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celso curi editorial
Com muitos obstáculos, chegamos ao final do ano. Ufa! Os artistas, 
apesar de muito machucados, saem dessa corrida maluca com a 
musculatura bem desenvolvida e prontos para as novas adversidades 
que possam aparecer de última hora. Muitas produções já voltaram 
a se apresentar presencialmente, outras estão apostando no modelo 
híbrido e a rede ainda está repleta de opções exclusivamente on-
line. Fala-se muito em segunda e terceira onda e nos resta esperar. 
Uma coisa é certa, a crise de saúde e política nos uniu de tal forma 
que será quase impossível dissolver os laços desenvolvidos nesse 
desagradável ano de 2020. Viva a liberdade de expressão. Viva o teatro!
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Paulo Azevedo em Heróis – Episódio Música.

http://www.guiaoff.com.br
https://www.facebook.com/off.guiadeteatro/
https://www.instagram.com/guiaoff/
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ANTRO POSITIVO > Especial 
Pandemia
www.antropositivo.com.br 
Acesso a diversas ações promovidas 
durante a pandemia, todas gratuitas! 
Lançamento do e-book CRÍTICA 
NO SOFÁ: 400 páginas, com a 
visão de 9 mulheres, brasileiras e 
argentinas, sobre uma seleção de 
28 espetáculos, com estreias de 
1993 a 2019, dentro da programação 
do festival Faroffa no Sofá 2020. 
Acompanhem as redes sociais: 
@antropositivo 
A ARTE DE ENCARAR O MEDO
w w w . s y m p l a . c o m . b r /
espacodigitaldossatyros
Em um futuro distópico, pessoas 
tentam reconstruir histórias de 
uma vida anterior à pandemia. 
Em quarentena há 5.555 dias, 
isolados e angustiados, criaram 
um grupo na internet para se 
conectar. A depressão, a solidão, o 
medo do contágio, a angústia pela 
proximidade da morte e o desespero 
diante dos ataques diários contra a 
democracia brasileira perpassam as 
cenas do espetáculo. Roteiro: Ivam 
Cabral e Rodolfo García Vázquez. 
Com: Ivam Cabral, Eduardo Chagas, 
Nicole Puzzi, Ulrika Malmgren, 
Diego Ribeiro, Dominique Brand, 
Fabio Penna, Gustavo Ferreira, 
Henrique Mello, Julia Bobrow, Ju 
Alonso, Marcelo Thomaz, Marcia 
Dailyn, Mariana França, Sabrina 
Denobile e Silvio Eduardo. Atores 
mirins convidados: Nina Denobile 

em casa Rodrigues e Pedro Lucas Alonso. 
Ator convidado: César Siqueira. 
Direção: Rodolfo García Vázquez. 
Viradinha Os Satyros – dias 04, 
05; 21h e 06/12, 16h. Gratuito. 
16 anos.
O ASTRONAUTA
beta.sympla.com.br 
Um astronauta é enviado ao espaço 
para uma missão intergaláctica, e a 
viagem o leva a uma jornada interior 
com reflexões sobre a existência 
humana e a sua própria existência. O 
espetáculo é inspirado na cultura pop 
da ficção científica, nos filmes “2001 – 
Uma Odisséia no Espaço”, “Solaris” e 
“Her” e no repertório musical de David 
Bowie, em especial a música “Space 
Oddity”. Dramaturgia Eduardo Nunes. 
Idealização e direção José Luiz Jr. Com 
Eriberto Leão. Sextas, 20h; sábados e 
domingos, 18h. Ingressos de R$10 a 
R$50. Programação on-line do Teatro 
Firjan SESI Centro. De 03 a 19/12.
BRASIL CENA ABERTA - Ato 2020
www.brasil-cenaaberta.org/
Com a missão de facilitar o encontro 
entre os principais agentes nacionais 
e internacionais das artes cênicas o 
Brasil Cena Aberta Ato 2020 acontece 
online e conta com espetáculos 
de teatro e dança, encontros entre 
artistas e curadores internacionais, 
bate-papos, workshops, apresentação 
de novos projetos e técnicos de palco 
e coxia. Além disso, o ato preparou 
uma feira de livros online, Página 
Aberta, com lançamento de livros 
de artes cênicas e afins. Durante os 
três dias do evento, os participantes 
terão descontos especiais em livros 
de teatro, dança e pensamento 
contemporâneo. Dias 02, 03 e 04/12.

