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celso curi editorial
Respirar fundo, de máscara, e seguir. A cepa 
Ômicron acabou atrapalhando algumas produções 
que tiveram que substituir elenco e até mesmo adiar 
suas estreias, mas muitas e boas montagens já 
estão a todo vapor. Apesar de ainda ser necessário 
manter o esquema de plateias reduzidas, o publico 
tem comparecido. Aos poucos retomaremos nossos 
postos: uns na plateia, outros nos palcos. Vai passar!
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“Escola de Mulheres” direção de Clara Carvalho no Teatro Aliança Francesa

http://www.guiaoff.com.br
https://www.facebook.com/off.guiadeteatro
https://www.instagram.com/guiaoff
https://www.youtube.com/c/OFFPortaldeCultura/featured
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A
A ALMA IMORAL
https://teatromorumbishopping.com.br/ 
A peça desconstrói e reconstrói 
conceitos milenares da história da 
civilização - corpo e alma, certo e 
errado, traidor e traído, obediência 
e desobediência. Sozinha no palco, 
Clarice Niskier conta histórias e 
parábolas da tradição judaica. 
Adaptação, concepção cênica 
e interpretação: Clarice Niskier. 
Supervisão: Amir Haddad. (80min). 
Teatro MorumbiShopping – Av. 
Roque Petroni Júnior, 1089. Jardim 
das Acacias. T. 11 5183.2800. 
Sexta e sábado, 20h; domingo, 19h. 
R$80. 18 anos. Até 06/02. Ingressos 
antecipados: www.livepass.com.br
ANA E A BALEIA
https://niltontravesso.com/ 
Livremente inspirado em O Curioso 
Caso do Cachorro Morto, de Mark 
Haddon, o espetáculo juvenil traz 
à cena questões sobre amor, luto, 
perda e acolhimento, por meio da 
história de Ana, que adora desenhar e 
ama baleias. Com uma maneira toda 
especial de ver o mundo, um dia essa 
menina vê esse pequeno universo ser 
destruído por um mistério. Quando os 
adultos se recusam a dar respostas, 
Ana cria a própria aventura para lidar 
com a saudade. Texto e direção: João 
Hannuch. Com Benvinda Cia. Teatro 
Irene Ravache / Oficina de Atores 
Nilton Travesso – R. Capote Valente, 
667. Pinheiros. T. 11 3088.1258. 
Sábado, 19h. R$40. (50min). Livre. 
Até 12/02.
AQUILO QUE DEIXAMOS PARA 
DEPOIS
https://grua.gr/#Home 
Ainda atravessado pela crise sanitária, 
o trabalho aponta para o desejo do 

presencial grupo de descobrir novos modos de 
existência na cidade, tornando os 
corpos passantes cúmplices de uma 
investigação que desnuda questões 
presentes na história do grupo. 
Ensaia uma retomada das ruas, um 
recomeço, diante um processo que 
busca problematizar aquilo que o 
grupo entendia por corpo e cidade. 
Dramaturgia: Rosa Hercoles. Com: 
Grupo de dança GRUA. Direção Grua: 
Jorge Garcia, Osmar Zampieri e Willy 
Helm. Coordenação do projeto: Jorge 
Garcia, Osmar Zampieri e Willy Helm. 
Espaço Central da Praça Roosevelt. 
De 05 a 08/02; 14h, 15h30 e 17h. 
Gratuito. (60min). Livre.
ARACA – UM TRIBUTO A ARACY DE 
ALMEIDA
www.facebook.com/teatroUC.novo/ 
No tributo em homenagem a Aracy 
de Almeida (1914-1988), os maiores 
sucessos da artista serão reproduzidos 
e cantados ao vivo, durante as 
apresentações. Além disso, trechos 
de depoimentos de Aracy, retirados 
de registros, poderão ser ouvidos. 
Com Raphael Gama. Direção: Elias 
Andreato. Teatro União Cultural – 
R. Mario Amaral, 209. Paraíso. 
T. 11 3885.2242. Domingo, 17h. R$70. 
12 anos. Até 27/02.
AS AVENTURAS DE RAPUNZEL
h t t p : / / w w w . r a p o s o . c o m .
br/?page_id=4420
O bandido mais procurado do reino, 
Flynn Rider, se esconde em uma 
torre onde se torna prisioneiro de 
Rapunzel - dona de cabelos longos 
mágicos dourados, que está trancada 
há anos e quer sua liberdade. Então, 
a adolescente faz um acordo com o 
rapaz e juntos vivem uma aventura. 
Direção: Thiago Gabriel Gelli. Teatro 
Raposo / Sala Irene Ravache - Rod. 
Raposo Tavares, km 14,5. Jardim Boa 
Vista. T. 11 2257.8497. Sábado, 17h30. 
R$60. 16 anos. Até 26/02.

https://teatromorumbishopping.com.br/
http://www.livepass.com.br
https://niltontravesso.com/
http://www.facebook.com/teatroUC.novo/
http://www.raposo.com.br/?page_id=4420
http://www.raposo.com.br/?page_id=4420
https://teatromorumbishopping.com.br
https://niltontravesso.com
https://grua.gr/#Home
http://www.facebook.com/teatroUC.novo
http://www.raposo.com.br/?page_id=4420
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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 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. 
T. 11 3034.0075. Terça e quarta, 20h. 
R$70. (90min). Livre.
BEATLES PARA CRIANÇAS 2 – 
A Bagunça Continua!
https://teatromorumbishopping.com.br/ 
Um repertório com canções como 
“Can’t Buy Me Love”, ”She loves you”, 
Obladi Oblada”, ”Octopus Garden” e 
muitas outras. Tudo isso recheado com 
histórias novas e uma produção visual 
criada especialmente para o show. 
(60min). Teatro MorumbiShopping – 
Av. Roque Petroni Júnior, 1089. Jardim 
das Acacias. T. 11 5183.2800. Sábado 
e domingo, 15h. R$80. Até 20/02.
A BELA E A FERA – O MUSICAL
https://infinitus.com.br/ 
A história de Bela, uma inteligente 
jovem que vive em uma pequena 
aldeia e é considerada estranha 
pelos moradores locais. Seu pai é um 
construtor nada talentoso, porém muito 
esforçado que perdeu toda sua fortuna. 
Quando seu pai decide viajar para 
apresentar uma de suas invenções 
em uma famosa feira de inventores, 
se perde em meio a floresta, uma Fera 
monstruosa surge e captura o velho. 

