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celso curi editorial
Empreender é algo que demanda muita energia, todos sabemos, 
mas, manter-se atento às mudanças exige maturidade. 
O OFF Guia de Teatro é dessas ações culturais que aprendeu 
com o teatro a se reinventar e a não perder a alegria na busca por 
tempos melhores. Chegamos juntos – público, artistas, produtores 
e nós – à 301ª edição. E, com ela, trazemos nova capa, novo 
logo, e, em muito breve, chegará o novo site, cheio de novidades 
e um conteúdo fundamental: o acervo digital de toda a história dos 
últimos 25 anos de teatro em São Paulo. Aguardem! Viva o teatro!
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Beto Amorim, Suia Legaspe e Matteo Bonfitto em Antimadox

http://www.guiaoff.com.br
https://www.facebook.com/off.guiadeteatro
http://https://www.instagram.com/guiaoff
https://www.youtube.com/c/OFFPortaldeCultura/featured
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AMORES SURDOS
www.instagram.com/ciacultoadionisio/ 
Narra o cotidiano de uma família 
aparentemente comum, abordando a 
capacidade do homem dormir mesmo 
quando acordado; porque, mesmo 
quando acordados, os personagens 
não se ouvem, não se percebem e 
não se enxergam. Tudo ocorre como 
esperado, até que são obrigados 
a reconhecer e conviver com as 
consequências desse amor alimentado 
diariamente. (60min). Texto: Grace 
Passô. Com: Carol Mota, Gabi Galli, 
Gisele Emiko, Ingrid Cardoso e 
Manoela Flor. Direção: Fábio Araújo. 
ETA - Estúdio de Treinamento 
Artístico - R. Major Diogo, 547. Bela 
Vista. São Paulo. T. 11 2615.6257. Dias 
05 e 12, 19h e 13/12, 21h30. R$20. 
Livre. Ingressos limitados WhatsApp 
T. 11 95113.9955.
ANTIMADOX
https://www.sympla.com.br 
Três moradores de uma cidadezinha, à 
beira mar, têm sua visão de mundo e 
suas verdades pessoais abaladas pela 
chegada de um forasteiro: o misterioso 
Madox. Enquanto conversam sobre 
as noites que passaram, cada um 
na sua respectiva casa, bebendo e 
jogando com Madox, eles percebem 
uma possibilidade perturbadora: 
ao que tudo indica Madox tem a 
capacidade de estar em vários lugares 
ao mesmo tempo. A partir da obra de 
Matei Visniec. Adaptação e direção: 
Louise Belmonte e Rodrigo Pocidônio. 
Com: Beto Amorim, Matteo Bonfitto 
e Suia Legaspe. (60min). Espaço 
Parlapatões - Praça Roosevelt, 158. 
Centro. São Paulo. T. 11 3258.4449. 
Quinta a sábado, 21h; domingo, 20h. 
R$15. 14 anos. Sessões presenciais 
e sessões de transmissão online (via 

presencial Youtube). Gratuito. www.sympla.com.br 
De 02 até 19/12. Dia 09/12 não haverá 
sessão. Dia 11/12 haverá sessão extra 
às 18h.
AOS PROFESSORES, AOS 
MISERÁVEIS, A PAULO, ADEUS
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
nucleobarro3/ 
A peça debate educação em um 
Brasil de 2030, mergulhado em meio 
a uma ditadura. Dramaturgia: Gustavo 
Braunstein. Com: Rosana Pimenta. 
Direção: Lucas França. (70min). Dias 
03 e 04/12, 21h - Teatro Alfredo 
Mesquita - Av. Santos Dumont, 1770. 
Santana. T. 11 2221.3657. São Paulo. 
Dias 10, 11, 21h e 12/12, 19h - Teatro 
Cacilda Becker – R. Tito, 295. Lapa. 
T. 11 3864.4513. São Paulo. Dias 17, 
18, 21h e 19/12, 19h - Teatro João 
Caetano – R. Borges Lagoa, 650. 
Vila Clementino. T. 11 5573.3774. São 
Paulo. Gratuito (distribuído 1h antes). 
14 anos.
APARECEU A MARGARIDA
www.teatrorenaissance.com.br 
Dona Margarida está fazendo 50 
anos, um dos textos brasileiros mais 
encenados no mundo. Uma professora 
de personalidade tão autoritária 
quanto surpreendente. expõe sua 
visão do mundo em um diálogo direto 
e desbocado com a plateia, que se 
transforma em sua classe de alunos 
insubordinados. De: Roberto Athayde. 
Direção: Elias Andreato. Com: 
Wilson de Santos. (75min). Teatro 
Renaissance - Al. Santos 2233. São 
Paulo. Sábado, 19h. R$40. 14 anos. 
Até 18/12.
ASSASSINATO PARA DOIS
http://teatrodasartessp.com.br/
Comédia de suspense policial, 
remetendo à narrativa de Agatha Christie.  
Escrito para dois atores, cantores e 
pianistas, faz a plateia acompanhar 
atentamente os acontecimentos, rindo 

http://www.instagram.com/ciacultoadionisio/
https://www.sympla.com.br
http://www.sympla.com.br/
https://www.facebook.com/nucleobarro3/
https://www.facebook.com/nucleobarro3/
http://www.teatrorenaissance.com.br
http://teatrodasartessp.com.br/
http://www.instagram.com/ciacultoadionisio
https://www.sympla.com.br
https://www.sympla.com.br
https://www.facebook.com/nucleobarro3
http://www.teatrorenaissance.com.br
http://teatrodasartessp.com.br
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em vários momentos, ficando extasiada 
em outros e, sobretudo, se entretendo 
com o crime que acontece numa festa, 
onde todos envolvidos são suspeitos. 
Texto: Kellen Blair e Joe Kinosian. Com: 
Marcel Octavio e Thiago Perticarrari. 
Direção: Zé Henrique de Paula. (90min).  
Teatro das Artes - Shopping Eldorado 
- Av. Rebouças, 3970. São Paulo. T. 11 
3034.0075. Terça e quarta, 20h. R$70. 
Livre. Até 08/12.
ATOTÔ – SILÊNCIO, O REI ESTÁ NA 
TERRA
https://teatroficina.com/ 
www.instagram.com/odara.telles/ 
Exu, o mensageiro entre os dois 
mundos com seu gingado embalado 
pela capoeira, convida o público a 
silenciar os pensamentos, em uma 
alusão ao significado da expressão 
‘Atotô’, que significa silêncio. Em sua 
ginga, Exu conduz os convidados ao 
grande portal da floresta sagrada, 
onde a luz confronta a sombra, o 
amor confronta a dor, atabaques e 
xequerês buscam consonância com 
violinos e violoncelos e onde todos 
poderão acompanhar o nascimento  
do grande rei negro. Texto e Direção: 
Márcio Telles. Com: Lena Silva, Vera 
Luz, Silvina Elias e Oda Silva. (90min). 
Teatro Oficina – R. Jaceguai, 520. 
Bixiga. São Paulo. T. 11 3106.2818. 
Dia 13/12, 20h. R$70. 12 anos. 
AURORA
www.satyros.com.br
Um pequeno prédio de quatro andares 
na Rua Aurora, no centro da cidade 
de São Paulo, com oito apartamentos, 
quase todos ocupados, à exceção de 
um que está fechado há muito tempo. 
As vidas e os encontros inesperados 
dos moradores desse prédio estruturam 
o espetáculo, marcado pelo mistério e 
pelas consequências das escolhas de 
seus protagonistas. Texto: Ivam Cabral 
e Rodolfo García Vázquez. Com: 
Ivam Cabral, Nicole Puzzi, Eduardo 

Chagas, Gustavo Ferreira, Henrique 
Mello, Julia Bobrow e Marcia Dailyn. 
Direção: Rodolfo García Vázquez. 
(80min). Espaço dos Satyros - Praça 
Franklin Roosevelt, 214. Consolação. 
São Paulo. T. 11. 3255.0994. Quinta a 
sábado, 21h; domingo, 18h. Gratuito. 
14 anos. Até 19/12.
BÁRBARA
https://teatrofaap.showare.com.br
Livremente inspirado no livro “A 
Saideira”, de Barbara Gancia. 
Com a luta contra o alcoolismo 
como tema central, a montagem 
traz ainda reflexões de Marisa em 
um texto emocionante e cheio de 
pitadas cômicas. Com: Marisa Orth. 
Idealização e Direção: Bruno Guida. 
Dramaturgia: Michelle Ferreira. Teatro 
FAAP – R. Alagoas, 903. Higienópolis. 
São Paulo. T. 11 3662.7233. Sexta e 
sábado, 21h e domingo, 18h. R$50 a 
R$180. 14 anos. Até 12/12.
BENDITAS MULHERES
www.teatrorenaissance.com.br/ 
A história de quatro personagens que 
revelam outra faceta desse universo: 
a convivência de três atrizes com a 
camareira da peça a ser encenada, 
mostrando os diferentes mundos que 
se juntam quando é formada uma 
equipe de teatro. Quatro realidades 
distintas que convivem em harmonia, 
respeito e troca de experiências. Texto: 
Célia Forte. Direção: Elias Andreato. 
Elenco: Vera Mancini, Claudia Missura, 
Carol Rainatto e Maria Pinna. (80min). 
Teatro Renaissance – Al. Santos, 223. 
São Paulo. Sexta e sábado, 21h30. 
R$80. 12 anos. Até 18/12.
AS CANGACEIRAS, GUERREIRAS 
DO SERTÃO
www.teatrotuca.com.br 
Uma fábula inspirada nas mulheres 
que seguiam os bandos nordestinos, 
que atuavam contra a desigualdade 
social da região. A trama narra a 

https://teatroficina.com/
https://www.instagram.com/odara.telles/
http://www.satyros.com.br/
https://teatrofaap.showare.com.br
http://www.teatrorenaissance.com.br/
https://www.teatrotuca.com.br
https://teatroficina.com
http://www.instagram.com/odara.telles
http://www.satyros.com.br
https://teatrofaap.showare.com.br
http://www.teatrorenaissance.com.br
http://www.teatrotuca.com.br
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história de um grupo de mulheres 
que se rebelam contra mecanismos 
de opressão que encontravam dentro 
do próprio Cangaço, e encontram, 
umas nas outras, a força para seguir. 
Dramaturgia: Newton Moreno. 
Direção: Sergio Módena. Elenco: 
Amanda Acosta, Marco França, Vera 
Zimmermann, Luciana Ramanzini, 
Luciana Lyra, Rebeca Jamir, Jessé 
Scarpellini, Marcelo Boffat, Milton 
Filho, Pedro Arrais, Carol Costa, Nábia 
Villela, Carol Bezerra e Eduardo Leão. 
Músicos: Pedro Macedo (contrabaixo), 
Clara Bastos (contrabaixo), Daniel 
Warschauer (acordeon), Dicinho Areias 
(acordeon), Carlos Augusto (violão), 
Abner Paul (bateria), Pedro Henning 
(bateria), Felipe Parisi (violoncelo), 
Samuel Lopes (violoncelo). Direção 
Musical: Fernanda Maia. Canções 
Originais: Fernanda Maia e Newton 
Moreno. Coreografia: Erica Rodrigues. 
(120min). TUCA – R. Monte 
Alegre, 1024. Perdizes. São Paulo. 
T. 11 3670.8455. Sexta e sábado, 
21h e domingo, 19h. R$100. 12 anos. 
Até 12/12.
CARTOGRAFIA DOS HUMORES 
PAULISTANOS - PARTE 1 (CENTRO)
https://www.sympla.com.br/produtor/
nucleoexperimental 
Coletânea de três crônicas cênicas da 
metropole. Na cidade de São Paulo, 
encontramos três personagens e seus 
típicos afetos paulistanos: em Páteo 
do Colégio, Paulo de Tarso encara 
a Solidão e a possível Loucura; em 
Liberdade, Muriel tenta fazer as pazes 
com seu Ódio mais íntimo; em Bela 
Vista, Tavinho sofre e exulta com 
a montanha russa de uma Paixão. 
Dramaturgia e Direção: Zé Henrique 
de Paula. Com: Davi Tápias, Gabriela 
Potye e Rodrigo Caetano. (60min). 
Teatro do Núcleo Experimental – 
R. Barra Funda, 637. Barra Funda. 
São Paulo. T. 11. 3259.0898. Quarta e 
quinta, 21h. R$20. 12 anos. Até 16/12.