http://www.antropositivo.com.br
http://www.sympla.com.br/espacodigitaldossatyros
http://beta.sympla.com.br
http://www.brasil-cenaaberta.org/
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https://www.antropositivo.com.br/aincertitude
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CAPITU
w w w . s y m p l a . c o m . b r /
ciaosprofanosdeteatro 
Em comemoração aos 120 anos da 
publicação de Dom Casmurro, a peça 
trás uma nova roupagem da história 
clássica de Machado de Assis. Dessa 
vez Bentinho está processando Capitu 
e o vaso está em um tribunal onde o 
público é o grande júri decidindo em 
cenas e no veredito final. O espetáculo 
é interativo e através de Forms será 
possível escolher quais cenas irão ser 
apresentadas. Texto Pedro Fagundez. 
Com Maicke Ferreira, Jheny Goll, 
Guilherme Brasil, Jorge Luiz Alves, 
entre outros. Direção Jonatan Cabret. 
Sextas e sábados, 21h30. Ingressos a 
partir de R$20. De 04 a 19/12.
CASA NATURA MUSICAL
www.instagram.com/casanaturamusical/
www.facebook.com/CasaNaturaMusical
A casa de shows transmitirá 
apresentações ao vivo em seu perfil 
no Instagram no projeto Sala da Casa. 
A série terá shows de aproximadamente 
30 minutos e será transmitida ao vivo 
de sexta a domingo, sempre às 19h. 
CENTRO DE PESQUISA TEATRAL 
CPT_SESC
www.sescsp.org.br/cpt 
Neste canal, você acompanha os 
percursos das artes cênicas, a partir 
de uma programação diversificada 
pautada pelos 5 eixos orientadores 
do CPT_SESC: Formação de atores; 
Criação e experimentação; Dramaturgia; 
Cenografia; Memória, acervo e 
pesquisa. O CPT, movimenta a cena do 
teatro brasileiro desde 1982, quando o 
Grupo Macunaíma, dirigido por Antunes 
Filho (1929-2019), foi convidado para 
compor as ações artístico-culturais 
do Sesc, especificamente no Sesc 
Consolação. Desde então, tornou-se um 
dos espaços mais icônicos da cidade de 
São Paulo se tratando de teatro.

#CULTURAEMCASA
www.culturaemcasa.com.br
Reúne a programação cultural 
produzida por artistas e profissionais 
do setor. Disponibiliza gratuitamente 
conteúdos inéditos das instituições, 
como a OSESP, a Jazz Sinfônica, a 
Pinacoteca, o Museu da Imagem e do 
Som, o Museu do Futebol, a São Paulo 
Companhia de Dança, o Projeto Guri, 
o Theatro São Pedro e o Teatro Sérgio 
Cardoso. E lives de diversos artistas 
renomados. 
#DANCEEMCASA
w w w . i n s t a g r a m . c o m /
agendadedanca/?hl=pt-br
w w w . i n s t a g r a m . c o m /
conectedance/?hl=pt-br
Profissionais da dança apresentam 
vídeos de 15 a 60 segundos 
compartilhados nas redes sociais. Para 
o público poder ver --sem sair de casa-- 
o trabalho destes artistas, dançar junto 
e manter a arte e a cultura vivas, numa 
resistência poética e em rede. A cada 
quinta-feira, novas coreografias serão 
compartilhadas, tanto nos perfis dos 
autores dos vídeos quanto nas páginas 
acima.
DESAMPAROS
www.instagram.com/cleodeparis/
Um casal de amigos, que foram casados 
por 7 anos e estão separados já há 
muito tempo, se reencontram. Ele vai 
fazer um trabalho próximo à casa dela 
e pergunta se pode passar uns dias lá. 
Nesse período, acontece a pandemia 
e eles precisam permanecer juntos. 
Decidem, então viajar para o interior 
do Rio Grande do Sul, cidade natal de 
Cléo, onde ainda não há contágio. Na 
longínqua Barão de Cotegipe, cidade 
de 7 mil habitantes e que Cléo chama 
de “sua Macondo”, eles ficam em 
quarentena em um casarão inspirador. 
Confinados, resolvem criar um projeto, 
uma live. Com Cléo De Páris e Fábio 
Penna. Ter, 22h.