Quando Bela recebe a notícia, decide 
embarcar em uma grande aventura pela 
floresta para salvar seu pai. Versão do 
texto: Lucas Cavalaro. Roteiro: Bruno 
Souza. Direção Bruno Souza. Com: 
Beatriz Algranti, Lucas Godoy, Gui 
Giannetto, Marcos Antonelli, Gustavo 
Mazzei, entre outros. (100min). Teatro 
Liberdade - R. São Joaquim, 129. 
Liberdade. T. 11 3207.9760. Sábado e 
domingo, 16h. R$50. Livre. Até 13/02.
BOB ZOOM – O TREM DE FERRO
https://teatromorumbishopping.com.br/
Bob Zoom e seus amigos vão viver 
uma aventura musical muito animada 
para encontrar o trem de ferro que 
dá nome ao show. Nessa viagem 
divertida, os personagens vão se 
deparar com situações inusitadas. 
Teatro MorumbiShopping – Av. 
Roque Petroni Júnior, 1089. Jardim 
das Acacias. T. 11 5183.2800. Sábado 
e domingo, 15h. R$80. (55min). Livre. 
Estreia 26/02.
BRANCA DE NEVE AO SOM DOS 
BEATLES
https://teatrofolha.com.br/
Uma simpática Vovó, que revive seu 
passado, resolve contar a seus netos 
sua própria história. Adaptação cheia 
de aventuras, humor, romance com 
toque Shakesperiano e trilha sonora 
ao Som dos Beatles. Texto e direção: 
Leandro Mariz. Elenco: Ivanna 
Domenyco, Veronica Goeldi, Leandro 
Flores, Enrico Verta, Heliton Oliveira e 
Titzi Oliveira. Teatro Folha - Shopping 
Higienópolis – Av. Higienópolis, 618. 
Higienópolis. T. 11 3823.2323. Sábado 
e domingo, 16h. R$60. (60min). Livre. 
De 05 a 27/02.
A BRUXA DO CHOCOLATE
https://www.jardimsul.com.br/teatro
As aventuras de uma feiticeira 
vaidosa que decide roubar todos os 

http://teatrodasartessp.com.br/
https://teatromorumbishopping.com.br/
https://infinitus.com.br/
http://teatrodasartessp.com.br
https://teatromorumbishopping.com.br
https://infinitus.com.br
https://teatromorumbishopping.com.br
https://teatrofolha.com.br
https://www.jardimsul.com.br/teatro
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chocolates da cidade somente para 
chamar atenção. Depois de passar 
necessidades e sofrer muito bullying, 
a malvada bola um plano para tentar 
melhorar de vida e ganhar o respeito de 
todos. Adaptação: Grace Gianoukas e 
Zuzu Leiva. Com Zuzu Leiva. Direção: 
Grace Gianoukas. Manipulação de 
bonecos: Nilton Marques e Raphael 
Leidens. Teatro Jardim Sul / Sala 
Felipe Paltronieri - Shopping Jardim 
Sul – Av. Giovanni Gronchi, 5819. Vila 
Andrade. T. 11 2122.4087. Sábado, 
16h. R$60. (60min). Livre. Até 12/02.
A BRUXINHA QUE ERA BOA
h t t p : / / w w w . r a p o s o . c o m .
br/?page_id=4420
Uma bruxinha que sempre se atrapalha 
ao tentar fazer maldades, ao contrário 
de suas colegas da Escola de Bruxas. 
A bruxinha boa vive sendo alvo de 
piadas e sendo excluída. Após tempos 
de estudos, chega o momento do 
grande teste das bruxas, a vencedora 
vai ganhar a vassoura a jato e quem 
não passar no exame, vai viver o resto 
da vida presa na Torre de Piche. Texto: 
Maria Clara Machado. Com: Theo 
Hoffmann, Rita Mirone, Higor Pinheiro 
e Marina Espinoza. Direção: Theo 
Hoffmann. Teatro Raposo / Sala Irene 
Ravache - Rodovia Raposos Tavares 
(SP-270) - KM 14.5. Jardim Boa Vista. 
T. 11 3732.9006. Domingo, 17h. R$60. 
(60min). Livre. Estreia 06/02.
CÃES DE RUA
https://niltontravesso.com/ 
Um grupo de apoio à vítima formado por 
19 pessoas, reunidas pelo psiquiatra 
Dr. Felipe Basili, para falarem sobre 
os traumas pessoais provocados pelas 
mais diversas modalidades de golpes. 
Cada caso é confrontado e debatido 
entre os personagens, ao mesmo 
tempo em que uma trama de suspense 
se desenrola nos bastidores. O público, 
integrado ao círculo de cadeiras 

dos atores, presencia a dinâmica 
das interpretações e experimenta o 
desenrolar da história como participante 
direto. Texto e direção Patrícia Vilela. 
Com Cia de Teatro Colaatores. Teatro 
Irene Ravache / Oficina De Atores 
Nilton Travesso – R. Capote Valente, 
667. Pinheiros. T. 11 94980.1212. 
Domingo, 18h. (90min). R$60. 18 anos.
AS CANGACEIRAS, GUERREIRAS 
DO SERTÃO
h t t p s : / / b i l e t o . s y m p l a . c o m . b r /
event/69375 
Fábula inspirada nas mulheres que 
seguiam os bandos nordestinos 
atuantes contra a desigualdade social 
da região. A trama narra a história de 
um grupo de mulheres que se rebelam 
contra mecanismos de opressão 
encontrados dentro do próprio Cangaço, 
e encontram, umas nas outras, a força 
para seguir. Dramaturgia: Newton 
Moreno. Com: Amanda Acosta, Marco 
França, Vera Zimmermann, Luciana 
Ramanzini, Luciana Lyra, Rebeca 
Jamir, Jessé Scarpellini, Marcello 
Boffat, Milton Filho, Pedro Arrais, Nábia 
Villela, Carol Bezerra e Eduardo Leão. 
Direção: Sergio Módena. Direção 
Musical Fernanda Maia. TUCA – 
R. Monte Alegre, 1024. Perdizes. 
T. 11 3670.8455. Sexta e sábado, 
21h; domingo, 19h. R$100. (120min). 
12 anos. Até 20/02.
CARGAS D’ÁGUA – UM MUSICAL 
DE BOLSO
www.teatroviradalata.com.br/ 
Uma história que começa bem no 
meio do Brasil, mas um pouquinho 
para cá: no sertão mineiro. Lá, um 
menino perde a sua mãe e acaba por 
esquecer o seu próprio nome, pois seu 
padrasto, agora o único membro da 
família, só o trata por “moleque”. Mas 
tudo muda quando ele faz um amigo 
nada comum, um peixe, e começa 
a ver toda a sua história com outros 