CASA! DEPOIS ME CONTA – Uma 
Comédia Nada Romântica
www.teatroruthescobar.com.br 
Um retrato atual da sociedade, 
o espetáculo busca externar, de 
forma divertida e sem apelos 
constrangedores, os sentimentos e 
comportamentos mais adversos com 
uma enorme e generosa pitada de 
bom humor. Texto e direção: Roberto 
Bento. Elenco: Allana Silva e Roberto 
Bento. Teatro Ruth Escobar – R. dos 
Ingleses, 209. Bela Vista. São Paulo. 
T. 11. 3284.3382. Sábado, 21h; domingo, 
19h. R$70. 12 anos. Até 19/12.
CHAPEUZINHO VERMELHO
www.facebook.com/grupogattu.teatro/
A montagem do Grupo Gattu traz para 
a cena a importância a preservação 
do meio ambiente e da consciência 
ecológica. A peça conta a história de 
Felipa, uma menina que escolheu seu 
bonezinho vermelho para levar uma 
cesta de legumes orgânicos para sua 
vovó Maria. No caminho da Floresta Rara 
encontra o Lobo Mau e com personagens 
do folclore brasileiro ela aprende sobre a 
importância da preservação da natureza. 
(50min). Texto: Eloísa Vitz. Direção: 
Eloísa Vitz. Elenco: Grupo Gattu. Teatro 
do Sol – R. Damiana da Cunha, 413. 
Santana. São Paulo. Sábado e domingo, 
15h. Gratuito. Bilheteria abre 1h antes 
do espetáculo. Temporada online: Canal 
do Grupo Gattu no Youtube. Livre. 
Até 03/12.
CHARLIE E A FANTÁSTICA FÁBRICA 
DE CHOCOLATE
ticketsforfun.com.br 
Willy Wonka está há anos isolado em 
seus pensamentos e fantasias. Sai ao 
mundo para buscar um sucessor de 
coração puro que possa tomar seu lugar. 
Ele lança o concurso de busca a um 
dos cinco bilhetes dourados colocados 
aleatoriamente em suas barras de 
chocolates. As estratégias de cada 

https://www.sympla.com.br/produtor/nucleoexperimental
https://www.sympla.com.br/produtor/nucleoexperimental
http://www.teatroruthescobar.com.br
http://www.facebook.com/grupogattu.teatro/
http://ticketsforfun.com.br
https://www.sympla.com.br/produtor/nucleoexperimental
http://www.teatroruthescobar.com.br
http://www.facebook.com/grupogattu.teatro
http://ticketsforfun.com.br
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um dos premiados para encontrarem 
os bilhetes começará a revelar suas 
formas de lidarem com situações e 
revelará suas personalidades. As 
crianças premiadas, acompanhadas 
por um familiar, entram na fábrica 
acolhidas por seu dono, e mergulham 
em um mundo da mais pura fantasia. 
Baseado no livro de Roald Dahl. 
Libreto: David Greig. Música: Marc 
Shaiman. Letras: Scott Wittman e Marc 
Shaiman. Versão Brasileira: Mariana 
Elizabetsky e Victor Mületahler. Direção 
geral: John Stefaniuk. Direção musical: 
Daniel Rocha. Elenco: Cleto Baccic, 
Felipe Costa, Davi Martins, Leonardo 
Freire, entre outros. (150min com 
20min de intervalo). Teatro Renault 
– Av. Brigadeiro Luís Antônio, 411. 
Bela Vista. São Paulo. Sexta, 20h30; 
sábado, 15h30 e 20h30; domingo, 
14h30 e 19h30. De R$50 a R$310. 
Livre. Até 08/12.
CLUBE BARBIXAS DE COMÉDIA
www.clubebarbixas.com.br 
A casa é um espaço de humor 
com apresentações artísticas. 
Apresentações de diferentes 
linguagens artísticas (improviso, stand-
up, esquetes, palhaçaria, varietês e 
magia). Clube Barbixas de Comédia 
– R. Augusta, 1129. Centro. São Paulo. 
T. 11 2892.8584.
COCK – Briga De Galo
https://oficinasculturais.org.br/ 
John tem um relacionamento com 
outro homem há sete anos. Quando 
os dois resolvem dar um tempo, ele 
se apaixona por uma mulher. Cheio de 
angústias e sentimentos conflitantes, o 
protagonista mantém as duas relações 
sem saber para que lado ir.  (120min). 
Dramaturgia: Mike Bartlett. Elenco: 
Andrea Dupré, Daniel Tavares, Marco 
Antônio Pâmio e Hugo Coelho. Direção: 
Nelson Baskerville. Oficina Cultural 
Oswald de Andrade / Sala 03 – 
R. Três Rios, 363. Bom Retiro. São 

Paulo. T. 11 3222.2662. Segunda a 
sexta, 20h; sábados, 18h. Gratuito 
(distribuído 1h antes de cada sessão). 
14 anos. De 02 a 18/12.
COMÉDIA AO VIVO
http://www.teatrorenaissance.com.br/ 
Grandes nomes do humor em elenco 
rotativo. Com: Luiz França, Fabio 
Rabin, Thiago Ventura, Murilo Couto, 
Dihh Lopes, Nando Viana e Diogo 
Portugal. Teatro Renaissance - 
Alameda Santos, 2233. Jardins. São 
Paulo. T. 11 3069.2286. Sex, 23h59. 
R$70. 18 anos. Até 17/12.
A COR PÚRPURA
https:/ /s i te.bi leto.sympla.com.br/
teatrosergiocardoso/
O espetáculo apresenta a trajetória 
e luta de uma mulher contra as 
adversidades impostas pela vida a 
uma mulher negra, na Geórgia, no 
decorrer da primeira metade do século 
XX. Na adolescência, a personagem 
tem dois filhos de seu suposto pai, 
que a oferece a um fazendeiro local 
para criar seus herdeiros, lavar, 
passar e trabalhar sem remuneração. 
A saga é permeada por questões 
sociais como a desigualdade, abuso 
de poder, racismo, machismo, 
sexismo e a violência contra a mulher. 
Texto: Marsha Norman. Com Letícia 
Soares, Wladimir Pinheiro, Flávia 
Santana, Jorge Maia, Alan Rocha, 
Ester Freitas, Erika Affonso, Analu 
Pimenta, Suzana Santana, Cláudia 
Noemi, Hannah Lima, Caio Giovani, 
Renato Caetano, Thór Jr, Gabriel 
Vicente, Leandro Vieira, Nadjane 
Rocha. Direção: Tadeu Aguiar. 
(180min). Teatro Sérgio Cardoso - 
R. Rui Barbosa, 153. Bela Vista. 
São Paulo. T. 11 3882.8080. Sexta, 
20h; sábado, 16h e 20h30; domingo, 
17h. De R$75 a R$150. 12 anos. 
Até 19/12.

https://oficinasculturais.org.br/
http://www.teatrorenaissance.com.br/
https://site.bileto.sympla.com.br/teatrosergiocardoso/
https://site.bileto.sympla.com.br/teatrosergiocardoso/
http://www.teatrorenaissance.com.br
http://www.clubebarbixas.com.br
https://oficinasculturais.org.br
https://site.bileto.sympla.com.br/teatrosergiocardoso
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Fabiano Dadado de Freitas. Centro 
Cultural SP - R. Vergueiro, 1000. 
Paraiso. São Paulo. Terça a sábado, 
21h e domingo, 20h. R$30. 14 anos. 
Até 05/12.
É SEMPRE MAIS DIFÍCIL ANCORAR 
UM NAVIO NO ESPAÇO
http://nucleoexperimental.com.br 
Um experimento cênico que lida com 
a chama vital de um dramaturgo em 
quarentena, que tenta encontrar as 
respostas e formular as perguntas 
dentro de um mundo que parece ruir 
mais a cada momento. Dramaturgia: 
Davi Novaes. Direção: Zé Henrique de 
Paula. Elenco: Davi Novaes e Marcella 
Piccin. (75min). Teatro do Núcleo 
Experimental – R. Barra Funda, 637. 
São Paulo. Sexta e sábado, 21h e 
domingo, 19h. R$20. 10 anos. Até 
12/12.
FLORBELA E TODAS AS PALAVRAS 
DO MUNDO
http://centrocultural.sp.gov.br/ 
Florbela conhece todas as palavras 
do mundo através de seu pai. Ao 
conhecer Renê e Clarinha, ela é 
chamada a vivenciá-las. Juntos, os três 
amigos enfrentam todas as grandes 
descobertas da humanidade: o amor, 
a família, a perda e a amizade. Com: 
Fernanda Zaborowsky, Alexandre 
Bamba, Denis Antunes e Gabrielle 
Araújo. Centro Cultural São Paulo – 
R. Vergueiro, 1000. Paraíso. São Paulo. 
T. 11 3397.4002. Sábado e domingo, 
16h. R$20. Livre. De 04 a 19/12.
A FLOR DO MEU BEM-QUERER
https://teatroopusfreicaneca.com.br/
A peça retrata o contraste entre 
o homem simples do campo e o 
corrompido político da capital. Nhô 
Roque vive o drama da afilhada que 
engravida do Senador com poucas 
perspectivas de que o filho seja 
reconhecido pelo pai. A Fazenda Bem-
Querer é vendida e eles têm que sair, 

