade da Escola 
Estadual Professora Esther Garcia e da Escola 
Estadual Professor Carlos Ayres (Grajaú/Zona Sul); 
Temporada de Constelação em jogo; Lançamento da 
edição especial do panfleto/revista do grupo, o 
Negativo.



As Meninas do Conto

De Lá pra Cá De Cá pra Lá - 
Expansão, Circulação, 
Intercâmbio e Formação de 
Público na Trilha Leste Sul

R$ 499.689,90 12 meses 30/8/2013
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Ampliar intercâmbio com comunidades localizadas em 
regiões opostas e distantes de sua sede na Lapa; 
realiza intercâmbio com o Grupo Sobrevento, na zona 
leste e a Cia O Grito, na zona sul; Realizar duas 
oficinas “Da Narração à Cena” nas sedes dos grupos 
Sobrevento (Zona Leste) e O Grito (Zona Sul); Realizar 
experimento cênico a partir do livro “As Mil e Uma 
Noite”, para o público adulto; Realizar no total de 8 
apresentações dos experimentos cênicos em cada uma 
das sedes dos grupos parceiros, Sobrevento e O Grito; 
Circular com 76 apresentações do espetáculo “Bruxas, 
Bruxas... e mais Bruxas”, em CEUs da região Sul e 
Leste; Ao final do projeto o grupo terá realizado 88 
apresentações teatrais e 04 oficinas abertas ao 
público.

Cia Teatro 
Documentário

A Morte na Vida da Grande 
Cidade

R$ 385.026,00 14 meses 30/8/2013
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Realizar presentações gratuitas dos documentários 
cênicos “Pretérito Imperfeito” e “Cartografias Cênicas 
sobre e para Maria José”;promover ações conjuntas 
com diferentes grupos teatrais; continuar a pesquisa 
prática desenvolvida nas intervenções, sob orientação 
de Luiza Carion;compartilhar, discutir e analisar pior 
meio de oficina e de um colóquio, as particularidades 
do teatro documentário;sistematização e divulgação 
das experiências por meio de publicação e distribuição 
de 500 exemplares de um livro,encenação inédita 
“João e seu pedaço de chão”

Fraternal Companhia 
de Arte e Malas-Artes

Na Encruzilhada dos Mitos R$ 592.580,31 12 meses 30/8/2013
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Iniciar uma pesquisa voltada às representações míticas 
dos arcanos femininos de outras culturas e suas 
trasmutações ao incorporar o imaginário brasileiro; 
serão abordadas as trajetórias de três entidades e o 
universo que as envolve: Maria Padilha; Oxum e Iyàmi 
Oxorongá, entidades da mitologia ioruba; realizar 
manutenção na Carreta Palco Itinerante; apresentar 
trabalho inédito em diversos pontos descantralizados;



Banda Mirim
Banda Mirim: 10 Anos de 
Música e Teatro para 
Crianças

R$ 556.145,08 9 meses 30/8/2013
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Comemorar 10 anos de trajetória continuada a 
completar em 2014; Realização de aulas, workshops, e 
vivências para aprimoramento de práticas artísticas; 
projeto “10 anos de música e teatro para crianças” que 
prevê ações em quatro frentes: a) Manutenção da 
pesquisa/Formação do grupo - realização de aulas, 
workshops e vivências, intercâmbio artísticos com a 
Cia São Jorge, Cia Paidéia de Teatro e As Meninas do 
Conto; b) Difusão – 32 apresentações de espetáculos, 
seguidas de bate-papos, do repertório do grupo em 
CÉUS (eles já negociaram 4 datas e nos propusemos a 
ajudar na interlocução SMC e SME), exibição de DVDs 
das apresentações e exposição de fotos, acervo e 
maquetes;
c) Formação e pensamento – 10 oficinas “Aprendendo 
a Ouvir”, a ser realizadas em CÉUS; 10 oficinas 
“Música e Teatro para Crianças” destinadas a grupos 
de teatro locais (Vocacionados e VAI);
d) Publicação – lançamento e distribuição gratuitas do 
livro-cd “Seis peças da Banda Mirim”, do cd MixMirim e 
lançamento da Revista Teatro Mirim.

Engenho Teatral Engenho Teatral R$ 623.751,29 15 meses 30/8/2013
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Desenvolver a pesquisa continuada de linguagem 
teatral vinculada à periferia de São Paulo;  Levar teatro 
à população mencionada no item1; Estimular a 
organização dos grupos locais; Estimular a articulação 
e o desenvolvimento de núcleos artísticos e 
cooperativados com  experiências junto a público e 
movimentos populares; Permitir continuidade e 
aprimoramento do próprio grupo.