http://www.raposo.com.br/?page_id=4420
http://www.raposo.com.br/?page_id=4420
https://niltontravesso.com/
https://bileto.sympla.com.br/event/69375
https://bileto.sympla.com.br/event/69375
http://www.teatroviradalata.com.br/
http://www.raposo.com.br/?page_id=4420
https://niltontravesso.com
https://bileto.sympla.com.br/event/69375
http://www.teatroviradalata.com.br
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olhos. Agora ele tem uma missão: levar 
seu amigo para ver o mar. Idealização, 
texto e letras: Vitor Rocha. Com Ana 
Paula Villar, André Torquato, Gustavo 
Mazzei e Vitor Rocha. Direção: Victoria 
Ariante. (60min). Teatro Viradalata 
– R. Apinajés, 1387. Sumaré. 
T. 11 3868.2535. Quinta, 20h30. R$60. 
Livre. Até 17/02.
cartaZERO
w w w . f a c e b o o k . c o m /
TeatroCacildaBeckerSP
Um grupo de atores que se encontra 
em um espaço atemporal tenta 
construir uma peça de teatro e reflete 
os impasses da coletividade hoje. 
Dramaturgia: coletiva e Monalisa Silva. 
Elenco: Andreya Sá, Bárbara Arakaki, 
Bruna Assis, Carolina Viana, Diogo 
Cintra, Guilherme Ciccotelli e Thais 
Telles. Direção: Guilherme Carrasco. 
Teatro Cacilda Becker – R. Tito, 
295. Lapa. T. 11. 3864.4513. Sexta 
e sábado, 21h; domingo, 19h. R$10. 
De 04 a 20/02.
CASA! DEPOIS ME CONTA – UMA 
COMÉDIA NADA ROMÂNTICA
www.teatroruthescobar.com.br/
Dois atores, sete personagens numa 
comédia nada romântica e que não 
é mais uma “DR”. Nas esquetes, 
apresentam-se uma empregada 
divertida e sonhadora que acredita no 
casamento; uma assistente de palco 
bem perua; uma namorada enjoada; 
apresentador de um talk show de quinta 
categoria; um taxista endinheirado, 
ignorante, apaixonado e desconfiado 
de sua mulher; uma esposa dedicada 
e um advogado machão abandonado 
pela mulher, traumatizado pelo 
casamento. Texto e direção: Roberto 
Bento. Com: Roberto Bento e Juliana 
Mascaliovas. Teatro Ruth Escobar 
/ Sl. Miriam Muniz – R. dos Ingleses, 
209. Bela Vista. T. 11 3284.3382. 
Sábado, 21h; domingo, 19h. R$70. 
12 anos. Até 27/02.

O CHÃO DE DENTRO É MINHA 
TERRA
www.cialospuercos.com 
O espetáculo expõe uma parte da vida 
do campesinato e suas lutas diárias 
que são enfrentadas em nosso país. 
O espetáculo perpassa as dificuldades 
do pequeno agricultor que necessita 
da terra para sobrevivência e persiste 
diariamente para conquistar seu espaço 
frente as expansões do agronegócio e 
seus grandes produtores. Texto: Cia. 
Los Puercos. Com: Eluane Fagundes, 
Felipe Lima, Giovanna Marcomini e 
Nathalia Nigro. Direção: Luiz Campos. 
Dias 18, 19 e 20/02 - sexta e sábado, 
21h; domingo, 19h - Teatro Arthur 
Azevedo - Av. Paes de Barros, 955. 
Alto da Mooca. T. 11 2604.5558. Dias 
25, 26 e 27/02 -  sexta e sábado, 21h; 
domingo, 19h - Teatro Cacilda Becker 
- R. Tito, 295. Lapa. T. 11 3864.4513. 
Gratuito. 
CHAPEUZINHO VERMELHO E O 
LOBO
https://teatrobibiferreira.com.br/
A mãe de Chapeuzinho Vermelho pediu 
que levasse docinhos para a Vovó. No 
caminho ela encontrou um Lobo que 
deveria ser mau, mas era bom. Às 
vezes ele ficava bravo, sim, mas só 
com esses homens que não paravam 
de sujar a floresta, principalmente o 
caçador porcalhão que vivia caçando 
os animaizinhos e jogando lixo no 
chão! Com: Fausto Crispim, Theo 
Moraes, Izildo Galindo, Cláudia Brum 
e Julia Palmeira. Direção: Sebastião 
Apollônio. Teatro Bibi Ferreira - Av. 
Brigadeiro Luis Antônio, 931. Centro. 
T. 11 3105.3129 e 11 98904.9950 
(WhatsApp). Domingo, 17h30. R$50. 
Livre.
CHROMA KEY
https://www.sescsp.org.br/unidades/
avenida-paulista/ 
Dois homens, ou um homem dividido, 
que corre incansavelmente em 

https://www.facebook.com/TeatroCacildaBeckerSP
https://www.facebook.com/TeatroCacildaBeckerSP
https://www.teatroruthescobar.com.br/
http://www.cialospuercos.com
https://www.sescsp.org.br/unidades/avenida-paulista/
https://www.sescsp.org.br/unidades/avenida-paulista/
http://www.facebook.com/TeatroCacildaBeckerSP
http://www.teatroruthescobar.com.br
http://www.cialospuercos.com
https://teatrobibiferreira.com.br
https://www.sescsp.org.br/unidades/avenida-paulista
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COMPANHIA EMPÓRIO DE 
TEATRO SORTIDO 
www.usp.br/tusp/ 
A companhia comemora 10 anos 
de existência com mostra gratuita, 
dividida entre espetáculos, leituras 
encenadas e encontros.
Espetáculos
Até 06/02 - Ãrrã Quantas vezes o 
pensamento está no mesmo lugar 
onde se está de carne e osso? Que 
lugar o outro e a alteridade ocupa 
no nosso tempo? Em cena os atores 
lançam-se em diversas cenas, 
flutuantes no tempo e espaço para 
responder estas perguntas. Texto e 
direção: Vinicius Calderoni. Elenco: 
Luciana Paes e Thiago Amaral. 
Quinta, sexta e sábados, 21h; 
domingos, 19h. (70min). 12 anos.
De 02 a 23/02 - Os Arqueólogos 
Dois narradores transmitem - com 
linguagem que parodia os jargões 
de modalidades esportivas (como 
futebol, boxe e automobilismo) cenas 
corriqueiras que se passam na praça 
de uma grande cidade:  um pai que 
ensina ao filho como fotografar com 
uma câmera analógica, um casal que 
discute na calçada, uma garota que 
conta quanto tempo cada pessoa 
demora para desfazer o sorriso do 
rosto depois que se despede de um 
conhecido, etc. Dois arqueólogos do 
futuro avaliam com rigor científico 
e frieza vestígios de uma estranha 
civilização: a nossa. Texto: Vinicius 
Calderoni. Elenco: Guilherme 
Magon, Vinicius Calderoni. Direção: 
Rafael Gomes. Quarta, 21h. (50min). 
Livre.
De 10 a 20/02 - Não Nem Nada Em 
uma velocíssima gincana cênica, 
quatro intérpretes desdobram-se 
em dezenas de personagens para 