O CRIME COR DE ROSA
www.sampaingressos.com.br/  
Durante um show na boate Cor de 
Rosa acontece um assassinato, os 
artistas que estavam no palco se 
tornam os principais suspeitos na visão 
de um policial e um investigador que 
acabaram de chegar. As diferenças 
entre os colegas de profissão vêm à 
tona e o mistério aumenta quando eles 
desconfiam que os recém-chegados 
podem não ser quem eles dizem que 
são. Texto: Ivo Ueter com colaboração 
de Gustavo Vierling. Com: Bruno 
Bianchi, Diógenes Gonçalves, Felipe 
Camelo, Gustavo Vierling, Ivo Ueter 
e Rafa Américo. Direção: Ivo Ueter. 
Teatro West Plaza - Av. Francisco 
Matarazzo, S/N. Bloco B. Água Branca. 
São Paulo. T. 11 2649.1688. Dom, 20h. 
R$60. 14 anos. Até 19/12.
DE TODAS AS MANEIRAS QUE HÁ 
DE AMAR
www.teatroaliancafrancesa.com.br 
Um casal faz um balanço de toda 
uma vida. Na trama, casados há 
muito tempo, mas conscientes de 
que o tempo provocou mudanças 
no relacionamento, os dois trocam 
reminiscências alegres, tristes e até 
mesmo brutais. Grupo Tapa. Texto: 
Edward Albee. Direção: Eduardo 
Tolentino de Araujo. Com Clara 
Carvalho e Brian Penido. (55min). 
Teatro Aliança Francesa – R. General 
Jardim 182. Vila Buarque. T.3572.2379. 
Sexta e sábado, 20h; domingo, 17h. 
R$60. 14 anos. Até 05/12.
A DOENÇA DO OUTRO
https://linktr.ee/adoencadooutro
Em formato de palestra-performance, 
a montagem traz à cena um diálogo 
sobre os corpos convivendo com HIV, 
suas estigmatizações e as conquistas 
sociais. Espetáculo vencedor do 7º 
edital da Mostra de Dramaturgia em 
Pequenos Formatos Cênicos. Texto 
e atuação: Ronaldo Serruya. Direção: 

http://nucleoexperimental.com.br
http://centrocultural.sp.gov.br/
http://www.sampaingressos.com.br/
http://www.teatroaliancafrancesa.com.br
https://linktr.ee/adoencadooutro
http://www.sampaingressos.com.br
http://www.teatroaliancafrancesa.com.br
http://nucleoexperimental.com.br
http://centrocultural.sp.gov.br
https://linktr.ee/adoencadooutro
https://teatroopusfreicaneca.com.br
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o que é em si, uma enorme tragédia. 
Dos Anjos, como mulher responsável 
por Flor, potencializa os problemas de 
Nhô Roque porque o drama da afilhada 
a atinge com mais força. Texto: Juca de 
Oliveira. Com: Juca De Oliveira, Rosi 
Campos, Léo Stefanini, Nilton Bicudo, 
Juliana Araripe, Natallia Rodrigues, 
Ricardo Monastero e Angela Dippe 
(locução em off). Direção: Léo 
Stefanini. (90min). Teatro Opus Frei 
Caneca / Shopping Frei Caneca - 
R. Frei Caneca, 569. Consolação. São 
Paulo. Quinta e sexta, 20h; sábado, 
19h; domingo, 18h. R$80 a R$140. 
Livre. Estreia 09/12.
IKÚ
https://nucleoajeum.com/ 
Inspirado em estruturas africanas e 
afrodiaspóricas sobre a morte e o 
morrer, novo projeto do Núcleo Ajeum 
convoca a ancestralidade em busca 
da revitalização das experiências 
comunitárias e reflete sobre a morte 
como uma energia cíclica universal. 
Com Núcleo Ajeum. (45min). Dia 03/12, 
18h CRD - Centro de Referência da 
Dança da Cidade de São Paulo - 
Baixos do Viaduto do Chá s/n. Praça 
Ramos de Azevedo. São Paulo. T. 11 
3214.3249. Dias 06, 07, 08 e 09/12, 20h 
- Oficina Cultural Oswald de Andrade 
- R. Três Rios, 363. Bom Retiro. São 
Paulo. T. 11 3222.2662. Dias 10. 11 
e 12/12 - Teatro João Caetano - 
R. Borges Lagoa, 650. Vila Clementino. 
São Paulo. T. 11 5573.3774. Gratuito 
(ingressos distribuídos 1h antes). Livre.
LESTE
www.casadopovo.org.br 
Espetáculo-instalação que transita entre 
teatro, cinema e música. O público 
é levado para as ruínas do Teatro 
TAIB seguido de uma imersão entre 
duas telas com projeções diferentes. 
A história de um teatro em risco, quando 
o diretor de um velho teatro em Varsóvia 
resolve tirar de seu repertório todas as 

peças iídiche depois que o ator principal 
é preso pela polícia política. Num delírio 
fantasmagórico, o contrarregra convoca 
então os próprios personagens e 
paisagens vindos do Leste Europeu das 
peças de Goldfadn, pai do teatro iídiche, 
para salvar o teatro, como artesãos, 
mascates, partisans, bruxas, mulheres 
em fuga e florestas. Idealização: 
Benjamin Seroussi e Hugueta Sendacz, 
a partir da peça O Sonho de Goldfadn 
de Jacob Rotbaum. Direção: Martha 
Kiss Perrone. Adaptação e dramaturgia: 
Martha Kiss Perrone. Roteiro filme: 
Martha Kiss Perrone em colaboração com 
João Turchi. Colaboração roteiro: Murilo 
Hauser, Jaya Batista. Textos: João Turchi, 
Icaro Pio, Amanda Lyra, Rodrigo Bolzan, 
Assucena Assucena, Hugueta Sendacz, 
Martha Kiss Perrone e trechos de Alain 
Brossat e Sylvie Klingberg (Yiddishland 
Révolutionnaire). Texto Todos Os Santos: 
Ícaro Pio e André Lu. Direção musical: 
Juliano Abramovay. Músicos: André 
Vac (violino e baixo), João Batista Brito 
(clarinete, sax tenor), Quiriku (clarinete) 
e Vitória Faria (sanfona). Colaboração 
musical e tradução do texto original: 
Hugheta Sendacz. Música adicional no 
filme: Álbum Aló de Juliano Abramovay 
e João Batista Brito. Elenco: Amanda 
Lyra, André Lu, Assucena Assucena, 
Heitor Goldflus, Rodrigo Bolzan, Vitória 
Faria, Ariane Aparecida, Nina Hotimsky, 
Ícaro Pio, Betty Poquechoque, Sonia 
Limachi Quispe, Yenny Rodrigues 
Cruz e Elizabeth Mariela Cuaremayta 
Mamani. (90min). Casa do Povo – 
R. Três Rios, 252. Bom Retiro. São Paulo. 
T. 11 3227.4015. Quinta a sábado, 20h e 
domingo, 19h. Gratuito. Livre. Até 05/12.
LOVE+
www.teatrowedo.com 
Mescla de linguagens, como teatro, 
audiovisual e música, apresenta uma 
teia narrativa que emaranha três 
temáticas: o afeto, a identidade e o 
posicionamento político. Em cena, 
JOMA traz à tona a construção de sua 

https://nucleoajeum.com/
http://www.casadopovo.org.br
http://www.teatrowedo.com
https://nucleoajeum.com
http://www.casadopovo.org.br
http://www.teatrowedo.com
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relação afetiva com Pedro Leão, em 
suas mais subjetivas singularidades. 
No solo vias transversais de afetos 
se entrelaçam e enlaçam a cena e 
a dramaturgia, a caminho de outras 
perspectivas possíveis de vida e 
de relações no mundo. (45min). 
Dramaturgia: Isabella Purcino, Jéssica 
Teixeira e JOMA. Atuação: JOMA. 
Direção: Jéssica Teixeira. Sessões 
virtuais: Teatro WeDo! - quarta, 21h. 
Contribuição a partir de R$10. Sessões 
presenciais: Teatro Commune – 
R. da Consolação, 1218. Consolação. 
São Paulo. T. 11. 3476.0792. Quarta, 
21h - Contribuição a partir de R$30. 
14 anos. Até 15/12.
MÁFRIKA, A CRIAÇÃO HUMANA
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
mafrikamusical 
A história do nascimento da cultura 
africana, que se mistura com a própria 
origem da humanidade. Leva ao palco 
seus rituais, suas danças e costumes, 
trazendo à tona a essência de seus 
fundamentos. Revela a trajetória e 
evolução da raça negra, desde os seus 
primórdios no continente africano até 
sua chegada ao Brasil, as matrizes 
culturais africanas exerceram relativa 
preponderância na miscigenação 
do povo brasileiro, em toda a sua 
formação étnica e cultural, deixando 
forte influência através de suas 
tradições religiosas, de sua música e de 
suas danças. Texto e direção: Roberto 
Mafra.  (120min). Teatro Bibi Ferreira 
- Av. Brigadeiro Luís Antônio, 931. São 
Paulo. T. 11 3105.3129. Quinta, 20h30. 
R$60. Livre. Até 15/12.
A MEGERA DOMADA
www.teatrofolha.com.br 
As confusões criadas por um grupo de 
pretendentes pela bela e doce Bianca, 
após saberem da decisão de seu pai 
controlador: ela só se casaria após 
o enlace de sua irmã mais velha, a 
indomável Catarina, que é refratária 

à natureza dos relacionamentos 
amorosos da época. É neste cenário 
que entra Petruchio que, na busca 
por um casamento de interesse, se 
dispõe a enfrentar a fera. De: William 
Shakespeare. Tradução e adaptação: 
Fábio Brandi Torres e Isser Korik. Com: 
Leonardo Miggiorin, Leticia Tomazella, 
Lizandra Cortez, Eduardo Leão e 
Sérgio Rufino. Direção: Isser Korik. 
(70min). Teatro Folha - Shopping Pátio 
Higienópolis. Av. Higienópolis, 618. São 
Paulo. T. 11. 3823.2323. Terça, quarta 
e quinta, 21h. R$50 a R$70. Livre. Até 
02/12.
A MENINA DE URUÇUCA
www.paideiabrasil.com.br
A peça conta sobre uma menina que, 
não conseguindo dormir, recebe o 
ultimato da mãe para que fique quieta 
e não saia mais de seu quarto. Começa 
então uma relação fantástica com seu 
boneco, que personifica os conflitos da 
menina com o universo adulto. Texto: 
Amauri Falseti. Com: Aglaia Pusch, 
Elisa Reichmann, Rogério Modesto, 
Suzana Azevedo e Valdênio José. Dir. 
Amauri Falseti e Ana Luiza Junqueira. 
(50min). Paideia Associação Cultural 
– R. Darwin, 153. Jardim Santo Amaro. 
São Paulo. T. 11 5522.1283. Dias 05 e 
12/12, 17h. R$20. 5 anos. Necessário 
fazer reserva pelo site. 
MEU REINO POR UM CAVALO
www.centroculturalfiesp.com.br 
Uma adaptação de Ricardo III, de 
William Shakespeare, para crianças 
e jovens. A trajetória do personagem 
Ricardo lll ao trono da Inglaterra e tem 
uma estética inspirada nos grandes 
shows de rock, contada pelo olhar 
do Palhaço e dos Bobos da Corte. 
Na história, um nobre ambicioso 
e sem escrúpulos decide fazer o 
que for preciso para se tonar rei, 
eliminando todos que estiverem no seu 
caminho, atrapalhando seus objetivos. 
Espetáculo da Cia. Vagalum Tum 