http://www.sympla.com.br/ciaosprofanosdeteatro
http://www.instagram.com/casanaturamusical/
http://www.facebook.com/CasaNaturaMusical
http://www.sescsp.org.br/cpt
http://www.culturaemcasa.com.br
http://www.instagram.com/agendadedanca/?hl=pt-br
http://www.instagram.com/conectedance/?hl=pt-br
http://www.instagram.com/cleodeparis/
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http://teatroparaalguem.com.br/
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DEZEMBRO
https://www.sympla.com.br/a.armadilha 
Em um futuro próximo, onde o Chile 
está travando uma guerra contra o 
Peru e a Bolívia. Em Santiago, na 
véspera de Natal, o soldado Jorge e 
suas irmãs, Paula e Trinidad, discutem 
sobre política, nacionalismo e família, 
pois ele deve se apresentar ao exército 
no dia seguinte e voltar para o campo 
de batalha. As irmãs, gêmeas entre 
elas e ambas grávidas, discordam 
radicalmente sobre o que ele deve 
fazer: fugir ou lutar. Ao longo da noite, 
recebem algumas visitas inusitadas, 
descobrem segredos entre eles e a 
discussão culminará na decisão de 
Jorge. Texto Guillermo Calderón. 
Tradução e direção Diego Fortes. Com 
Alan Raffo, Fernanda Fuchs e Ludmila 
Nascarella. Gratuito. Estreia on-line dia 
04/12, 20h.
EM CASA COM SESC
www.youtube.com/sescsp
www.instagram.com/sescaovivo
Iniciativa que proporciona o encontro 
do público com artistas das mais 
diversas áreas e linguagens, em 
ambiente digital. Segundas, quartas, 
sextas e domingos; 21h30.
O ETERNO VOO DE DR. FAUSTROLL 
NA CLAREZA OBSCURA DA 
INTERNET
w w w . f a c e b o o k . c o m /
ciacorposnomades/
www.youtube.com - Cia. Corpos 
Nômades
Espetáculo da Cia. Corpos Nômades 
encenada em quatro capítulos on-line 
propõe uma fusão de teatro e dança 
tem como tema central do espetáculo o 
mito do Dr. Fausto – lenda alemã sobre 
um homem que faz um pacto com o 
demônio. Primeira Jornada: dias 04, 05 

e 06/12. Segunda Jornada: dias 11, 12 
e 13/12. Terceira Jornada: dias 15, 16 
e 17/12. Quarta Jornada: dias 18, 19 e 
20/12. (45min por capítulo). Direção e 
coreodramaturgrafia João Andreazzi. 
Com Cristiano Bacelar, Lina Agifu, João 
Andreazzi e Rossana Boccia. Músicos: 
Alexandre Rosa(contrabaixo), Cristiano 
Meirelles (Acordeom), Norma Gabriel 
(Voz), Cristiano Bacelar (Percussão) e 
Guizado (Trompete). Terça a sábado, 
20h; domingo, 18h. Livre.
EXREALITY
www.exreality.com.br 
Trata-se de um experimento artístico-
social onde tudo pode acontecer. São 
duas sessões, cada uma dura nove 
dias, tempo total da experiência. 
Todos os dias, às 21h30 haverá um 
resumo com a participação de um 
apresentador.
Três participantes estão dentro de 
uma espécie de reality show on-line 
em busca do sentido da vida e de um 
prêmio, onde tudo o que se passa na 
tela dos seus celulares será exposto 
24 horas, durante 9 dias seguidos. 
O público pode acompanhar, participar 
e até mesmo definir os rumos da 
experiência através da interação com 
a plataforma criada para o projeto e do 
contato direto com os participantes e o 
apresentador do programa. Realização 
ExCompanhia de Teatro. Criação, 
direção e dramaturgia Gustavo Vaz, 
Bernardo Galegale e Gabriel Spinosa. 
Com Bárbara Salomé, Johnnas Oliva 
e Thiago Andreuccetti. Apresentador 
Daniel Warren. Participação especial 
Ivy Donato, José Sampaio, Juliana 
Pina. Apresentação 2 - de 27/11 
às 21h30 a 05/12. Entradas diárias 
ao vivo às 21h30. A partir de R$20. 
Teatro Porto Seguro - contato@
teatroportoseguro.com.br  16 anos.

https://www.sympla.com.br/a.armadilha
http://www.youtube.com/sescsp
http://www.instagram.com/sescaovivo
http://www.facebook.com/ciacorposnomades/
http://www.youtube.com - Cia. Corpos N�mades
http://www.exreality.com.br
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https://brasil-cenaaberta.org
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https://brasil-cenaaberta.org
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http://www.periplo.com.br
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HERÓIS - Episódio “Música” da “Trilogia 
Solo”.
https://beta.sympla.com.br/eventos/
teatro-espetaculo
Ele é um astro do rock no auge da fama. 
Está esgotado pelas demandas de ser 
um mito. Precisa apenas de um respiro. 
No caminho para mais um compromisso 
com sua banda, Ele se depara com 
uma formiga. Esse encontro inesperado 
provoca uma jornada interna. Nisso, 
resgata questões deixadas para trás na 
correria da vida. Inspirado livremente 
pelas músicas e vidas de David Bowie, 
Lou Reed e outros rock stars dos anos 
60 e 70. A montagem parte dos mitos 
em torno do artista para abordar a 
relação com o tempo e os valores do 
mundo contemporâneo, além de revelar 
como somos todos um pouco heróis. 
Direção, texto e atuação Paulo Azevedo. 
Codireção Ana Paula Cançado. 
Consultoria Dramatúrgica Adélia 
Nicolete. (50min). Sextas e sábados, 
21h; domingos, 17h. Ingressos de R$10 
a R$150. 12 anos. Até 13/12.
MÃE ARREPENDIDA 
https://beta.sympla.com.br
Uma viagem pelo lado sombrio e oculto 
da maternidade, uma confissão de quem 
nunca lidou bem com essa experiência. 
O olhar sobre a maternidade se desloca, 
permitindo uma reflexão particular de 
cada espectador, mães e filhos. 
Dramaturgia e encenação Karla Tenório. 
Direção Maria Amélia Farah. (55min). 
Segundas, terças e quartas, 21h. Dias 
06 e 13/12, 19h. Ingressos a partir de 
R$30. 16 anos. Até 16/12.
MÃE FORA DA CAIXA
http://teatrodasartessp.com.br 
A peça, inspirada no best-seller 
homônimo de Thaís Vilarinho. 
Na trama, uma mulher que já tem uma 
filha com sete anos aguarda ansiosa 