direção a si mesmo na tentativa de 
escapar da sua realidade depressiva, 
confrontando-o com suas memórias, 
seus medos e afetos. Concepção e 
direção: Eliana Monteiro. Dramaturgia: 
Angela Ribeiro. Dramaturgismo: Bruna 
Menezes. Com: Ricardo Henrique 
e Rafael De Bona. Sesc Avenida 
Paulista - Av. Paulista, 119. Bela Vista. 
T. 11 3170.0800. Quinta a sábado, 
21h; domingo, 18h. R$30. (90min). 
18 anos. Até 27/02. Sessão acessível 
(audiodescrição) dias 17 e 23/02.
CINDERELLA
http://teatroclarosp.com.br/ 
O musical é uma adaptação de Billy 
Bond e Lilio Alonso para o livro dos 
Irmãos Grimm. Para criar o clima 
e envolver o público no mundo da 
fantasia, o espetáculo lança mão de 
recursos como gelo seco, ilusionismo 
e aromas diferenciados. Telões 
exibem tecnologia de última geração 
(como 4D) com o intuito de fazer a 
plateia se sentir parte do espetáculo. 
Entre os truques, os destaques 
são a levitação e o vôo de um 
fantasma, num recurso ilusionista. 
Com: Yasmine Mahfuz, Luiza Lapa, 
Diego Luri, Luiz Pacini, Luana 
Marthins, Nicole Peticov, Fernanda 
Perfeito, entre outros. Direção: Billy 
Bond. (120min). Teatro Claro SP – 
R. Olimpíadas, 360. Shopping Vila 
Olímpia. T. 11 3448.5061. Sábado, 
16h; domingo, 15h30. De R$75 a 
R$200. Livre. Até 20/02.
COMÉDIA AO VIVO
www.teatrorenaissance.com.br/ 
Show de humor. Com Luiz França, 
Fabio Rabin, Thiago Ventura, Murilo 
Couto, Dihh Lopes, Nando Viana e 
Diogo Portugal. Teatro Renaissance 
- Al. Santos, 2233. Jardins. 
T. 11 3069.2286. Sexta, 23h59; 
sábado, 21h30. R$70. 18 anos.

http://www.usp.br/tusp/
http://teatroclarosp.com.br/
http://www.teatrorenaissance.com.br/
http://teatroclarosp.com.br
http://www.teatrorenaissance.com.br
http://www.usp.br/tusp
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investigar assuntos caros aos 
nossos tempos, como a dificuldade 
de comunicação diante da profusão 
de estímulos, o bombardeamento 
de notícias, a dinâmica de 
funcionamento das redes sociais, 
o mundo das subcelebridades e 
a própria noção de percepção do 
tempo na contemporaneidade. 
Texto e direção: Vinicius Calderoni. 
Elenco: Geraldo Rodrigues, Mayara 
Constantino, Renata Gaspar e Victor 
Mendes. Quinta, sexta e sábado, 
21h; domingo, 19h. (60min). 12 anos.
Leituras Encenadas
Dia 05/02, 18h - Um Bonde 
Chamado Desejo Texto: Tennesse 
Williams. Elenco: Maria Luisa 
Mendonça, Eduardo Moscovis, 
Virginia Buckowski, Donizeti. 
Direção: Rafael Gomes.
Dia 12/02, 18h - Gotas d’água Sobre 
Pedras Escaldantes Texto: Rainer 
W. Fassbinder. Elenco: Felipe Aidar, 
Gilda Nomacce, Luciano Chirolli. 
Direção: Rafael Gomes.
Dia 19/02, 18h - O Convidado 
Surpresa Texto: Rafael Gomes, 
a partir do romance de Grégoire 
Bouillier. Elenco: Mayara Constantino 
e Thiago Ledier. Direção: Rafael 
Gomes.
TUSP – R. Maria Antonia, 294. 
Consolação. T. 11 3123.5223. 
Gratuito (ingressos distribuídos 1h 
antes do início dos espetáculos.)
CONSERTO PARA DOIS, O 
MUSICAL
h t t p s : / / b i l e t o . s y m p l a . c o m . b r /
event/68662/d/120736
A história de amor, encontros e 
desencontros entre o famoso escritor 
Ângelo Rinaldi e a atriz internacional 
Luna de Palma. Separados, os dois 
embarcam em um cruzeiro para 

esquecerem a desilusão amorosa. 
Eles só não contavam embarcar no 
mesmo navio, Sinfonia dos Mares, 
rumo à Antártida. Texto: Anna Toledo. 
Elenco: Claudia Raia e Jarbas 
Homem de Mello. Participação 
especial: Guilherme Terra. Músicas: 
Thiago Gimenes, Tony Lucchesi 
e Anna Toledo. Direção: Jarbas 
Homem de Mello. Teatro Procópio 
Ferreira – R. Augusta, 2.823. 
Cerqueira César. T. 11 3083.4475. 
Quinta, sexta e sábado, 21h; 
domingo, 19h. De R$37,50 a R$180. 
(100min). 10 anos.
CORONEL MOSTARDA: O LEGADO
h t t p : / / w w w . r a p o s o . c o m .
br/?page_id=4420
A investigadora de polícia Miranda 
tem o caso mais difícil de sua carreira 
e precisa da ajuda do público para 
solucioná-lo! A família Mostarda é 
assombrada há décadas por um 
crime horrendo em sua mansão, 
mas a nova geração acreditava que 
a vida seria mais leve para eles e 
não esperavam viver novamente a 
história de seus antepassados. Um 
assassinato, uma vítima, um lugar 
e uma arma. Qual a solução desse 
crime? Quem são os suspeitos? 
A plateia tem papel fundamental no 
desfecho dessa história! Direção: 
Michelle Galindo. Teatro Raposo / 
Sala Irene Ravache - Rod. Raposo 
Tavares, km 14,5. Jardim Boa Vista. 
T. 11 2257.8497. Sexta, 21h. R$60. 
16 anos. Até 25/02.
E AINDA ASSIM SE LEVANTAR
w w w. s e s c s p . o r g . b r / u n i d a d e s /
santo-amaro/ 
Como encontrar forças em momentos 
de esgotamento, desesperança e 
ainda assim se levantar? Este é o 
questionamento que surge como ponto 
de partida para o espetáculo que faz 
uma reflexão sobre os momentos em 