https://www.facebook.com/mafrikamusical
https://www.facebook.com/mafrikamusical
http://www.teatrofolha.com.br
http://www.paideiabrasil.com.br/
http://www.centroculturalfiesp.com.br
https://www.facebook.com/mafrikamusical
http://www.paideiabrasil.com.br
http://www.teatrofolha.com.br
http://www.centroculturalfiesp.com.br
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Tum. Texto e direção: Angelo Brandini. 
Música original: André Abujamra. 
Letras das músicas: Angelo Brandini. 
Direção musical: André Abujamra. 
Direção de movimento: Vivien Buckup. 
Elenco: Edgar Bustamante, Tatiana 
Thomé, Christiane Galvan, Val Pires, 
Demian Pinto, Theófila Lima, Alexandre 
Maldonado e Jhuann Scharrye. Teatro 
do SESI-SP – Av. Paulista, 1313. 
São Paulo. Sábado e domingo, 15h. 
Gratuito (reservas de ingressos online 
disponíveis em www.sesisp.org.br/
meu-sesi). Até 12/12.
MOSCAS DE FOGO
w w w . i n s t a g r a m . c o m /
laboratoriosiameses/
O Laboratório Siameses estreia o 
segundo capítulo da trilogia “Corpos 
Octópodes”. O espetáculo é uma 
homenagem ao fazer artístico, e a 
todos que estão envolvidos nesse 
meio. O trabalho surgiu a partir do 
texto “O Artigo dos Vagalumes”, de 
Pier Paolo Pasolini. O texto compara 
o vagalume (ou moscas-de-fogo) aos 
artistas que, em tempos sombrios, são 
a fonte de luz e esperança. Idealização: 
Tono Guimarães e Maurício de Oliveira. 
Criação e direção: Maurício de Oliveira. 
Texto: Gabriel Tolgyese e Maurício de 
Oliveira. Intérpretes / criadores: Gabriel 
Tolgyese, Grazielly Perdiz, Jonatan 
Vasconcelos, Maria Basulto, Rebeca 
Tadiello, Gustavo Cabral e Ricardo 
Uras. Teatro Cacilda Becker - Rua 
Tito, 295. Lapa. São Paulo. Dias 03 e 
04, 21h; 05/12, 19h. Gratuito.
A MULHER E UM CORPO
Temporada híbrida (presencial e 
on-line)
https:/ /s i te.bi leto.sympla.com.br/
teatrosergiocardoso/
Escrito a partir do relato feito por um 
desembargador do tribunal de justiça 
do estado, a peça “A Mulher e um 
Corpo” traz a figura de uma mulher 
ao lado de um corpo desconhecido 

em decomposição coberto por sacos 
de lixo em uma comunidade periférica 
de São Paulo. Uma mulher a quem 
o público não conhece e nem sabe o 
que faz. Ela luta contra as tentativas 
de retirarem o cadáver que está ao 
seu lado. Ao mesmo tempo em que 
luta, narra passagens de sua vida, num 
fluxo que se alterna entre delírios e 
lembranças desconexas de sua história 
de mulher nascida e criada num lugar 
onde o estado não chega. De: Kiko 
Marques. Direção artística: Eric Lenate. 
Com: Bete Correia. (60min).  Teatro 
Sérgio Cardoso / Porão TSC - R. Rui 
Barbosa, 153. Bela Vista. São Paulo. 
T. 11 3288.0136. De segunda a quinta, 
19h. Gratuito. 16 anos. Até 16/12. 
Temporada Digital: até 23/12. Segunda 
à quinta, 19h.
AS MULHERES DOS CABELOS 
PRATEADOS
https://vilaitororo.prefeitura.sp.gov.br/
A peça traz à cena histórias de mulheres 
perseguidas durante a ditadura militar 
no Brasil, muitas delas sem nenhum 
tipo de envolvimento com a luta armada, 
o que demonstra a generalizada e 
gratuita violência de Estado do período. 
Dramaturgia: Ave Terrena. Com: Camilla 
Flores, Carlota Joaquina, Gabrielle 
Araújo, Silmara Deon e Thais Dias. 
Direção: Ave Terrena e Georgette Fadel. 
(60min). Centro Cultural Vila Itororó 
– R. Maestro Cardim, 60. Bela Vista. 
São Paulo. T. 11 3253.0187. Sexta a 
domingo, 19h. Gratuito. 12 anos. Até 
04/12.
MULHERES SONHARAM CAVALOS
www.oandar.com 
Um jantar em família.  Três irmãos em 
rota de colisão desiguais; suas esposas, 
cada uma à sua maneira estrangeira à 
esse núcleo masculino.  Um encontro 
desencontrado no tempo que revela no 
limite tênue das relações uma explosão 
das memórias soterradas, das marcas 
invisíveis que carregamos. Texto: Daniel 

http://www.sesisp.org.br/meu-sesi
http://www.sesisp.org.br/meu-sesi
http://www.instagram.com/laboratoriosiameses/
http://www.instagram.com/laboratoriosiameses/
https://site.bileto.sympla.com.br/teatrosergiocardoso/
https://site.bileto.sympla.com.br/teatrosergiocardoso/
http://www.oandar.com
http://www.instagram.com/laboratoriosiameses
https://site.bileto.sympla.com.br/teatrosergiocardoso
https://vilaitororo.prefeitura.sp.gov.br
http://www.oandar.com
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Veronese. Tradução e Direção: Malú 
Bazán. Elenco: Anna Toledo, Erica 
Montanheiro, Rita Pisano, Bruno Perillo, 
Gustavo Trestini e Haroldo Miklos. 
(80min). º Andar – R. Dr. Gabriel dos 
Santos, 30 / 2º andar. São Paulo. Quinta 
a segunda, 20h15. Gratuito. 14 anos. 
Até 06/12.
MÚSICA PARA CORTAR OS PULSOS
www.vivo.com.br/a-vivo/a-empresa/
patrocinios/cultura/teatro-vivo
Em dez cenas curtas, as histórias 
amorosas de três corações juvenis 
se desenrolam com a intensidade 
e ao som das músicas para cortar 
os pulsos. Isabela sofre porque foi 
abandonada, Felipe quer se apaixonar 
e Ricardo, seu melhor amigo, 
está apaixonado por ele. (70min). 
Dramaturgia e Direção Rafael Gomes. 
Com Fábio Lucindo, Felipe Frazão, 
Mayara Constantino, Victor Mendes 
e Dom Capelari. Teatro Vivo - Av. 
Dr. Chucri Zaidan, 2460. Morumbi. 
São Paulo. T. 11 3279.1520. Sextas e 
Sábados, às 20h e domingos, às 18h. 
R$60. 12 anos. Até 12/12.
NAKED BOYS SINGING!
https:/ /s i te.bi leto.sympla.com.br/
teatrosergiocardoso/
Espetáculo de teatro musical, ícone da 
cultura gay, que estreou nos Estados 
Unidos, em 1998. O espetáculo 
apresenta músicas pujantes, tocadas 
ao vivo por um ator/pianista e 
defendido com energia e vitalidade 
por dez atores / cantores / bailarinos. 
É dividido por 15 atos musicados, que 
abordam temas distintos relacionados 
ao corpo masculino, do cômico 
nonsense ao drama. Idealização: 
Robert Schrock. Versionista: Rafael 
Oliveira. Direção: Rodrigo Alfer. 
Direção Musical: Ettore Veríssimo. 
Direção Coreográfica: Alex Martins. 
Elenco: André Lau, Aquiles, João 
Hespanholeto, Luan Carvalho, Lucas 
Cordeiro, Raphael Mota, Ruan Rairo, 

Silvano Vieira, Victor Barreto, Tiago 
Prates e Gabriel Fabri – Pianista. 
(80min). Teatro Sérgio Cardoso / Sl 
Paschoal Carlos Magno. Sábado, 19h 
e domingo, 20h. R$40. 16 anos. Até 
19/12.
NATAL MÁGICO
http://teatroclarosp.com.br 
Os atores cantam ao vivo no 
espetáculo que narra a saída do 
Papai Noel da Lapônia em um trenó 
para ir ao encontro de uma família no 
Brasil. Em c artinha ao Papai Noel, 
os irmãos Maria e José revelam seus 
desejos ao bom velhinho. Roteiro: 
Lilio Alonso & Billy Bond. Com: Marcio 
Yacoff. Atores/ Cantores: Alvaro 
de Pádua, Itálo Rodrigues, Luana 
Marthins, Luiz Pacini, Luiza Lapa, 
Thiago Lemmos, Yasmine Mafulde. 
Crianças: Vittorio Galisteu Iodice, 
Pietra Sousa, Davi Okabe. Dir. Billy 
Bond. (120min). Teatro Claro São 
Paulo - R. Olimpíadas, 360. Vila 
Olímpia. São Paulo. T. 11 3448.5061.
Sab e dom, 16h. De R$150 a R$220. 
Até 19/12.
NEBLINA
https://linktr.ee/ccbbsaopaulo
Depois de passar com o carro sobre 
uma pedra no trevo de uma estrada 
deserta, uma mulher caminha mais de 
uma hora em busca de socorro, até 
encontrar uma casa onde mora um 
homem solitário e de personalidade 
pouca amistosa. Questões existenciais 
relacionadas a como lidar com a perda, 
o luto, o sofrimento e formas de alcançar 
a superação estão inseridas na história 
desse misterioso casal. Texto: Sérgio 
Roveri. Direção: Yara de Novaes. Com: 
Fafá Rennó e Leonardo Fernandes. 
(60min). Centro Cultural Banco do 
Brasil São Paulo – R. Álvares Penteado, 
112. Centro Histórico. São Paulo. 
T. 11 4297.0600. Sexta, 19h; sábado 
e domingo, 17h. R$30. 14 anos. 
Até 12/12.

https://www.vivo.com.br/a-vivo/a-empresa/patrocinios/cultura/teatro-vivo
https://www.vivo.com.br/a-vivo/a-empresa/patrocinios/cultura/teatro-vivo
https://site.bileto.sympla.com.br/teatrosergiocardoso/
https://site.bileto.sympla.com.br/teatrosergiocardoso/
http://teatroclarosp.com.br
https://www.google.com/search?q=.+Teatro+Claro+S%C3%A3o+Paulo&oq=.+Teatro+Claro+S%C3%A3o+Paulo&aqs=chrome..69i57j0i22i30.731j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://linktr.ee/ccbbsaopaulo
http://www.vivo.com.br/a-vivo/a-empresa/patrocinios/cultura/teatro-vivo
https://site.bileto.sympla.com.br/teatrosergiocardoso
http://teatroclarosp.com.br
https://linktr.ee/ccbbsaopaulo
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NOSSOS OSSOS
https://www.sympla.com.br/espetaculo-
nossos-ossos---cia-da-revista__1370478 
Tendo como cenário o submundo da noite 
de São Paulo, o espetáculo é uma fábula 
visceral sobre a proximidade entre o amor 
e a morte: cada capítulo é associado 
a uma parte do esqueleto humano. Do 
romance de Marcelino Freire. Adaptação: 
Daniel Veiga. Direção e cenografia: Kleber 
Montanheiro. Com: Vitor Vieira, Aivan, 
EvasCarretero, Demian Pinto, João Victor 
Silva e Cezar Rocafi. (70min). Espaço 
Cia da Revista - Alameda Nothmann, 
1135. Santa Cecilia. São Paulo. T. 11 
3791.5200. Sábado e domingo, 19h. 
Sessões extras sábados, 21h30. R$40. 
(cada ingresso garante 1 cabine, ou seja 
2 lugares). 14 anos. O espetáculo será 
realizado simultaneamente na versão 
presencial (24 pessoas por sessão) e na 
versão online. No teatro, o público assiste 
à peça em cabines de “peep show”, 
isoladas. Até 12/12.
O OVO DE OURO
w w w . f a c e b o o k . c o m /
teatropopularjoaocaetano
O conflito vivido por judeus que eram 
obrigados a auxiliar na aniquilação de seu 
próprio povo e, ao mesmo tempo, ter que 
conviver com o medo da morte. Texto: 
Luccas Papp. Direção: Ricardo Grasson. 
Elenco: Duda Mamberti, Leonardo 
Miggiorin, Rita Batata, Ando Camargo 
e Luccas Papp. Voz em off: Eric Lenate. 
(90min). Teatro João Caetano – R. 
Borges Lagoa, 650. Vl Clementino. São 
Paulo. T. 11 5573.3774. Dias 03 e 04; 21h 
e 05/12, 19h. Gratuito. 12 anos.
POSIÇÃO AMOROSA
www.instagram.com/nucleo_entretanto/ 
A obra coreográfica transita nas linguagens 
da dança, da performance, do teatro, 
da música, da literatura e do cinema. As 
cores, o cenário e a luz da cena remetem 
ao contexto gay underground dos anos 
1980, com ambientações que lembram 
banheiros públicos, boates e cinemas. 