em seu banheiro pelo resultado de 
um novo teste de gravidez. (80min). 
Texto Cláudia Gomes. Com Miá Mello. 
Direção Joana Lebreiro. Sextas, 
21h; sábados, 18h (exceto dia 05/12 
a sessão será às 17h30). Ingresso 
presencial: R$90. Ingresso on-line: 
De R$30 a R$250 – https://site.bileto.
sympla.com.br/teatrodasartes/  12 
anos. Teatro Das Artes – Shopping 
Eldorado - Av. Rebouças, 3970. São 
Paulo. T. 11 3034.0075.
MARCIA MILHAZES CIA DE DANÇA
Quatro vídeos dança que abordam 
uma temática tão atual e delicada: a 
existência. Direção artística, coreografia 
e concepção Marcia Milhazes.
Cisne
youtu.be/kUUcK6uqvdo
O Quarto
https://youtu.be/lY1BRnrHasQ
Estas duas obras, pertencem a um 
extrato de um solo coreográfico inédito 
que relata experiências de um homem, 
artista da dança, mergulhado nas 
suas memórias afetivas dentro de um 
quarto confinado. Intérprete Domenico 
Salvatore Santoro.
Guarde-Me Revisitado
youtu.be/qsNrJZHNMKM
Pertence à segunda parte da trilogia 
inspirada no universo literário de 
Cartas de Amor, escritas por pessoas 
anônimas ou não e que hoje ecoam 
ainda mais fortes dentro de nós, artistas, 
indivíduos, que a concebemos com 
reflexão. Intérpretes Ana Amélia Vianna 
e Domenico Salvatore Santoro.
Pássaros
youtu.be/ViaHHi9ygQ8 
Cenas de um homem, uma mulher, que 
carregam em seus corpos a solidão, 
vestígios de sonhos na busca pela 
possibilidade do reencontro. 

https://beta.sympla.com.br/eventos/teatro-espetaculo
https://beta.sympla.com.br
http://teatrodasartessp.com.br
http://youtu.be/kUUcK6uqvdo
https://youtu.be/lY1BRnrHasQ
http://youtu.be/qsNrJZHNMKM
http://youtu.be/ViaHHi9ygQ8
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MATRIARCADO DE PINDORAMA
www.facebook.com/estelardeteatro 
A história do Brasil do ponto de vista 
do protagonismo feminino. Em um 
ritual de pajelança, uma mulher busca 
a cura de suas dores. Como a origem 
do mal está no passado, somos 
levados pelos cantos mágicos e ritos 
para uma viagem. Texto Viviane Dias. 
Com Estelar de Teatro: Viviane Dias, 
Anderson Negreiro, Nathalia Lorda, 
Clarissa Drebtchinsky, Ilunga Malanda, 
Rico Marcondes, Mariana Williams, 
Alex Huszar, Clara Dum. Direção 
Viviane Dias e Ismar Rachmann. 
Direção Musical Lucia Soledad Spívak 
e Gabriel Moreira. (100min). Sábados e 
domingos, 18h. De 05 a 13/12.
MUNGUNZÁ DIGITAL
w w w . c i a m u n g u n z a . c o m . b r /
programacao 
Uma plataforma feita por artistas e 
para artistas, nas suas pluralidades 
de ideias, corpos e possibilidades, 
e para um público que se interessa 
por arte. Coletânea on-line 
de produções artísticas em suas 
diversas ramificações, como teatro, 
dramaturgia, encenação, música, artes 
visuais, dança, circo e literatura. A cada 
mês uma nova curadoria será lançada 
na plataforma digital.
NA SALA COM CLARICE
www.sympla.com.br/nasalacomclarice
Peça literária on-line, em celebração 
ao centenário de Clarice Lispector, em 
que o público escolhe, a partir de um 
cardápio de textos da autora, quais 
gostaria de ouvir naquela sessão. 
Obras que compõem um panorama 
de suas múltiplas facetas, incluindo 
narrativas em que podemos perceber a 
própria Clarice em diferentes fases da 
vida. (De 60 a 90min dependendo das 
escolhas do público). Textos Clarice 