http://www.raposo.com.br/?page_id=4420
http://www.raposo.com.br/?page_id=4420
http://www.sescsp.org.br/unidades/santo-amaro/
http://www.sescsp.org.br/unidades/santo-amaro/
https://bileto.sympla.com.br/event/68662/d/120736
http://www.raposo.com.br/?page_id=4420
http://www.sescsp.org.br/unidades/santo-amaro
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que não é possível aguentar mais, 
ir ao fundo do poço e, por vezes, 
achar uma potência para se reerguer. 
O espetáculo promove o encontro 
entre três pessoas: um homem jovem 
perdido em seus próprios sentimentos 
de otimismo e certeza; uma mulher 
cansada de ter que provar tudo o tempo 
todo e um homem maduro cansado 
dos golpes, das lutas e derrotas por ser 
ele mesmo. Espetáculo da Cia. Luna 
Lunera. Dramaturgia: Marcos Coletta. 
Com Anderson Luri, Claudio Dias 
e Letícia Castilho. Direção: Isabela 
Paes. (90min). Sesc Santo Amaro – 
R. Amador Bueno, 505. Santo Amaro. 
T. 11 5541.4000. Sexta, 21h; sábado, 
20h; domingo, 18h. R$40. 16 anos. 
Até 06/03.
ESCOLA DE MULHERES
w w w . s y m p l a . c o m . b r /
teatroaliancafrancesa 
A peça revela a potência feminina 
e a força do amor opondo-se ao 
conservadorismo burguês e ao 
machismo. Idealização: Ariel Cannal, 
Brian Penido Ross e Clara Carvalho. 
Autor: Molière. Direção: Clara Carvalho. 
Com: Ariel Cannal, Brian Penido Ross, 
Felipe Souza, Fulvio Filho, Gabriela 
Westphal, Leandro Tadeu, Luiz Luccas, 
Rogério Pércore e Vera Espuny. Teatro 
Aliança Francesa – R. General Jardim 
182. Vila Buarque. T. 11 3572.2379. 
Quinta a sábado, 20h; domingo, 18h. 
R$40 (qui e sex) e R$60 (sab e dom). 
(90min). 12 anos.
ESTUDO Nº 1: MORTE E VIDA
www.sescsp.org.br/unidades/ipiranga/  
A partir do poema dramático Morte 
e Vida Severina, de João Cabral de 
Melo Neto, o Grupo Magiluth propõe 
um estudo cênico sobre a trajetória 
de imigrantes que deixam o sertão 
nordestino e seguem o caminho do rio, 
em busca de melhores condições de 

vida e trabalho. Criação, dramaturgia 
e realização: Grupo Magiluth. Direção: 
Luiz Fernando Marques. Direção 
musical: Rodrigo Mercadante. Elenco: 
Bruno Parmera, Erivaldo Oliveira, 
Giordano Castro, Lucas Torres e Mário 
Sergio Cabral. Sesc Ipiranga - R. Bom 
Pastor, 822. Ipiranga. T. 11 3340.2000. 
Sexta e sábado, 21h; domingo, 18h. 
R$40. 16 anos. 
EXPOSIÇÃO BIRICO - POÉTICAS 
AUTÔNOMAS EM FLUXO 
w w w. s e s c s p . o r g . b r / u n i d a d e s /
bom-retiro 
Obras de mais de 40 artistas, coletivos 
e grupos que têm em comum a 
vivência, preocupação social e atuação 
sociocultural na região central de 
São Paulo, no território da chamada 
Cracolândia, no bairro da Luz. As 
criações são de diversas linguagens 
artísticas, como lambe-lambes, fotos, 
peças sonoras, obras tridimensionais e 
peças gráficas. Além da mostra, vídeos 
que contextualizam a exposição, 
artistas e parceiros nas redes sociais 
h t t ps : / /www.you tube .com/use r /
SESCBomRetiro. Curadoria: Comissão 
curatorial do coletivo Birico e Equipe 
Sesc. Sesc Bom Retiro - Al. Nothmann, 
185. Bom Retiro. T. 11 3332.3600. 
Terça a sexta, das 10h às 20h. Sábado, 
das 10h às 19h. Domingo, das 10h às 
18h. Gratuito. 14 anos.
FADA ÍRIS E AS CORES DO 
ARCO-ÍRIS
h t t p : / / w w w . r a p o s o . c o m .
br/?page_id=4420
Fada Íris se torna responsável por 
cuidar do arco-íris, sob a tutela da 
nuvem Chuvisco, onde cada cor do 
arco-íris representa um sentimento 
distribuído por ela para todas as 
pessoas. Porém a feiticeira Évola 
enfeitiça um velho amigo do Chuvisco, 
gato Gris que não vai tornar fácil essa 

http://www.sympla.com.br/teatroaliancafrancesa
http://www.sympla.com.br/teatroaliancafrancesa
http://www.sescsp.org.br/unidades/ipiranga/
http://www.sescsp.org.br/unidades/bom-retiro
http://www.sescsp.org.br/unidades/bom-retiro
http://www.raposo.com.br/?page_id=4420
http://www.raposo.com.br/?page_id=4420
http://www.sympla.com.br/teatroaliancafrancesa
http://www.sescsp.org.br/unidades/ipiranga
http://www.sescsp.org.br/unidades/bom-retiro
http://www.raposo.com.br/?page_id=4420