Fricciona questões homoeróticas e se 
inspira livremente na obra de Hudinilson 
Jr. Idealização, Concepção e Direção: 
Wellington Duarte. Dramaturgia: Donizeti 
Mazonas. Performers: Wellington 
Duarte e Daniel Fagus Kairoz. (50min). 
CRD - Centro de Referência da Dança 
- Galeria Formosa - Baixo do Viaduto do 
Chá, s/nº . Praça Ramos de Azevedo. São 
Paulo. T. 11 3214.3249. Dias 06, 07, 08 e 
09/12, 19h. Gratuito (ingresso 1h antes). 
Transmissão também pelo Youtube do 
CRD no mesmo horário.  Oficina Cultural 
Oswald de Andrade – R.Três Rios, 363. 
Bom Retiro. São Paulo. T. 11 3222.2662. 
Segunda a sexta, 20h; sábado, 18h. 
Gratuito. Dias 13,14,15,16,17 e 18/12. 
Transmissão também pelo Youtube das 
Oficinas Culturais nos mesmos horários. 
14 anos.
O QUEBRA-NOZES
www.teatroalfa.com.br/ 
O espetáculo, dividido em dois atos, 
conta a fantasia de Clara, uma menina 
que na noite de Natal ganha muitos 
presentes, mas se encanta de uma 
maneira especial por um deles – um 
boneco quebra-nozes. Quando todos 
vão dormir, Clara vai à sala para brincar 
com seu novo presente, adormece 
e entra em um universo onde os 
brinquedos ganham vida, dançam, 
lutam, transportando-os para O Reino 
das Neves e Reino dos Doces. Com: 
Cisne Negro Cia. de Dança. Teatro 
Alfa – R. Bento Branco de Andrade 
Filho, 722. Santo Amaro. São Paulo. T. 
11 5693.4000. Sábado, 17h e 20h30; 
domingo, 15h e 18h30. De R$25 a 
R$160. Dias 18 e 19/12.
SEDE
www.teatrotuca.com.br 
A história de três personagens em 
busca da representatividade de suas 
identidades. A jornada de pessoas com 
sede de viver e de provar, através de 
suas inquietações pessoais e artísticas, 
que a educação pode salvar vidas. 

https://www.sympla.com.br/espetaculo-nossos-ossos---cia-da-revista__1370478
https://www.sympla.com.br/espetaculo-nossos-ossos---cia-da-revista__1370478
http://www.facebook.com/teatropopularjoaocaetano
http://www.facebook.com/teatropopularjoaocaetano
http://www.instagram.com/nucleo_entretanto/
https://www.google.com/search?q=CRD+-+Centro+de+Refer%C3%AAncia+da+Dan%C3%A7a&oq=CRD+-+Centro+de+Refer%C3%AAncia+da+Dan%C3%A7a&aqs=chrome..69i57j0i22i30.638j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=Oficina+Cultural+Oswald+de+Andrade&oq=Oficina+Cultural+Oswald+de+Andrade&aqs=chrome.0.69i59j46i175i199i512j0i512l2j69i61l2.454j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.teatroalfa.com.br/
http://www.teatrotuca.com.br
https://www.sympla.com.br/espetaculo-nossos-ossos---cia-da-revista__1370478
http://www.facebook.com/teatropopularjoaocaetano
http://www.teatroalfa.com.br
http://www.instagram.com/nucleo_entretanto
http://www.teatrotuca.com.br
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De: Wajdi Mouawad. Colaboração: 
Benoit Vermeulen. Tradução: Angela 
Leite Lopes. Idealização: Felipe 
de Carolis E_Merge. Composição 
Original: Fernanda Maia. Direção 
Musical: Jonatan Harold. Colaborador 
Cênico: Júnior Docini. Direção Geral: 
Zé Henrique de Paula. Elenco: 
Marcelo Várzea, Luna Martinelli e 
Felipe de Carolis. Músico: Jonatan 
Harold – piano. (100min). TUCARENA 
– R. Monte Alegre, 1024 (entrada 
pela Rua Bartira). Perdizes. São 
Paulo. T. 3670.8455. Sexta e sábado, 
20h; domingo, 18h. R$60 (sexta) e 
R$70 (sábado e domingo). 16 anos. 
Até 12/12.
SERESTA DE SEXTA COM NOÉIS 
CANTORES
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
trovadoresurban 
Show natalino. Presencial e online. 
(20min). Direção Musical: Lucila 
Novaes. Casa dos Trovadores 
Urbanos - R. Aimberê, 651. Perdizes. 
São Paulo. T. 11  97597.7956. Dias 03, 
10 e 17/12; 20h, 20h30 e 21h. Gratuito. 
Livre.
SUEÑO
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
teatropopularjoaocaetano/
Livremente inspirada em Sonho 
de uma Noite de Verão, de William 
Shakespeare, narra a trajetória de 
uma família interrompida por uma 
ditadura sul-americana. Dramaturgia e 
Direção: Newton Moreno. Com: Denise 
Weinberg, Leopoldo Pacheco, Paulo de 
Pontes, José Roberto Jardim, Michelle 
Boesche, Simone Evaristo e Gregory 
Slivar (músico ao vivo). (150min + 
30 minutos de debate após cada 
apresentação). Teatro João Caetano - 
R. Borges Lagoa, 650. Vila Clementino. 
São Paulo. T. 11 5573.3774. Terça a 
domingo, 18 horas. Gratuito (retirada 
na bilheteria uma hora antes do 
espetáculo). 14 anos. Até 12/12.

TANTAS VOZES: 25 Anos da 
Companhia Teatral As Graças
www.facebook.com/asgracas
O grupo apresenta cinco obras 
em diferentes regiões da cidade, 
ocupando espaços de outros núcleos 
teatrais, com quem farão ações 
culturais diversificadas, como oficinas, 
intervenção artística e bate-papos. 
O projeto é dedicado à memória de 
Juliana Gontijo, integrante e uma das 
fundadoras da cia, que morreu em 
fevereiro de 2021. Em dezembro o 
coletivo com quem serão feitas essas 
trocas é o Negro Sim. As atividades 
acontecem no palco do Circular Teatro, 
o ônibus-teatro da Cia As Graças. Dia 
05, 13h - Canto a Canto e 14h - Grupo 
Negro Sim. Dia 11/12, 16h - Marias da 
Luz. Dia 12/12, 14h - Quem Vem de 
Longe. Dia 18/12, 16h - Nas Rodas 
do Coração. Dia 19/12, 16h - Tem 
Francesa no Morro. Casa de Cultura 
do Butantã - Av Junta Mizumoto 13. 
Jardim Peri Peri. São Paulo. Gratuito.
TECTÔNICAS
www.centroculturalfiesp.com.br 
Temporada Presencial e Digital.
A peça parte da obsessão de um 
usineiro paulista, por punir um homem 
que teria agredido sua filha. Como essa 
obsessão, que ignora os ritos da justiça 
institucional, contamina as relações 
mais íntimas do usineiro e estrutura 
a nossa sociedade, provocando uma 
espiral de violência que revela a 
face mais opressiva do patriarcado 
brasileiro. Texto: Samir Yazbek. 
Direção: Marcelo Lazzaratto. Elenco: 
André Garolli, Heitor Goldflus, Luciana 
Carnieli, Maria Laura Nogueira, Mauro 
Schames, Patricia Gasppar, Sandra 
Corveloni e Sidney Santiago Kuanza. 
Participações em Vídeo: Ademir 
Emboava e Alexandre Borges. (80min). 
Teatro do SESI-SP – Av. Paulista, 
1.313. São Paulo. Sexta e sábado, 

https://www.facebook.com/trovadoresurban
https://www.facebook.com/trovadoresurban
https://www.facebook.com/teatropopularjoaocaetano/
https://www.facebook.com/teatropopularjoaocaetano/
http://www.facebook.com/asgracas
http://www.centroculturalfiesp.com.br
http://www.facebook.com/asgracas
https://www.facebook.com/trovadoresurban
https://www.facebook.com/teatropopularjoaocaetano
http://www.centroculturalfiesp.com.br
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20h; domingo, 19h. Gratuito (reservas 
de ingressos online disponíveis em 
www.sesisp.org.br/meu-sesi). 12 anos. 
Temporada no YouTube do Sesi-SP 
www.youtube.com/sesisp Até 05/12.
III MOSTRA DE TEATRO DO TEATRO 
UMC
www.teatroumc.com.br
Dia 02/12, 20h – Medeia. Dia 
06/12, 15h30 – Cadê. Teatro para 
Bebês; 19h – Mulheres Negras; 
20h30 – Cadeira Vazia. Dia 07/12, 
20h – Clara e Francisco. Dia 09/12, 
20h – Uma Viagem Pela Obra de 
E.A.Poe. Dia 10/12, 16h – Festa 
do Pijama; 20h – Ele Parecia Tão 
Bem. Teatro UMC - Av. Imperatriz 
Leopoldina, 550. Vila Leopoldina. 
São Paulo. T. 11 3832.9100. Entrada 
lateral do teatro. Ingressos Gratuitos. 
Retirar na bilheteria até 15min antes 
de cada apresentação ou no site 
http://www.tiketera.com.br
TRAVA BRUTA
www.sympla.com.br/produtor/pomeiro 
Manifesto que parte da experiência 
transexual da autora para propor uma 
ponte e um embate entre o contexto 
artístico e a conjuntura política e social 
brasileira atuais no que se refere 
ao campo da sexualidade. Criação, 
texto e interpretação: Leonarda 
Glück. Direção: Gustavo Bitencourt. 
(60min). Centro Cultural São Paulo – 
R. Vergueiro, 1000. Paraíso. São 
Paulo. Terça a sábado, 21h e domingo, 
20h. R$30. 18 anos. De 07 a 12/12.
TURMA DA MÔNICA EM A ÁRVORE 
DE NATAL
https://www.teatrobradesco.com.br/
Aventura natalina em que Mônica, 
Cebolinha, Magali, Cascão e Milena 
têm de desvendar o mistério do 
sumiço dos pinheiros da cidade. 
Teatro Bradesco / Bourbon Shopping 
– R. Palestra Itália, 500. Perdizes. 