Lispector. Concepção e atuação 
Odilon Esteves. Codireção Fernando 
Badharó. Sábados, 20h; domingos, 
19h. Gratuito. 12 anos. De 06 a 20/12. 
Sessão Centenário Clarice Lispector 
dia 10/12, 20h.
OS NAVES
www.instagram.com/interoscoletivo/
www.facebook.com/interoscoletivo
Espetáculo baseado no processo de 
condenação de Joaquim e Sebastião 
Naves, considerado o maior erro do 
judiciário brasileiro. Todos os dias 
conteúdos novos serão postados. 
Os conteúdos digitais estão sendo 
criados pelos artistas neste período 
de quarentena, onde os personagens 
são trazidos para este contexto de 
isolamento social e compartilham em 
vlogs suas angústias, ansiedades, 
medos, desejos e reflexões que 
surgem dentro de suas “prisões”. 
Com Ínteros Coletivo de Atores. 
Dir. Edmilson Cordeiro
POEMA EM QUEDA-LIVE
Episódio 3 – A Mulher Que Espera 
E Aquele Que Vê
Youtube/TeatrodeConteinerMungunza
www.ciamungunza.com.br 
O terceiro episódio mostra um 
casal que coabita o mesmo espaço, 
mas nunca se encontra. Com 
uma atmosfera fantasmagórica, a 
terceira parte mostra uma mulher 
que engravidou de palavras não 
ditas, sonhos não vividos, bebês não 
nascidos. Uma mulher que engravidou 
de nãos. E um homem que, para ser, 
precisa vestir a pele do outro. Ele 
transita como um fantasma através de 
todas as histórias buscando a parte 
que lhe cabe de cada uma. Argumento 
e Produção Geral Cia. Mungunzá de 
Teatro. Dramaturgia Verônica Gentilin. 

http://www.facebook.com/estelardeteatro
http://www.ciamungunza.com.br/programacao
http://www.sympla.com.br/nasalacomclarice
http://www.instagram.com/interoscoletivo/
http://www.facebook.com/interoscoletivo
http://www.ciamungunza.com.br
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Direção Luiz Fernando Marques. Com 
Leonardo Akio, Lucas Bêda, Pedro 
Augusto, Marcos Felipe, Sandra 
Modesto, Verônica Gentilin e Virginia 
Iglesias. Videoartista Flavio Barollo. 
Encenação Digital Cia. Mungunzá 
de Teatro, Flavio Barollo e Luiz 
Fernando Marques. Dias 13, 19h; 16, 
21h; 17, 22h; 19, 21h e 20/12, 20h. 
Estreia 12/12.
PRISIONEIROS DO MEDO – 
Os Bastidores do Isolamento
https://www.youtube.com – Canal 
Dramanet
Projeto que mistura teatro com 
websérie de criação coletiva onde 
várias histórias se cruzam por uma 
situação em comum ao longo dos 10 
episódios: o enfrentamento do medo 
ao longo isolamento social por conta 
da pandemia da Covid-19. Elenco: Abel 
Dias, Andrea Paola, Angelo Mayerhofer, 
Beth Grandi, Cassia Gentile, Cida 
Azevedo, Elton Lellis, Jonatas Arone, 
Juliana Teixeira, Isa D’Morais, Leonardo 
Arena, Maria Fernanda Gurgel, 
Morgana Alvares, Ney Ferreira, Nicole 
Cordery,  Patrick D’Orlando, Ruth 
Cruz. Dramaturgos: Abel Dias, Andrea 
Paola, Angelo Mayerhofer, Cassia 
Gentile, Jean Mendonça, Leonardo 
Arena, Marco Miranda, Maria Fernanda 
Gurgel, Morgana Alvares, Ney Ferreira, 
Nicole Cordery, Patrick D’Orlando, 
Ruth Cruz. Diretores: Andrea Paola, 
Angelo Mayerhofer,  Cassia Gentile, 
Jean Mendonça, Leonardo Arena, 
Marco Miranda, Maria Fernanda Gurgel, 
Morgana Alvares, Ney Ferreira, Nicole 
Cordery, Patrick D’Orlando, Ruth Cruz. 
Direção Geral: Ney Ferreira. Segundas, 
19h. Ingresso solidário. Cada pessoa 
paga o valor que puder e achar justo 
para acompanhar a apresentação: http://
vaka.me/1178558. Livre. Até 21/12.