18

http://commune.com.br


19

G

tarefa. De: Égle Camolês. Direção: 
Diego Molina. Teatro Raposo - Rodovia 
Raposo Tavares, km 14,5. Jardim Boa 
Vista. T. 11 3732.9006. Domingo, 17h. 
R$60. Livre. Até 27/02.
OS FILHOS
www.nucleoexperimental.com.br/ 
Dois filhos sem respostas para 
perguntas que não foram feitas, 
assombrados por palavras que 
não foram ditas; dois filhos que 
precisam compreender seus pais para 
reconhecerem a si mesmos. Dois 
monólogos que dialogam, ou ainda, 
que se irmanam. Texto e atuação: 
Anna Toledo e Zé Henrique de Paula. 
Direção: Zé Henrique de Paula. 
Teatro do Núcleo Experimental - 
R. Barra Funda, 637. Barra Funda. 
T.11 3259.0898. Sexta e sábado, 21h e 
domingo, 19h. R$20. (70min). 14 anos. 
Estreia 04/02.
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 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, 
Daniel Warren e Angela Dippe (Locução 
Em Off). Direção: Léo Stefanini. 
Teatro Opus Frei Caneca - Shopping 
Frei Caneca - R. Frei Caneca, 569. 
Consolação. T. 11 3515.6650. Quinta 
e sexta, 20h; sábado, 19h; domingo, 

18h. R$80 a R$140. (90min). Livre. Até 
11/02.
FRANCESCO
w w w. s e s c s p . o r g . b r / u n i d a d e s /
santo-andre/ 
A vida de São Francisco de Assis, 
baseado nas histórias que o povo 
contava. Texto: Dario Fo. Adaptação 
e direção: Neyde Veneziano. 
Interpretação: Paulo Goulart Filho. 
Sesc Santo André – R. Tamarutaca, 
302. Vila Guiomar. Santo André. T. 11 
4469.1200. Sexta, 21h; sábado, 20h. 
R$40. (70min). 14 anos. Até 12/02. 
A FUZARCA DOS DESCALÇOS
w w w. s e s c s p . o r g . b r / u n i d a d e s /
belenzinho/  
Peça construída em processo 
colaborativo, por meio de encontros, 
estudos e 
improvisos a partir da obra “Esperando 
Godot”, de Samuel Becket, e sob 
a ótica das questões étnico-raciais 
brasileiras e questões históricas: dois 
homens de origens diferentes: Atsu, 
um jovem sapateiro e Bakkir, um 
velho alfaiate e antigo líder de revoltas 
discutem sobre suposta liberdade 
anunciada. Dramaturgia: Victor Nóvoa. 
Com: Coletivo dos Anjos - Éder dos 
Anjos e Saloma Salomão. Direção: 
Aysha Nascimento. Sesc Belenzinho – 
R. Padre Adelino, 1000. Belenzinho. 
T. 11 2076.9700. Sexta e sábado, 
21h30; domingo, 18h30. R$30. (60min). 
12 anos. Estreia 11/02.
GRÃO
https://oficinasculturais.org.br/ 
A peça acontece no chão estrelado, 
onde se ouve, ao longe, o vozeio 
afro-ameríndio de um menino errante 
que corre na imensidão, narrando a 
desventura de sua gente, encruzando 
os tempos na travessia, evocando terras 
e reminiscências nos espaços mais 

http://www.nucleoexperimental.com.br/
https://teatroopusfreicaneca.com.br/
https://www.sescsp.org.br/unidades/santo-andre/
https://www.sescsp.org.br/unidades/santo-andre/
https://www.sescsp.org.br/unidades/belenzinho/
https://www.sescsp.org.br/unidades/belenzinho/
https://oficinasculturais.org.br/
http://www.nucleoexperimental.com.br
https://teatroopusfreicaneca.com.br
http://www.sescsp.org.br/unidades/santo-andre
http://www.sescsp.org.br/unidades/belenzinho
https://oficinasculturais.org.br
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longínquos da memória. Idealização, 
Dramaturgia e coordenação geral: 
Rudinei Borges. Com: Edi Cardoso e 
Silvani Moreno. Encenação e direção: 
Donizeti Mazonas. (90min). Oficina 
Cultural Oswald de Andrade – R. Três 
Rios, 363. Bom Retiro. T. 11 3222.2662. 
Segunda a sexta, 20h; sábado, 18h. 
Gratuito. 14 anos. Até 10/02.
HAMLET: 16 X 8
www.teatrosergiocardoso.org.br/pt-br/  
Temporada presencial e digital.
A obra cênica foi concebida a partir de 
trechos da memória e da experiência 
relatada por Augusto Boal no livro 
“Hamlet e o Filho do Padeiro: Memórias 
Imaginadas”. No palco, o escritor e 
encenador é personagem e figura 
quase mítica. A cena vai peneirando 
os achados, os ditos e os quereres de 
Boal representando toda uma geração 
do teatro brasileiro refundada no Teatro 
de Arena. Solo de Rogério Bandeira. 
Direção: Marco Antonio Rodrigues. 
Teatro Sérgio Cardoso / Sl. Paschoal 
Carlos Magno – R. Rui Barbosa, 153. 
Bela Vista. T. 11 3883.8080. Presencial: 
sexta, sábado e domingo, 19h. R$20. 
Digital: sábado, 19h - Transmissão 
pela Sympla Streaming. R$15, R$10 
e R$5 (contribuição social). (90min). 
14 anos. Até 20/02. Compras pelo 
site: https://site.bileto.sympla.com.br/
teatrosergiocardoso/ 
HOMENS NO DIVÃ
h t t p s : / / b i l e t o . s y m p l a . c o m . b r /
event/70920   
O encontro inesperado de três homens 
na antessala de um consultório de 
psicanálise é o ponto de partida para 
mudanças radicais na vida de um 
bombeiro, de um ginecologista e de 
um gerente executivo da Eletropaulo. 
Para tratar as dificuldades com suas 
respectivas mulheres, além de muita 
força de vontade, os três constatam 