Os Satyros
Os Satyros 25 Anos - E se 
fez a Humanidade  Ciborgue 
em 7 Dias 

R$ 729.058,54 12 meses 30/8/2013
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Pesquisar sobre a relação do humano com as 
máquinas e a tecnologia;Realizar uma oficina dirigida a 
jovens ou pessoas sem experiência teatral 
prévia;Realizar uma oficina dirigida a atores;Realizar 
uma oficina de produção e elaboração de 
projetos;Produzir eventos e celebrações artísticas, 
democráticas e gratuitas como a maratona Satyrianas; 
Produzir 7 espetáculos novos;Realizar exposições 
debates e palestras.

23º edição - 
Junho 2013



Paidéia Paidéia 2013 - 2014 R$ 409.560,00 15 meses 30/8/2013
Paidéia Associação 

Cultural
Rua Darwin,153 - Jd. Santo 

Amaro
5522-1283

Dar continuidade e aprofundamento as pesquisas e 
ações no âmbito de teatro para infância e 
juventude;Promover acesso à cultura, aprofundando a 
compreensão e a experiência da arte;Por meio do fazer 
teatral, continuar a trabalhar para o crescimento 
individual e coletivo dos habitantes da Zona Sul de São 
Paulo;Ampliar e aprofundar estratégias de intercâmbios 
de idéias e ações com grupos de teatro nacionais e 
internacionais;Ampliar as parcerias com escolas, ONGs 
e outras instituições públicas e privadas;Realizar 
Oficinas e Seminários em escolas além de 
disponibilizar 20 apresentações gratuitas para as 
parcerias; 

Cia do Feijão
Companhia do Feijão 15 
Anos Pensar o Impensável, 
Querer o Impossível... 

R$ 669.161,00 18 meses 30/8/2013
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Realizar Pesquisa Temático-Estética: baseado no livro 
de Luiz Ruffato “De mim já nem se lembra”, no estudo 
teórico e prático de histórias obscuras ou fatos 
nebulosos da história do Brasil e baseada nos poemas 
de Mário de Andrade e nas cartas por ele enviadas aos 
escritores de sua época. Realizar Pesquisa Temática: 
inspirada no conto de “O banqueiro anarquista” de 
Fernando Pessoa. Pesquisas Estéticas: criações 
cênico-musicais a partir dos livros de poemas “A rosa 
do povo” de Carlos Drummond de Andrade e “Poemas” 
de Francisco Alvim e a exploração das possibilidades 
das linguagens do palhaço e circense quando inseridas 
no âmbito épico. Realizar Seminários e Palestras. 
Oficinas e Mostra de Repertório na sede da Cia. 
Atividade Paralela: Projeto Relâmpago, criação literária 
de contos, crônicas e pequenas peças sobre a copa do 
mundo vista de outro ângulo – o do cidadão comum. 



Núcleo do 184 Pegando o Touro à Unha R$ 587.277,19 12 meses 30/8/2013
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Montar espetáculo “Antonio” (título provisório), sobre a 
vida do escrito e militante comunista Antonio Gramsci; 
Apresentar 3º Ciclo de Leituras Dramáticas com os 
textos: “Esperando Lefty” (de Clifford Odetts), 
“Lorenzaccio”(Alfred de Musset), “Sinal de Vida” (Lauro 
César Muniz), “Roda Viva” (Chico Buarque de Holanda) 
e “ A mais valia  vai Acabar, Seu Edgar” (Oduvaldo 
Viana Filho); Realizar o 3º Concurso “Feminina 
Dramaturgia – Prêmio Heleny Guariba” destinado as 
mulheres que escrevem peças teatrais; Continuar a 
série “Depoimentos” com a atividade “Diário do 
Cidadão” – coleta de depoimentos em vídeos das 
pessoas sobre experiências de vida na construção de 
um mundo melhor. Depoimentos de cidadãos, artistas, 
personalidades, militantes. Dar continuidade com os 
trabalhos para crianças, tendo como base poesia, 
história e literatura em geral, com adaptação do livro “O 
Povo Pataxó e suas histórias” com propósito de 
recuperação, preservação da cultura indígena; 
Continuar a apresentação do espetáculo/painel 
resultante da pesquisa do livro “A Necessidade da Arte” 
do escritor e poeta Ernest Fischer; Continuar com as ofic

Grupo XIX Todas as Direções R$ 553.425,55 13 meses 30/8/2013
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Realizar 6 núcleos de pesquisa em formato de oficinas; 
Mostra de repertório; Dar continuidade à pesquisa do 
grupo; Realizar experimentos cênicos abertos ao 
público e gratuitos; Temporada do espetáculo inédito 
Estrada Sul; Workshop com o diretor italiano Pietro 
Floridia para 20 pessoas;

Teatro de Narradores Corifeus: Formas de Ocupar R$ 584.236,80 11 meses 30/8/2013
COOPERATIVA 

PAULISTA DE TEATRO
Praça Dom José Gaspar, 30, 

4º andar - Centro
PABX - 2117-4700

Realizar mostra de Repertório; Desenvolver trabalhos 
com novos dramaturgos; Fóruns e Publicação de um 
Caderno de Ensaios.