https://www.elo7.com.br/tramatshirts
http://tramatshirts.com.br/
https://www.youtube.com � Canal Dramanet
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S
A SEMENTE DA ROMÃ
https://beta.sympla.com.br 
Em cena três gerações de atores, 
que estão nos bastidores do último 
dia de representação de As Três 
Irmãs. Enquanto esperam suas 
entradas, esses atores refletem 
sobre a situação política e cultural 
do país, sobre o futuro da arte, do 
teatro e de suas próprias vidas, 
criando uma fina trama entre as 
proposições do texto de Tchekhov e 
a sua realidade. Texto de Luis Alberto 
de Abreu. Com Sérgio Mamberti, 
Walderez de Barros, Ondina Clais, 
Eduardo Estrela, Lavinia Pannunzio 
e João Vasconcellos. Direção Marina 
Nogaeva Tenório e Ruy Cortez. 
Apresentações todos os dias da 
semana às 21h e aos domingos, às 
17h e às 21h. Gratuito. Até 08/12.
SESC DIGITAL
https://sesc.digital/home
Uma plataforma de conteúdo que visa 
transpor as ações do Sesc São Paulo 
ao ambiente e à linguagem digitais, 
expandindo o alcance das suas 
práticas de ação e difusão cultural 
de forma substancial e diferenciada, 
fortalecendo seu compromisso com 
um processo educativo participativo, 
continuado e inclusivo.
SESC TV
https://sesctv.org.br 
O SescTV é o canal cultural que 
enxerga a ideia de televisão não 
apenas como um veículo, mas 
como uma manifestação da arte 
audiovisual. Disponível gratuitamente 
na internet e em operadoras de TV 
por assinatura, o canal produz e exibe 
programas dedicados à difusão de 
diversas formas de artes. Composta 
de musicais, documentários e 

debates nas áreas de teatro, música, 
dança, literatura, cinema, artes 
visuais, cultura regional e arquitetura, 
nossa programação oferece ao 
telespectador o acesso a espetáculos 
e à discussão crítica sobre 
manifestações artísticas, e também a 
aquisição de conhecimentos sobre a 
cultura brasileira.
SIGO DE VOLTA
https://www.youtube.com
Espetáculo para crianças e 
adolescentes. A relação dos jovens 
com as tecnologias de comunicação, 
em especial, as redes sociais. Duas 
irmãs, diferentes mundos, um choque, 
faíscas: Uma tem passado seus dias 
imersa num jogo de realidade virtual 
enquanto a outra está fazendo uma 
longa viagem de bicicleta. Quando 
elas se encontram virtualmente, após 
os embates iniciais, cada uma vai 
se deixando seduzir pelo universo 
da outra, o diálogo flui e as irmãs 
elaboram uma experiência em comum. 
Dramaturgia Ana Paula Anderson. 
Direção Artística Leticia Cannavale. 
Direção de Vídeo Erik Vesch. Com 
Rafaela Ferreira e Isabella Moreira. 
Participação Especial Safira Santos. 
Assista pelo Youtube nos canais: Sigo 
De Volta a Peça e da Complementar 
Produções. Dias 04, 05, 06 e 07/12, 
19h. Gratuito.
SÓ
www.sympla.com.br/alexgruli
A história de quatro pessoas da 
mesma família que se encontram 
através de uma sala de reuniões online 
para acompanhar o desligamento 
dos aparelhos que mantêm uma 
integrante da família viva no hospital. 
Apenas um dos personagens está 
falando presencialmente do hospital, 
acompanhando o acontecimento; 

https://beta.sympla.com.br
https://sesc.digital/home
https://sesctv.org.br
https://www.youtube.com
http://www.sympla.com.br/alexgruli
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os outros, estão presentes de modo 
virtual pois existe uma pandemia que 
os obriga ao isolamento. Conversando 
online, os familiares relembram 
histórias da parente hospitalizada, 
resolvem questões internas de 
relacionamento e se despedem da 
familiar. (50min). Texto e Direção 
Alex Gruli. Com Alex Gruli, Fernando 
Neves, José Roberto Jardim e Kátia 
Daher. Sextas e sábados, 20h; 
domingos, 18h. Gratuito (distribuição 
no dia de espetáculo a partir das 8h 
do dia da apresentação). 18 anos. 
Até 13/12.
TEATRO MORUMBISHOPPING
www.teatromorumbishopping.com.br/ 
Quatro anos de cultura e entretenimento 
da melhor qualidade, para mais de 
164 mil pessoas e com mais de 180 
espetáculos! Acompanhem nossas 
redes sociais e fiquem por dentro de 
toda a programação on-line.
TEATRO PARA ALGUÉM
www.teatroparaalguem.com.br/ 
www.instagram.com/teatroparaalguem/ 
Surgiu em 2008 a partir de uma 
pesquisa da atriz e diretora Renata 
Jesion e do diretor de fotografia 
Nelson Kao. Eles viram na Internet 
uma ferramenta adicional capaz de 
renovar, democratizar e popularizar 
o Teatro, influenciados pelos novos 
paradigmas da Cultura Digital. Mais de 
80 produções disponível.
TEATRO SÉRGIO CARDOSO 
40 ANOS
www.teatrosergiocardoso.org.br 
O Teatro Sérgio Cardoso completou 
40 anos em outubro. Para as 
comemorações de quatro décadas de 
muita cultura e história, a plataforma 
de streaming #CulturaEmCasa, gerida 
pela Amigos da Arte será veiculada uma 

