




Espetáculo teatral d’A Próxima Companhia criado a partir da 
fábula Os Três Porquinhos para abordar de forma inusitada a 
questão da moradia, recorrente nos grandes centros urbanos. 

Nesta adaptação, que teve sua estreia em 2015, o Lobo é uma 
figura alegórica que representa os detentores dos espaços da 
cidade, dialogando diretamente com os locais nos quais a peça 
é encenada.



A fábula Os Três Porquinhos está 
presente no imaginário popular, 
assim como a linguagem do 
palhaço. A força criativa da junção 
destes dois elementos aproxima 
o público, trazendo força para a 
discussão do espetáculo sobre a 
habitação nas grandes metrópoles. 
Dessa forma, trabalhamos com 
a ideia do teatro como potência 
catalisadora do diálogo.

Realizada em espaços 
alternativos  - Ruas, Praças, Galpões 
- a obra foi desenvolvida utilizando 
a linguagem do Palhaço, do Circo e 
do Teatro de Rua.

 A encenação foi construída a 
partir da acrobacia, pirotecnia e 
elementos característicos do circo, 
bem como o cenário e figurinos 
alegóricos criam uma atmosfera 
que aproxima e interage com o 
público passante.



A dramaturgia, elaborada por Renato Mendes 
a partir do argumento criado pelos atores e do 
material levantado em improvisações, possui 
uma estrutura dramatúrgica com expedientes 
épicos. 

Assina a direção do espetáculo Rafaela 
Carneiro da Brava Companhia e a direção 
musical Luciano Antonio Carvalho, ambos com 
reconhecida experiência no teatro de rua.





SINOPSE
Três porcos procuram um lugar 

para construir suas casas. O conto 
infantil desta vez dirige-se também 
aos adultos e se passa na cidade, 
onde o espaço está cada vez mais 
disputado com o Lobo, o dono 
do lugar, que fará de tudo para 
obrigar os porcos a beneficiá-lo 
e impedir que eles atrapalhem a 
manutenção e a construção de seus 
empreendimentos.

O GRUPO
A Próxima Companhia tem em seu 

repertório os seguintes espetáculos: 
Água, espetáculo infanto-juvenil, 
criado em 2011, que tem a problemática 
da água como fio condutor, com mais 
de 250 apresentações; Reminiscor, 
de 2013, sobre o apagamento da 
memória e de culturas tradicionais; e 
o espetáculo Quarança, contemplado 
com o Prêmio Zé Renato 2016, que 
trata da violência contra a mulher.





Assista ao Teaser do Espetáculo
Os Tr3s Porcos

https://youtu.be/Q-Vas6iVAoU
https://www.youtube.com/watch?v=eZZ8t1m8ZhY
https://www.youtube.com/watch?v=eZZ8t1m8ZhY


Mapa de Palco 
Os Tr3s Porcos

https://www.youtube.com/watch?v=eZZ8t1m8ZhY


HISTÓRICO DE APRESENTAÇÕES

  - Temporada de estreia na Praça da República;
  - Praça Cornélia no bairro Água Branca;
  - Praça Miguel Dell’Erba no Terminal Lapa;
  - Instituto de Artes da UNESP;
  - Recife/PE - Rua da Imperatriz; Região do 
Coque; Comunidade dos Pescadores; Maria 
Carolina Resiste;
  - Escolas da Rede Pública Estadual de São Paulo;
  - SESC Interlagos; SESC Pinheiros; SESC Santo 
Amaro; SESC Pompéia; SESC Piracicaba;
  - Cuiabá/MT - Bairro Pedra 90;
  - Planaltina/DF - Maria da Penha Resiste;
  - 10 CEUs da Secretaria Municipal de Educação;
  - 11ª Mostra de Teatro de Rua Lino Rojas;
  - Avenida Paulista;
  - Parque Minhocão;
  - 1ª Mostra de Teatro de Rua de Parelheiros;
- Salvador/BA - Praça Elevador Lacerda;
- Bibliotecas Públicas Municipais de São Paulo; 
- Circulação ProAC Artes na Rua 2018 - 20 cidades



Ficha Técnica

Concepção e Atuação:  
Caio Franzolin, Caio Marinho e Gabriel Küster
Direção: Rafaela Carneiro
Direção Musical: Luciano Antônio Carvalho
Dramaturgia: Renato Mendes
Provocação Cênica: Carminda Mendes André
Cenografia: Caio Marinho
Figurinos: Caio Franzolin e Magê Blanques
Produção: Radar Cultural Gestão e Projetos
                      A Próxima Companhia



Clipping do Espetáculo 

https://www.youtube.com/watch?v=eZZ8t1m8ZhY






PRODUÇÃO

aproximacompanhia@gmail.com
aproximacia.producao@radarcultural.com.br

Caio Franzolin - 11 98160-8983 - A Próxima Companhia
Solange Borelli - 11 99635-2219 - Radar Cultural Gestão e Projetos   w w w. a p r o x i m a c o m p a n h i a . c o m . b r

mailto:aproximacompanhia%40gmail.com?subject=Contato%20Os%20Tr3s%20Porcos
http://www.aproximacompanhia.com.br