que só mesmo a terapia. A amizade, 
iniciada inusitadamente pelo divã, 
inicia-se desconfiada, mas, aos 
poucos, vai descontraindo-se por meio 
de conversas e situações pertinentes 
ao ‘homem- comum’. Texto: Miriam 
Palma (título original Desesperados). 
Direção geral: Darson Ribeiro. Elenco: 
Olivetti Herrera, Guilherme Chelucci 
e Darson Ribeiro. Voz da psicanalista 
Marília Gabriela. Voz da secretária 
Cecilia Arienti. Teatro Fernando 
Torres - R. Padre Estevão Pernet, 588. 
Tatuapé. São Paulo. Tel 11 2227.1025. 
Sábado, 20h e domingo, 19h. R$80 
(sab) e R$70 (domingo). 12 anos. 
Até 20/02.
A HORA DA ESTRELA OU O CANTO 
DE MACABÉA
www.sescsp.org.br/unidades/santana/ 
Versão Musical de “A Hora da Estrela” 
de Clarice Lispector. Suas páginas 
narram a saga de Macabéa, imigrante 
nordestina cuja vida no Rio de Janeiro 
é marcada pela ausência de afeto e 
poesia. Vista pela sociedade como 
uma mulher desprovida de qualquer 
atrativo, ela se contenta com uma 
existência medíocre. Na obra literária, 
tal história é contada por um escritor, 
que vê Macabéa na rua e resolve narrar 
a vida de uma pessoa tão invisível, 
comum e sem brilho, em um exercício 
de alteridade. Para esta nova versão 
teatral, ocorre uma inversão e essa 
figura do escritor se transforma em uma 
atriz. Desta forma a protagonista tem o 
desafio de se alternar entre a Macabéa 
e a atriz, que não somente narra, mas 
também comenta e lança uma série 
de questões ao longo da encenação. 
Adaptação e direção: André Paes 
Leme. Com Claudia Ventura, Laila 
Garin e Cláudio Gabriel. Sesc 
Santana - Av. Luiz Dumont Villares, 
579. Santana. T. 11 2971.8700. Sexta 
e sábado, 21h; domingo, 18h. Sessão 

https://www.teatrosergiocardoso.org.br/pt-br/
https://site.bileto.sympla.com.br/teatrosergiocardoso/
https://site.bileto.sympla.com.br/teatrosergiocardoso/
https://bileto.sympla.com.br/event/70920
https://bileto.sympla.com.br/event/70920
https://www.sescsp.org.br/unidades/santana/
http://www.teatrosergiocardoso.org.br/pt-br
https://bileto.sympla.com.br/event/70920
http://www.sescsp.org.br/unidades/santana


22

https://www.teatroviradalata.com.br


23

J

L
I

extra 18/02, 16h. R$40. (120min). 
16 anos. De 04 a 27/02.
A IMPORTÂNCIA DE SER PRUDENTE
https://commune.com.br/ 
Manter-se com uma boa reputação em 
alta sociedade não é algo fácil. Para 
isso, um rapaz sustenta uma mentira 
considerável; quando quer aprontar 
qualquer coisa onde não o conhecem, 
se passa por seu irmão de nome 
inventado: Prudente. O problema é 
que agora está apaixonado e, para se 
casar, tem que matar de vez seu irmão 
fictício! Na charmosa Londres do fim do 
século XIX, Oscar Wilde debocha dos 
ricos e da sociedade que se pavoneia. 
Tradução e adaptação: Rafael 
Mallagutti. Com: Gabriel Boani, Rafael 
Mallagutti, Felipe Cantoni, Natália 
Santana, Hellen Kazan, Bárbara 
Trabasso, entre outros. Direção: 
Rafael Mallagutti. Teatro Commune – 
R. da Consolação, 1218. Consolação. 
T. 11 3476.0792. Sábado, 21h. R$70. 
(90min). 12 anos. Até 19/02.
JUSSARA CITY – O PARAÍSO DAS 
ENCHENTES
http://ciadeteatroencena.blogspot.com/ 
De volta ao Brasil para uma série de 
debates sobre a questão climática 
global, uma renomada ambientalista 
brasileira, depois de muitos anos 
morando no exterior, visita o bairro 
onde nasceu, na periferia de São 
Paulo. Em uma viagem lúdica através 
das memórias de sua infância, 
resgata a história do bairro e a luta 
dos moradores, sempre às voltas 
com a tragédia das enchentes que 
anualmente os atormenta. Texto: 
Gilberto Amendola. Com: Encena Cia. 
de Teatro. Direção: Orias Elias e Walter 
Lins. Espaço Cultural Encena – 
R. Sargento Estanislau Custódio, 130. 
Jardim Jussara. T. 11 96460.5903. 
Sábado, 18h e 20h30; domingo, 19h00. 

Entrada Franca com Contribuição 
Espontânea. (75min). Livre. De 04 a 
20/02. Reservas: encena@encena.art.
br / T. 11 96460.5903 (WhatsApp) 
LÍNGUA BRASILEIRA - Peça dos 
Ultralíricos e Tom Zé
w w w. s e s c s p . o r g . b r / u n i d a d e s /
consolacao/ 
No princípio foi a canção. A partir da 
música “Língua Brasileira” de Tom 
Zé, nasceu a colaboração entre o 
compositor, Felipe Hirsch e o coletivo 
Ultralíricos. Desse trabalho conjunto 
surge uma apaixonada epopeia dos 
povos que formaram a língua que 
falamos: seus mitos e cosmogonias, 
passando pelas remotas origens 
ibéricas, por romanos, bárbaros e 
árabes, pela África e América Nativa. 
Língua Brasileira é um passeio pelo 
inconsciente do Português Brasileiro, 
suas graças e tragédias, seu “esplendor 
e sepultura”. Música: Tom Zé. Direção 
geral: Felipe Hirsch. Com: Amanda 
Lyra, Danilo Grangheia, Georgette 
Fadel, Laís Lacôrte, Pascoal da 
Conceição e Rodrigo Bolzan. Direção 
musical: Maria Beraldo. Músicos: 
Fábio Sá, Fernando Sagawa, Luiza 
Brina e Thomas Harres. Dramaturgia: 
Ultralíricos, Felipe Hirsch, Juuar e 
Vinícius Calderoni. Dramaturgista / 
consultor geral: Caetano Galindo. Sesc 
Consolação / Teatro Anchieta – R. Dr. 
Vila Nova, 245. Vila Buarque. Quinta 
a sábado, 20h e domingo, 18h. R$40. 
(160min / intervalo de 15min). 16 anos. 
Até 20/02.
LÔAS
www.corporeacompanhiadecorpos.com 
Seis artistas, em uma mesma 
embarcação, cruzam trajetórias em 
contínuo movimento. Nesta experiência 
de dançar memórias, corporificam 
sensações ao compartilhar suas 
estratégias de travessia. Em um 