apresentação de artistas que gravaram 
especiais no Teatro Sérgio Cardoso 
sem plateia, respeitando o isolamento 
social e as medidas preventivas 
necessárias. Compositores, músicos, 
cantores e atores foram convidados 
a se apresentar no teatro vazio. Uma 
experiência única para cada um deles 
e também para quem acompanhar a 
série. Grátis.
TEATRO VIVO
www.instagram.com/vivo.cultura/
#TeatroVivoEmCasa espetáculos com 
transmissão ao vivo a partir do palco 
do Teatro Vivo. Os ingressos serão 
gratuitos e limitados. Os interessados 
poderão se inscrever sempre na quinta-
feira anterior ao dia da apresentação 
via site www.teatrovivoonline.com.br 
ou no link do perfil no Instagram @vivo.
cultura. Sábados, 20h.
UMA JUVENTUDE FASCINANTE
www.sympla.com.br/a.armadilha
Leitura dramática do texto “Clase” de 
Guillermo Calderón. A única aluna a 
ir para escola no dia da Marcha dos 
Pinguins em Santiago recebe uma 
aula surpreendente de seu professor. 
Com Fernanda Fuchs e Diego Fortes. 
Tradução e direção Diego Fortes. Dia 
18/12, 20h. Gratuito. 
VIVA VOZ
www.instagram.com/marinamerlin/
www.instagram.com/lui.vizotto/
No turno da madrugada de um call 
center, conhecido como o horário dos 
loucos, Marília e Pedro passam horas 
tentando burlar o tédio até que um novo 
funcionário chega e propõe um outro 
modo de se portar no ambiente de 
trabalho, o que altera perceptivelmente 
a visão de mundo deles. (25min). Texto 
e direção Herácliton Caleb. Com Marina 
Merlino e Lui Vizotto. Quartas, 20h. 
Gratuito. Até 16/12.

http://www.teatromorumbishopping.com.br/
http://www.teatroparaalguem.com.br/
http://www.instagram.com/teatroparaalguem/ 
http://www.teatrosergiocardoso.org.br
http://www.instagram.com/vivo.cultura/
http://www.sympla.com.br/a.armadilha
http://www.instagram.com/marinamerlin/
http://www.instagram.com/lui.vizotto/
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A BANHEIRA
www.instagram.com/abanheiraoficial/ 
Um pai de família leva para sua 
casa uma amante completamente 
diferente dos padrões, um pouco 
inusitada, porém um ladrão aparece 
no apartamento prendendo os dois 
no banheiro. Durante o imbróglio 
instituído ainda descobrem que a 
amante é parente da mulher traída. 
(75min). Texto Gugu Keller. Com 
Carol Hubner, André Grecco, Glaura 
Lacerda, Wagner Maciel; Jorge Paulo. 
Sextas e sábados, 21h30. R$60 e 
R$70. Teatro Maria Della Costa – 
R. Paim, 72. São Paulo. 
T. 11 3256.9115. 14 anos. Até 19/12.
MAESTRO JOÃO CARLOS 
MARTINS E AS TRÊS SOPRANOS 
- ORQUESTRA BACHIANA 
FILARMÔNICA
http://www.teatrosergiocardoso.org.br
Depois de sequência de lives durante 
este período de isolamento social 
vivido pelo mundo, aproximando-se 
de 1,5 milhões de visualizações, faz o 
concerto presencial no Teatro Sergio 
Cardoso. Para comemorar, Martins 
convidou as sopranos Amanda Souza, 
Anna Beatriz Gomes e Jessica Leão, 
além do maestro Heitor Fujinami, 
para o concerto. Dia 15/12, 20h. 
Gratuito (o público deverá regastar os 
ingressos antecipadamente através 
do site da Sympla – https://beta.
sympla.com.br - limite de 2 ingressos 
por CPF). Teatro Sergio Cardoso – 
R. Rui Barbosa, 153. São Paulo. 
T.11 3882.8080.

presencial
OS MONÓLOGOS DA VAGINA
www.teatrogazeta.com.br /event /
os-monologos
Depoimentos verídicos de mais 
de 200 mulheres colhidos pela 
autora, em todo o mundo, abordam 
de maneira extremamente 
bem-humorada, direta e livre de 
preconceitos uma reflexão sobre a 
relação da mulher com sua própria 
sexualidade. (90min). Texto Eve 
Ensler. Direção Miguel Falabella. 
Com Adriana Lessa, Cacau Melo 
e Maximiliana Reis. Dias 04, 21h; 
05/12, 18h. R$70. 12 anos. Teatro 
Gazeta - Av Paulista, 900 – São 
Paulo. T. 11 3253.4102.
PROJETO VIAGENS 
EXTRAORDINÁRIAS
bb.com.br/cultura
Espetáculos inspirados pelas viagens 
extraordinárias do escritor francês 
Júlio Verne (1828-1905), um dos 
pioneiros do gênero ficção científica 
da Cia Solas de Vento. Dias 05, 11h e 
15h; 06, 15h - A Volta ao Mundo em 
80 Dias. Criação: Carla Candiotto 
e Solas de Vento. Direção: Carla 
Candiotto. Texto: Carla Candiotto e 
Pedro Guilherme. Com Bruno Rudolf 
e Ricardo Rodrigues. 
Dias 12, 15h; 13, 11h, 19, 11h e 15h 
e 20/12, 11h - Viagem ao Centro 
da Terra. Idealização: Cia Solas De 
Vento. Criação: André Schulle, Bobby 
Baq, Bruno Rudolf, Eric Nowinski 
e Ricardo Rodrigues. Dramaturgia: 
Bobby Baq em colaboração com a 
direção e o elenco. Direção: Eric 
Nowinski. Com: André Schulle, Bruno 
Rudolf e Ricardo Rodrigues. CCBB – 
R. Álvares Penteado, 112. São Paulo. 
T. 11 4298.1270. R$30 e R$15.