São Paulo. T. 11. 3670.4100. Sábado, 
16h e 19h; domingo, 11h e 15h. R$80. 
Livre. De 04 a 19/12.
UBU REI
http://commune.com.br/
Como a ganância e a vaidade 
exacerbada são capazes de 
motivar a tomada do poder. Ubu, 
o protagonista, é um personagem 
inescrupuloso que beira o grotesco 
para alcançar seus objetivos. 
Manipulado pela esposa, Mãe Ubu, e 
amparado pelos próprios discípulos, 
decide matar o rei da Polônia para 
roubar a coroa. Em seguida mata os 
nobres, juízes e os financistas e trai 
seus próprios apoiadores. Baseado 
no texto de Alfred Jarry. Tradução 
e codireção: Augusto Marin. Com: 
Augusto Marin, Esther Góes, 
Paulo Dantas, Wilson Antunes, Will 
Sant´clair, Juliano Dip e Natalia 
Albuk. Músico: Paulo Dantas. 
Direção: Armando Liguori Júnior. 
(80min). Teatro Commune – R. da 
Consolação, 1.218. Consolação. 
São Paulo. T. 11 3476.0792. Quinta 
a sábado, 21h; domingo, 20h. R$30. 
12 anos. Até 05/12.
V Í D E O P E R F O R M A N C E : 
ORIGINÁRIA
Contação de história, uma narrativa 
do passado, do presente e do 
futuro da humanidade desde uma 
perspectiva da mulher não criada, 
da mulher criadora. Direção, roteiro 
e criação sonora: Fernanda Paixão. 
Performance e voz: Felícia de 
Castro. Apresentação realizada no 
canal do Youtube e presencialmente 
no Cineclube da Oswald de Andrade. 
Oficina Cultural Oswald de 
Andrade – R. Três Rios, 363. Bom 
Retiro. São Paulo. T. 11 3222.2662. 
Dia 04/12, 12h às 14h. Gratuito. 
(distribuição de ingressos 1h antes 
do início / 10 lugares). 14 anos.

http://www.sesisp.org.br/meu-sesi
http://www.youtube.com/sesisp
http://www.sympla.com.br/produtor/pomeiro
https://www.teatrobradesco.com.br/
http://commune.com.br/
http://www.teatroumc.com.br
http://commune.com.br
http://www.sympla.com.br/produtor/pomeiro
https://www.teatrobradesco.com.br
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O AMOR E A PESTE
https://www.youtube.com/channel/
UC_tWR2mprFau7qvdtIupZlQ
Inspirada na vida e obra de Anais Nin 
e Antonin Artaud, além dos diários 
escritos pelo próprio casal de atores 
durante o isolamento social. Para além 
desses autores inspiradores do projeto 
foram trazidas ainda as reflexões sobre 
erotismo de Bataille, Lou-Andreas 
Salomé e Deleuze. (61min). Direção, 
dramaturgia e atuação: Flavia Couto e 
Pedro Guilherme. Sexta a domingo, 21h. 
Gratuito. 14 anos. Até 05/12.
ANTÍGONA TERCEIRIZADA
www.linktr.ee/antigonaterceirizada 
Livremente inspirada na tragédia grega 
de Sófocles, a peça estreia a partir de 
uma versão cinematográfica. Antígona 
é uma mulher negra que não tem direito 
à aposentadoria e é obrigada a trabalhar 
em uma empresa que terceiriza serviços 
gerais. Diante da pandemia que já matou 
milhares de pessoas em seu país, ela se 
opõe às leis do Estado – representadas 
pela figura de Creonte – para tentar 
enterrar sua filha, que morreu infectada 
pelo vírus causador de uma das maiores 
tragédias humanas de todos os tempos. 
(70min). Concepção e Idealização: Victor 
Nóvoa e Luís Mármora. Dramaturgia: 
Victor Nóvoa (com interferência poética 
do coletivo). Com: Denise Assunção, 
Luís Mármora,  Nilcéia Vicente, Éder dos 
Anjos e Alba Brito. Transmissão: Vimeo 
do Centro Cultural S.P. Todos os dias, 
19h. Gratuito. 14 anos. Até 04/12. Todas 
as sessões possuem tradução em libras.
ANTRO POSITIVO 10 ANOS
www.antropositivo.com.br
Plataforma de Arte - online desde 2011, 
com conteúdos gratuitos, completa 
uma década de vida e realiza diversos 
movimentos comemorativos. Passeie 
pela Exposição Fotográfica virtual 
Antro+10anos: fotografias exclusivas, de 

íntimos bastidores e imagens inéditas. E 
ainda o especial sobre o Holland Festival, 
com reflexões sobre as obras de Dimitris 
Papaioannou + Phia Menard e Jean-Luc 
Beaujault + Nursalim Yadi Anugerah e 
Miranda Lakerveld + Garin Nugroho + 
Ryuichi Sakamoto e Shiro Takatani na 
edição 18.
OS CAUSOS DO ZÉ BARBADO
https://www.youtube.com/channel/
UC1X7A8AewVUX_q8gmWH6k-A 
Após montar por engano a Mula sem 
cabeça, em suas andanças para buscar 
sustento na floresta, o pescador Zé 
Barbado tem seu rosto queimado e uma 
barba que passa a crescer magicamente 
em cor de fogo. Entristecido pela 
discriminação dos moradores, ele 
encontra refúgio nas matas, onde passa 
a conviver com seres lendários do 
folclore brasileiro. Texto e direção: Bruno 
Wan-Dick. Com Cia. Camarim. Gratuito. 
De 05 a 12 anos.
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 

http://www.linktr.ee/antigonaterceirizada
https://www.youtube.com/channel/UC1X7A8AewVUX_q8gmWH6k-A
https://www.youtube.com/channel/UC1X7A8AewVUX_q8gmWH6k-A
http://www.sescsp.org.br/cpt
http://www.culturaemcasa.com.br
https://www.youtube.com/channel/UC_tWR2mprFau7qvdtIupZlQ
http://www.linktr.ee/antigonaterceirizada
http://www.antropositivo.com.br
https://www.youtube.com/channel/UC1X7A8AewVUX_q8gmWH6k-A
http://www.sescsp.org.br/cpt
http://www.culturaemcasa.com.br
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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. 
DRIVER
http://sympla.com.br/driver
Os cinco jovens atores-criadores foram 
convidados pelo diretor a colocar à 
prova seus limites amorosos realizando 
loucuras de amor - a partir de suas 
próprias histórias -, que se situam nas 
barreiras entre o lúdico e o real, entre 
o espaço fechado e a imensidão da 
cidade. A partir da fusão de diversas 
linguagens artísticas, o espetáculo 
performático busca caminhar por zonas 
de intermissão no cotidiano e no amor, 
gerando outros afetos. A temporada é 
online e gravada. Dramaturgia: Victor 
Abrahão, Maria Kowales e elenco. Com: 
Bia Ferraresi, Duda Paiva, Leila De 
Noce, Matheus Mascarenhas, Marcelo 
Stehlick. Idealização e direção: Victor 
Abrahão. (50min). Sábado e segunda, 
21h; domingo, 19h. R$20. 12 anos. Até 
14/12.
#EMCASACOMSESC
www.instagram.com/sescaovivo 
www.youtube.com/sescsp 
Iniciativa que proporcionou o encontro do 
público com artistas das mais diversas 
áreas e linguagens, em ambiente digital. 
Veja e reveja mais de 400 lives de 
espetáculos.
EXPERIMENTO CARNE VIVA
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m 
O F I C I N A S C U L T U R A I S D O 
ESTADODESAOPAULO
Aborda a história de opressão das 
mulheres. A peça apresenta como perso-
nagem Uma Mulher que ao se deparar 
com mais uma tarefa doméstica: cortar 
bifes e preparar uma refeição, entra 
em um transe espiritual. A obra parte 
de um imaginário feminino histórico, de 
condição matrimonial, e tenta percorrer 
caminhos para entender como o femini-
no se debate com a sociedade patriarcal. 

(70min). Texto: Luh Maza. Com: Teatro 
Kaus Cia Experimental. Elenco:  Amália 
Pereira. Direção: Reginaldo Nascimento. 
Oficina Cultural Oswald De Andrade. 
Sexta a domingo, a partir das 20h. Gra-
tuito. 18 anos. Dias 03, 04, 05, 10, 11, 12, 
17, 18 e 19/12. 
FIM DE MUNDO E O QUE VEM DEPOIS: 
Uma Performance Audiovisual Em 
Sete Tentativas
http://centrocultural.sp.gov.br
A Cia.Livre apresenta sete vídeo 
performances inspiradas na leitura 
do grupo para o livro “Há um Mundo 
por Vir? Ensaios sobre os Medos e os 
Fins”, de Eduardo Viveiros de Castro 
e Déborah Danowski, que se soma a 
outros materiais que buscam refletir 
sobre a crise sanitária, ambiental, 
social e política que vivemos. As 
apresentações serão organizadas como 
uma experiência cênica em campo 
expandido, onde o público é convidado 
a entrar em uma reunião do Zoom 
para um prólogo presencial e, a partir 
dele, acessar e circular livremente por 
sete salas, onde são exibidas as vídeo 
performances realizadas pelo coletivo 
de artistas. Realização: Cia Livre. Vídeo-
performances de: Adriano Salhab, Cibele 
Forjaz, Fernanda Haucke, Freddy Állan, 
Lúcia Romano, Manoela Rabinovitch, 
Marcos Damigo e Ví Um. Direção geral: 
Cibele Forjaz. Gratuito. 16 anos. Até 
19/12.
FOREVER YOUNG
https://www.sympla.com.br/produtor/
foreveryoungmusical
O espetáculo consegue relatar o 
problema da exclusão social na “melhor 
idade”, aborda questões sobre a velhice 
com músicas que marcaram várias 
gerações. O público poderá ouvir hits 
como I Love Rock and Roll, Smells Like a 
Teen Spirit, I Will Survive, I Got You Babe, 
Satisfaction e a emblemática Forever 
Young. Já o repertório nacional conta 
com canções de Raul Seixas, Tim Maia 
e Chico Buarque. Texto: Erik. Direção: 
Jarbas Homem de Mello. Elenco: Carmo 

http://www.instagram.com/sescaovivo
http://www.youtube.com/sescsp
http://centrocultural.sp.gov.br
https://www.sympla.com.br/produtor/foreveryoungmusical
https://www.sympla.com.br/produtor/foreveryoungmusical
http://sympla.com.br/driver
http://www.instagram.com/sescaovivo
http://www.youtube.com/sescsp
https://www.youtube.com/channel/UCx4ySlsHp1HfVZcwbvulpAQ
http://centrocultural.sp.gov.br
https://www.sympla.com.br/produtor/foreveryoungmusical
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Dalla Vecchia, Fafy Siqueira, Keila 
Bueno, Paula Capovilla, Ton Prado, Fred 
Silveira e Miguel Briamonte. (100min). 
Todos os dias, 20h. R$40. 14 anos. Até 
05/12.
G.A.L.A.
www.youtube.com/sescavenidapaulista 
Um mundo totalmente surreal, tropicalista 
inventado, com o desabafo existencial da 
personagem que dá nome a peça. Uma 
mulher num barco à beira do naufrágio, 
sozinha como a população do mundo 
em tempo de pandemia, que briga com 
o autor-diretor dizendo que “Beckett não 
está mais lá” e que “chega de Beckett!”. 
Ela está em busca de uma saída viável 
e deve encontrá-la no final de peça. O 
nome G.A.L.A. faz referência a elegância 
da personagem em uma noite de gala, 
mas também é levemente inspirada 
numa musa, a Gala Dali, do Salvador 
Dali. Texto, criação e direção: Gerald 
Thomas. Atriz: Fabiana Gugli. Gratuito. 
16 anos. (45min). Espetáculo disponível 
On Demand no Canal do Youtube do 
Sesc Av Paulista.
HIP HOP BLUES
www.youtube.com/nucleobartolomeu  
Livremente inspirado no texto “Os 
sete pecados capitais dos pequenos 
burgueses” de Bertolt Brecht. Propõe 
um passeio por São Paulo: desde um 
olhar afiado sobre a cidade, até uma 
peregrinação onde figuras e lugares se 
revelam, explorando assuntos que são 
apresentados sob a forma de canções 
ou poemas de ações dramáticas. Com: 
Núcleo Bartolomeu de Depoimentos. 
Quinta a domingo, 18h e 21h. Gratuito. 
De 16 a 19/12. 
HISTÓRIAS PINTADAS
www.facebook.com/cia.articularte/
live_videos/ 
As aventuras e desventuras de um moço 
que vai fazer de tudo para tentar resolver 
os problemas que estão acontecendo 
com a natureza que ficou tão irritada. 
Nessa caminhada pelos seis cantos 
da terra, o personagem vai se deparar 

com animais, pessoas diferentes, 
terras estranhas e seres fantásticos 
esquecidos. As apresentações 
acontecem de maneira online na página 
do Facebook da Cia. Com: Surley 
Valerio, Tânagra Andria e William Lobo. 
Direção e Texto: Dario Uzam. (20min). 
Dia 01/12, 14h30 - Biblioteca Villa-Lobos; 
15h30 - Biblioteca São Paulo. Dia 02/12, 
9h30 e 13h30 - Associação Sal da Terra. 
Dia 08/12, 10h e 14h30 - Projeto Quixote 
/ Vila Mariana. 
O HOMEM QUE MATOU LIBERTY 
VALANCE
Teatro Sérgio Cardoso Digital
https:/ /s i te.bi leto.sympla.com.br/
teatrosergiocardoso/
Twotrees, 1890. Velho Oeste. O Saloon 
de Halie recebe a visita inesperada 
do velho pistoleiro Bert Barricune. Ele 
carrega no lombo do seu cavalo a 
carcaça maltratada de Ransome Foster, 
que foi brutalmente espancado no 
deserto. Foster é um jovem educado de 
Nova Iorque. Ele parte rumo ao oeste 
selvagem em busca de uma nova vida, 
mas é recebido pela dura realidade das 
planícies empoeiradas. Ao ser salvo 
por Halie Jackson, Twotrees se torna 
seu lar, onde os fora-da-lei imperam e 
as armas decidem o destino de muitos. 
Foster encontra propósitos na figura de 
Halie, mas será suficiente para enfrentar 
a gangue de Valance? Dramaturgia: 
Jethro Compton. Com: Bianca Bin, 
Sérgio Guizé, Carcarah, Mário Bortolotto, 
Heloisa Lucas, Eldo Mendes e Walter 
Figueiredo. Direção: Mário Bortolotto. 
(90min). Quinta a domingo, 21h. Gratuito 
(retirar antecipadamente pela plataforma 
Sympla). 12 anos. De 02 a 19/12.
HORIZONTE SUBMERSO
h t tps : / /www.you tube .com/use r /
ConfrariadaDanca    
Espetáculo audiovisual que comemora 
os 25 anos da Confraria da Dança. Traz 
à cena uma linguagem híbrida de dança, 
teatro e música que rompe fronteiras e 
amplia os horizontes de alcance da obra. 
Criadores-intérpretes: Diane Ichimaru, 

http://www.youtube.com/sescavenidapaulista
http://www.youtube.com/nucleobartolomeu
http://www.facebook.com/cia.articularte/live_videos/
http://www.facebook.com/cia.articularte/live_videos/
http://www.facebook.com/cia.articularte/live_videos/
https://site.bileto.sympla.com.br/teatrosergiocardoso/
https://site.bileto.sympla.com.br/teatrosergiocardoso/
https://www.youtube.com/user/ConfrariadaDanca
https://www.youtube.com/user/ConfrariadaDanca
http://www.youtube.com/sescavenidapaulista
http://www.youtube.com/nucleobartolomeu
http://www.facebook.com/cia.articularte/live_videos
https://site.bileto.sympla.com.br/teatrosergiocardoso
https://www.youtube.com/user/ConfrariadaDanca
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Esio Magalhães e Marcelo Rodrigues. 
Direção artística e dramaturgia: Diane 
Ichimaru. (38min). Segundas e terças, 
21h. Gratuito. Livre. Até 14/12.
ITAÚ CULTURAL
www.itaucultural.org.br
Em 2021, o Itaú Cultural seguirá 
ampliando a produção de conteúdo para 
diversos públicos, como cursos de EAD 
e vídeos, programação para crianças, 
podcast de literatura e de música no 
site, apresentações cênicas e musicais, 
debates, seminários e palestras da 
instituição e na Enciclopédia Itaú Cultural 
de Arte e Cultura Brasileiras.
MARIA DA ESCÓCIA
www.sympla.com.br  
A encenação teatral relata a vida 
de Maria, rainha da Escócia, que 
reivindicou o trono de Elizabeth I para 
si e foi considerada como a legítima 
soberana da Inglaterra por católicos 
ingleses, incluindo os participantes da 
rebelião conhecida como Rebelião do 
Norte. Vendo-a como uma ameaça, 
Elizabeth I aprisionou-a em vários 
castelos e mansões no interior do país. 
Dezoito anos e meio depois, Maria foi 
condenada por tramar o assassinato da 
prima Elizabeth I, sendo decapitada em 
1587 aos 44 anos de idade. Inspirado 
e baseado na obra “Mary Stuart” de 
Friedrich Schiller. De: Fernando Bonassi. 
Idealização e direção: Alexandre Brazil. 
Co-Direção: Cacau Merz. Direção de 
fotografia e edição: Guilherme Carrara. 
Elenco: Bete Dorgam e Kátia Naiane. 
(40min). Segunda a sexta, 21h; sábado 
e domingo, 18h e 21h. Gratuito. 14 anos. 
De 05 a 19/12.
MEDEA
https://www.youtube.com/c/ciadosopro 
Medea está em depressão, o marido 
Jasão a deixou por outra mulher mais 
jovem, seu filho, Tom, perdeu a fala. 
O desamparo dá a ela um ar que 
mistura poder e impotência. Suas 
atitudes inspiram empatia e repulsa, 
ambivalência que se reflete na vida real: 

ela se vinga da nova esposa de Jasão e 
mata seu próprio filho. Incapaz de reaver 
o homem que ama, ela destrói tudo o que 
é remotamente querido para ele, e faz 
isso sem se importar, tomada por uma 
fúria nitidamente alocada neste tempo 
no qual a violência é vestida por sentidos 
polivalentes e, no mais das vezes, 
empenhada com a frieza da apatia. Texto: 
Mike Bartlett. Com: Fani Feldman, Daniel 
Infantini, Juliana Sanches, Maristela 
Chelala, Plínio Meirelles, Bruno Feldman 
e David Uander. Direção: Zé Henrique de 
Paula. (90min).  O link do Zoom estará 
disponível para acesso no Canal da Cia. 
do Sopro no YouTube. Sessões diárias, 
21h. R$40. 16 anos. Até 07/12.
MEU REINO POR UM CAVALO
www.sesisp.org.br/meu-sesi 
Uma adaptação de Ricardo III, de 
William Shakespeare, para crianças 
e jovens. A trajetória do personagem 
Ricardo lll ao trono da Inglaterra e tem 
uma estética inspirada nos grandes 
shows de rock, contada pelo olhar do 
Palhaço e dos Bobos da Corte. Na 
história, um nobre ambicioso e sem 
escrúpulos decide fazer o que for 
preciso para se tonar rei, eliminando 
todos que estiverem no seu caminho, 
atrapalhando seus objetivos. Espetáculo 
da Cia. Vagalum Tum Tum. Texto e 
direção: Angelo Brandini. Música original: 
André Abujamra. Letras das músicas: 
Angelo Brandini. Direção musical: André 
Abujamra. Direção de movimento: Vivien 
Buckup. Elenco: Alexandre Maldonado, 
Christiane Galvan, Demian Pinto, Edgar 
Bustamante, Jhuann Scharrye, Tatiana 
Thomé, Theófila Lima e Val Pires. 
Gratuito. De 01/12 a 31/01.
MOSTRA DE ANIVERSÁRIO ESTOPÔ 
BALAIO
www.coletivoestopobalaio.com.br
Espetáculos do coletivo ganham novas 
versões on-line em mostra de repertório 
comemorando 10 anos do grupo. De 
02 a 05/12, 20h - Carta 1, A Infância - 
Promessa de Mãe. Construído a partir 
da história da boliviana Martha, uma das 

http://www.itaucultural.org.br
https://www.sympla.com.br/eventos?s=maria+da+escocia&tab=eventos
https://www.youtube.com/c/ciadosopro
http://www.sesisp.org.br/meu-sesi
http://www.coletivoestopobalaio.com.br
http://www.itaucultural.org.br
http://www.sympla.com.br
https://www.youtube.com/c/ciadosopro
http://www.sesisp.org.br/meu-sesi
http://www.coletivoestopobalaio.com.br
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personagens que o coletivo encontrou 
após passar três anos escrevendo cartas 
nas estações de trem. Martha, vivendo 
no Brasil, perde o contato com sua 
família na Bolívia e faz uma promessa: 
não cortar o cabelo do filho pequeno 
enquanto não pudesse voltar ao seu 
país natal e rever seu pai. 12 anos. De 
06 a 13/12, horário livre - A Cidade dos 
Rios Invisíveis. O público formado por 
passageiros dos trens de São Paulo 
era convidado a conhecer os bairros 
cortados pela Linha 12 - Safira da CPTM 
a partir das histórias de enchentes e 
alagamentos vividas pelos moradores. 
Reserva de ingressos no site. Livre. R$ 
Ingresso Consciente.
MILLENNIALS
w w w . s y m p l a . c o m . b r /
espacodigitaldossatyros 
Projeto desenvolvido com adolescentes 
da rede pública de ensino. Um dos 
objetivos é promover nos adolescentes 
a conscientização de seu próprio “eu” 
na sociedade, de forma a colaborar 
para a formação de cidadãos do futuro 
que se empenhem na evolução de sua 
sociedade. Peça dirigida ao público 
adolescente, que tem em sua essência 
a fábula e a intercessão de linguagens 
artísticas como dança, música, circo 
e teatro. Idealização: Ivam Cabral e 
Rodolfo García Vázquez. Coordenação 
Geral: Rodolfo García Vázquez. Direção: 
Diego Ribeiro. Dramaturgia: Coletiva. 
Elenco: Edu Euclides, Emilly Felix, 
Gabriela Gonçalves, Grazi Garcia, 
Jhonaz Fernandes, Melissa Dametto, 
Melissa Souza, René Barros e R. 
Malves. (50min). Sábado e domingo, 
16h. Gratuito. 10 anos. Até 05/12.
OLHOS DE RECOMEÇO
https://www.sympla.com.br/produtor/
companhiadalma
Os escombros de uma casa, situada 
no terreno da antiga fábrica de cimento 
do bairro de Perus, situado na periferia 
da cidade de São Paulo, é o palco da 
dramaturgia. Primeiro de janeiro. Uma 
mesa posta carregada de lembranças de 