http://www.instagram.com/abanheiraoficial/ 
http://www.teatrosergiocardoso.org.br
http://www.teatrogazeta.com.br/event/os-monologos
http://bb.com.br/cultura
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TEATRO PETRA GOLD
https:/ /www.teatropetragold.com.
br/ 
O teatro abre as portas com 10% da 
sua capacidade. 
Rua Conde de Bernardote, 26. 
Leblon. Rio de Janeiro.
A Alma Imoral - A obra é uma 
adaptação para o teatro, a partir do 
livro homônimo de Nilton Bonder, 
faz refletir sobre o certo e o errado, 
a obediência e a desobediência, 
a tradição e a transgressão, a 
hipocrisia e a honestidade, além 
de aproximar temas como religião 
e biologia. Adaptação e atuação 
Clarice Niskier. Supervisão Amir 
Haddad. (80min). Sábados, 20h. 
R$50. 18 anos. Até 19/12.
Bruce Gomlevsky Canta John 
Lennon - Estreia no dia 8/12, dia 
em que se completam 40 anos 
de morte do artista, é um show 
musical em homenagem a um dos 
maiores ícones da música mundial, 
que este ano completaria 80 anos 
de vida. Texto: Daniela Pereira de 
Carvalho. Com: Bruce Gomlevsky 
e Nicholas Gomlevsky. Arranjos: 
José Wellington e Francisco Eiras. 
Terças e domingos, 20h. R$50. 
De 08 a 20/12.
Luiz Gama: Uma Voz Pela 
Liberdade - Uma biografia 
dramatizada de Luiz Gama, 
ex-escravo, jornalista, poeta, 
primeira voz negra da literatura 
brasileira, advogado abolicionista 
que libertou mais de quinhentas 
pessoas escravizadas. Com Deo 
Garcez e Soraia Arnoni. Direção 
Ricardo Torres. Sextas, 20h. R$50. 
De 04 a 18/12.

O QUEBRA-NOZES (II Ato) E 
CÂNTICOS MÍSTICOS
www.teatroalfa.com.br
Mantendo a tradição, a Cisne 
Negro Cia. de Dança, apresenta o 
seu espetáculo natalino. Solistas 
Convidados: Márcia Jaqueline e 
Cícero Gomes. De 18 a 20/12. 
Sexta-feira, 20h; sábado, 19h; 
domingo, 18h. R$100 (presencial) 
e R$40 (online). Ingresso para 
transmissão online dia 20/12: 
https://bit.ly/3pzuHNz  Teatro Alfa – 
R. Bento Branco de Andrade Filho, 
722. São Paulo. T.5693.4000.
TEATRO NA ESTRADA
beta.sympla.com.br
Teatro Procópio Ferreira irá receber 
uma série de espetáculos gratuitos 
com sessões destinadas à ONGs 
e ao público geral pelo projeto 
Cultura na Estrada. O projeto 
irá viabilizar apresentações de 
aproximadamente 50 espetáculos 
em diversas regiões brasileiras 
ao longo de 12 meses. No Teatro 
Procópio Ferreira, passam pelo 
palco as peças: Dia 02/12, 
15h - Tucantaconto! Criação, 
dramaturgia e direção Ronaldo 
Liano. Com Beatriz Amado, 
Pedro Paiva e Ronaldo Liano. 
Dia 09/12, 15h - Cavaco e Sua 
Pulga Adestrada. Criação, roteiro 
e atuação Anderson Machado. 
Direção Helder Vasconcelos. Dia 
09/12, 19h - Circo Caravana. Com 
Anderson Machado e Giulia Cooper. 
Direção Anderson Machado. Teatro 
Procópio Ferreira – R. Augusta, 
2823. São Paulo. Inf. T. (11) 
3083.4475. Grátis - os ingressos 
devem ser reservados pela Sympla.

http://www.teatroalfa.com.br
http://beta.sympla.com.br
https://www.teatropetragold.com.br/
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