um passado cheio de acontecimentos, 
de uma vida que passou e projetos que 
ficaram por começar. Essa mulher, uma 
espécie de viajante no tempo, retorna 
para a vila de uma antiga fábrica onde 
morou. Nessa viagem ela recria imagens 
e sons daqueles momentos, enquanto 
fala sobre tempo, família, sentimentos 
e, principalmente, memória. (20min). 
Dramaturgia: Bárbara Queiroz. Direção 
e atuação: Sandra Corveloni. Sábados, 
21h30; domingos, 17h30. Gratuito. Livre. 
Até 19/12.
ONDE VIVEM OS BÁRBAROS
Dias 03 e 04/12, 21h; 05/12, 
19h - Teatro Arthur Azevedo - 
w w w . y o u t u b e . c o m / c h a n n e l /
UCVCc2U-BThG7_uVqouY8iXw
Primos que, depois de vários anos sem 
se ver, decidem se encontrar no Chile, 
em 2015. O anfitrião, diretor de uma 
ONG reconhecida por realizar ações 
de estabelecimento da democracia 
em zonas de conflito, se vê envolvido 
no estranho homicídio de uma jovem 
ligada a movimentos neonazistas. Este 
fato desencadeia atitudes inesperadas 
das personagens e um extenso 
debate sobre a ideia que cada um 
constrói sobre o outro, que culmina na 
deflagração das diferentes formas de 
violência entre os convidados. (75min). 
Dramaturgia: Pablo Manzi. Com: Abel 
Xavier, Carol Vidotti, Ernani Sanchez, 
Ton Ribeiro e Wallyson Mota. Direção: 
Wallyson Mota. Gratuito. 14 anos. Toda 
quinta lives pelo Instagram @coletivo.
labirinto e do Teatro da semana.
PAISAGENS ANTES DO FIM
https://www.facebook.com/cialalechesp 
Quando a Terra Queima, Quando o 
Ar Falta e Quando o Mar Seca são os 
títulos dos três curtas-metragens que 
a premiada Cia La Leche se propôs 
a pensar questões sociais urgentes, 
como a devastação do meio ambiente 
que segue em curso e quais são as 
formas de olhar para essa realidade. 
Criado inicialmente para ser apenas um 
espetáculo, a dramaturgia foi adaptada 

https://www.sympla.com.br/produtor/companhiadalma
https://www.sympla.com.br/produtor/companhiadalma
https://www.facebook.com/cialalechesp
http://www.sympla.com.br/espacodigitaldossatyros
https://www.sympla.com.br/produtor/companhiadalma
http://www.youtube.com/channel/UCVCc2U-BThG7_uVqouY8iXw
https://www.facebook.com/cialalechesp
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para um roteiro em três paisagens - 
curtas audiovisuais de aproximadamente 
15 minutos. Dramaturgia e Roteiro: 
Alessandro Hernandez. Com: Ana Paula 
Lopez e Alessandro Hernandez. Direção: 
Cris Lozano. Dia 04/12, 16h - Quando a 
Terra Queima. Dia 05/12, 16h - Quando o 
Ar Falta. Dia 06/12, 16h - Quando o Mar 
Seca. Gratuito. Livre. Recomendado para 
crianças a partir de 7 anos. Transmissões 
pelo Youtube da Companhia: www.
youtube.com/CiaLaLeche
PARAFUSOS
w w w . y o u t u b e . c o m /
CentroCulturalSaoPauloCCSP
Websérie reflete sobre como 
problemas ambientais que afetam o 
planeta aumentam a insegurança e 
a ansiedade de crianças e jovens, e 
aborda caminhos possíveis para a 
Humanidade, como o fortalecimento 
da Ciência e dos saberes ancestrais. 
Texto: Cristina Santos e Tadeu 
Renato. Com: Beth Castro, Cleydson 
Catarina, Kenan Bernardes, Fe 
Menino, Marina Esteves, Thais Dias e  
Valéria Rocha. Direção Tadeu Renato.  
(15min). Quinta a domingo, 15h e 19h. 
Domingo, 18h - todos os capítulos da 
semana. Gratuito. Livre. Até 05/12.
PERIPÉRCIAS MENOPÁUSICAS
w w w . f a c e b o o k . c o m /
peripeciasmenopausicas 
Websérie sobre o tabu da menopausa 
com comédia, informação científica 
e a experiência da própria criadora. 
Mesmo no caos, a personagem 
mergulha em uma pesquisa sobre 
sua nova condição, encontrando na 
informação força e coragem para 
encarar os medos e tratamentos. Ela 
aceita as mudanças de hábitos que 
serão necessárias para permanecer 
viva e plena, na segunda metade da 
sua vida. Criação, roteiro e direção: 
Julieta Zarza. Websérie em 15 
episódios semanais e publicados 
nas plataformas digitais Youtube, 
Instagram e Facebook.

PLATAFORMA BRASIL - MOSTRA 
DIGITAL DE ARTES CÊNICAS
www.mitmais.org 
Espetáculos e performances brasileiros 
selecionados de vários estados do 
Brasil apresentam seus trabalhos para 
programadores de festivais internacionais. 
A ação, também aberta ao público, reforça 
a política da MITsp de fomentar grupos 
e artistas nacionais. On Demand - De 
01/12, 11h, ininterruptamente, até 23h 
do dia 05/12. Conteúdo legendado em 
inglês e acessível com audiodescrição 
e Libras. MIt+: Informações de dias e 
horários das sessões e acesso gratuito. 
Para ter acesso ao conteúdo, basta 
fazer o cadastro, gratuitamente, no site 
da plataforma e acessar a página de 
programação para escolher o espetáculo.
PROTO-HENRIQUE IV
w w w. s y m p l a . c o m . b r / p r o d u t o r /
protohenriqueiv 
Em Henrique IV, Pirandello explora 
os limites entre a loucura e a lucidez 
a partir da estória de um homem que, 
após uma queda do cavalo e uma 
pancada na cabeça, vive (ou finge 
viver) o personagem que representava 
no carnaval numa festa a fantasia. O 
espetáculo será gravado no palco da 
sala Dina Sfat do Teatro Ruth Escobar 
e transmitido ao vivo nas primeiras seis 
apresentações, para depois ser filmado e 
editado para as transmissões seguintes. 
Texto: Luigi Pirandello. Tradução e 
adaptação: Claudio Fontana. Direção: 
Gabriel Villela. Com: Chico Carvalho. 
(60min). Sexta a domingo, 20h. Gratuito. 
12 anos. Até 05/12.
RELAÇÕES INDÓCEIS
www.youtube.com/user/figueiredoangela
www.instagram.com/ciadeteatroasmocas/ 
O espetáculo faz parte do Projeto 
Mulheres Confinadas e à Margem da 
Sociedade contemplado pela Lei Aldir 
Blanc dando continuidade ao trabalho 
de pesquisa de linguagem teatral da 
Cia. Três textos curtos composto por 
histórias em formato vídeo-teatro. Não 

https://www.facebook.com/peripeciasmenopausicas
https://www.facebook.com/peripeciasmenopausicas
http://www.mitmais.org
http://www.sympla.com.br/produtor/protohenriqueiv
http://www.sympla.com.br/produtor/protohenriqueiv
http://www.youtube.com/user/figueiredoangela
http://www.instagram.com/ciadeteatroasmocas/
http://www.youtube.com/CentroCulturalSaoPauloCCSP
http://www.facebook.com/peripeciasmenopausicas
http://www.mitmais.org
http://www.sympla.com.br/produtor/protohenriqueiv
http://www.youtube.com/user/figueiredoangela
http://www.instagram.com/ciadeteatroasmocas
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Pare, Não Corra, Não Grite, Não Morra 
de Michele Ferreira; Mãe Só Tem Uma 
de Vana Medeiro e Bainha de Angela 
Ribeiro. As dramaturgas se aprofundam 
nas relações entre as personagens e 
no tema da maternidade. Na essência, 
falam sobre os sentimentos que 
permeiam as relações humanas. Com: 
Angela Figueiredo e Fernanda Cunha. 
Direção: Henrique Stroeter. On-line no 
canal do Youtube @angelafigueiredo: 
Diariamente, 20h. De 03 a 14/12. Dias 
16 e 17/12, 17h - leitura dramática do 
texto As Moças o Último Beijo de Isabel 
Camara. Gratuito. Tradução de libras. 
Canal do Youtube @angelafigueiredo. 
Live: Dia 17/12, 18h com as atrizes, 
com intermediação de Dirceu Alves Jr. 
Através das redes sociais das atrizes. 
Depoimentos de mulheres serão 
disponibilizados nas redes sociais 
das atrizes @angelafigueiredo e 
@fernandacunhamello e da @
ciadeteatroasmoças (instagran e 
facebook) e no canal do Youtube @
angelafigueiredo
RELATOS AMEFRICANOS
www.instagram.com/relatos.amefricanos/ 
Espetáculo de dança contemporânea 
inspirado na categoria político-cultural 
de amefricanidade - cunhada pela 
antropóloga, filósofa e historiadora Lélia 
Gonzalez, o projeto tem como objetivo 
potencializar o debate sobre raízes e 
cultura através da arte e do encontro. 
Intérpretes-criadores: Quiara Jofre, Diogo 
de Carvalho, Poliana Nunes e José 
Liberato. Direção Coreográfica: Gustavo 
Fataki. Sexta e sábado, 20h; domingo, 
18h. Gratuito. Até 05/12. Apresentações 
no YouTube através do link https://linktr.
ee/relatos.amefricanos Bate-papos 
acontecerão após cada apresentação.
2° FEMINIMPRO
https://feminimpro.lets.events/
A Cia de Teatro Improviso Salvador realiza 
o Encontro Internacional de Improvisação 
Teatral on-line. O objetivo do evento é 
gerar e expandir um ambiente de troca 
de saberes e divulgação do trabalho de 

mulheres que atuam com a linguagem 
da Improvisação Teatral. Serão 
realizadas oficinas, diálogos, espetáculos 
e entrevistas, adaptados para a 
plataforma online, com a participação 
de improvisadoras renomadas, nacional 
e internacionalmente como Meran 
Vargens, Luana Proença, Mariana Palau, 
Rhena de Faria, Aline Bourseau, Bella 
Marcatti, entre outras. Os valores das 
atividades da programação variam desde 
gratuitas até R$60, disponibilizando 
bolsas para pessoas negras, indígenas 
e/ou trans, além de haver o Passaporte 
FEMINIMPRO, onde você pode 
fazer mais atividades, com descontos 
exclusivos. Para programação completa 
e ingressos, acesse o site. De 17 a 19/12.
SESC AO VIVO
www.instagram.com/sescaovivo 
www.youtube.com/sescsp 
Iniciativa que proporcionou o encontro do 
público com artistas das mais diversas 
áreas e linguagens, em ambiente digital. 
Veja e reveja mais de 400 lives de 
espetáculos do #EmCasaComSesc.
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 disponíveis.
A VELA
Um solitário professor está de mudança 
para um asilo quando é surpreendido pela 
visita do filho gay que expulsou de casa 
há vinte anos. Agora ele é a drag queen 
Emma Bovary. Em meio a uma queda de 
energia, os dois têm apenas o tempo de 
uma vela para acertar as contas. Texto: 
Raphael Gama. Com: Herson Capri e 
Leandro Luna. Direção: Elias Andreato. 
(60min). Transmissão: Eventim. R$10. Até 
10/12. 14 anos. On demand. 

http://www.instagram.com/relatos.amefricanos/
https://linktr.ee/relatos.amefricanos
https://linktr.ee/relatos.amefricanos
https://feminimpro.lets.events/
http://www.instagram.com/sescaovivo
http://www.youtube.com/sescsp
https://teatroparaalguem.com.br/
http://www.instagram.com/teatroparaalguem/
http://www.instagram.com/relatos.amefricanos
https://feminimpro.lets.events
http://www.instagram.com/sescaovivo
http://www.youtube.com/sescsp
http://www.teatroparaalguem.com.br
http://www.instagram.com/teatroparaalguem
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