https://commune.com.br/
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oceano de vivências, o pendular de 
seus corpos transmuta em leveza, 
tensão, respiração, gradação e tremor, 
as histórias que têm para contar. A partir 
de percursos transatlânticos, re-criam 
sonoridades, gestualidades e imagens 
que confluem na celebração de existir. 
Com Corpórea Companhia de Corpos. 
Dia 02/02, 17h e 20h - CEU Parque 
Anhanguera – R. Pedro José de Lima, 
1020. Anhanguera. Dia 04/02, 11h e 
15h - CEU Aricanduva – R. Olga Fadel 
Abarca, s/n. Jardim Santa Terezinha. 
Dia 09/02, 10h30, 14h e 15h - CEU 
Tiquatira – Av. Condessa Elizabeth de 
Robiano, S/N. Vila Moreira. (50min). 
Gratuito. 14 anos.
LOUCA PARA AMAR
www.teatrorenaissance.com.br/ 
Uma mulher que a cada nova paixão 
surge com uma nova personalidade. 
Com um namorado, virou especialista 
em sexo tântrico; com outro, se 
despiu dos bens materiais; com outro, 
conheceu o misticismo; também virou 
fumante, judia ortodoxa, obsessiva 
por limpeza, nacionalista, boêmia, 
esportista, às vezes até acumulando 
mais de uma personalidade. 
Independente de com quem quer que 
seja, amores, amigos, família, por conta 
de sua ansiedade para ser amada, 
passa a incorporar os desejos, os 
gostos, as características e os enganos 
dos outros. Texto: Cláudia Tajes. Com: 
Luiza Tomé. Direção: Rogério Fabiano. 
(60min). Teatro Renaissance - 
Al. Santos, 2233. Jardim Paulista. 
T. 11 3069.2286. Sexta, 21h30. R$80. 
12 anos. Até 25/02.
MAGIC E O REINO CONGELANTE
h t t p : / / w w w . r a p o s o . c o m .
br/?page_id=4420
No Reino Congelante os personagens 
cantam e dançam em uma aventura 
cheia de emoção e amizade. Teatro 
Raposo / Sala Irene Ravache - Rod. 

Raposo Tavares, km 14,5. Jardim 
Boa Vista. T. 11 2257.8497. Domingo, 
11h. R$70. Livre. Café da manhã, 11h. 
Apresentação, 11h30. Livre. Até 27/02.
O MÁGICO DE OZ
https://teatrobibiferreira.com.br/ 
Dorothy vivia em uma fazenda com 
seus tios. Certo dia a região a qual 
morava foi invadida por um ciclone. 
Uma terrível tragédia acontece e a 
menina e seu cachorro são carregados 
pela tempestade. Depois de muito 
tempo, ambos aterrissam na terra 
de Oz e sua casa que também tinha 
sido levada acaba despencando em 
cima da Bruxa Má do Leste e a mata. 
Após tal acidente, Doroty é vista como 
uma heroína. Mas o que ela queria 
mesmo era voltar para a sua casa. 
Com a ajuda de seus novos amigos 
Espantalho, Homem de Lata e Leão 
ela vai em busca do caminho de volta. 
Adaptação: Carmen Sanches. Com 
Izildo Galindo, Mário Hás, Guilherme 
Franco, Livia Leonetti e Karina Olímpio. 
Direção: Theo Moraes. Teatro Bibi 
Ferreira - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 
931. Centro. T. 11 3105.3129 e 11 
98904.9950 (WhatsApp). Sábado, 15h. 
R$50. (50min). 2 anos.
AS MAMAS DE TIRÉSIAS
https://oficinasculturais.org.br/ 
Três atrizes mergulham no drama 
surrealista de Guillaume Apollinaire para 
contar a história de Teresa, que amarra 
seu ex-marido, se veste com suas 
roupas, sai de casa lutando por liberdade 
e inicia uma campanha em Zanzibar 
contra a procriação. Seu ex-marido, 
em resposta, gera sozinho, num só dia, 
40.050 crianças que assumem formas 
macabras. Texto: Guillaume Apollinaire. 
Com: Ana Paulla Mota, Gilka Verana 
e Priscilla Carbone. Direção: André 
Capuano. (160min). Oficina Cultural 
Oswald de Andrade – R. Três Rios, 
363. Bom Retiro. T. 11 3222.2662. (área 
externa). Sábado, 11h. Gratuito. (retirar 
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ingressos com 1h de antecedência). 
18 anos. Até 12/02.
ME TORNEI QUEM EU MAIS TEMIA
www.teatrorenaissance.com.br/ 
No show o humorista fala sobre 
acontecimentos de sua vida e 
pensamentos distorcidos e divertidos 
sobre ser um cara jovem, mas ter hábitos 
e manias de alguém mais velho. Com 
Renato Albani. Teatro Renaissance - Al. 
Santos, 2233. Jardins. T. 11 3069.2286. 
Domingo, 18h30. R$70. (70min). 
16 anos. Até 20/02.
MEN.U
www.teatrodasartessp.com.br 
O desejo pela glória e a vontade de 
se provar colocam em xeque valores 
durante um teste de gastronomia, além 
de ameaçar a integridade física e a 
moral dos candidatos. Texto: Luccas 
Papp. Com: Giulia Nadruz e Luccas 
Papp. Direção: Ivan Parente. Teatro 
das Artes - Shopping Eldorado - 
Av. Rebouças, 3970. Pinheiros. 
T. 11 3034.0075. Sábado, 17h. R$60. 
(60min). 14 anos. Até 26/02.
MISERY
www.sympla.com.br/teatroportoseguro 
A história de Paul Sheldon, um famoso 
escritor reconhecido pela série de best-
sellers protagonizados pela personagem 
Misery Chastain. Após sofrer um grave 
acidente de carro, Paul é resgatado pela 
enfermeira Annie Wilkes. A simpática 
senhorita é também uma leitora 
voraz de sua obra e se autointitula 
principal fã do autor. De: Stephen 
King. Dramaturgia: William Goldman. 
Tradução / adaptação: Claudia Souto e 
Wendell Bendelack. Com: Mel Lisboa, 
Marcello Airoldi e Alexandre Galindo. 
Direção: Eric Lenate. Teatro Porto 
Seguro - Al. Barão de Piracicaba, 740. 
Campos Elíseos. T. 11 3366.8700. Sexta 
e sábado, 20h; domingo, 19h. Sessões 
de domingo contam com intérprete de 

libras. R$80 (plateia) e R$60 (balcão e 
frisas). (120min). 14 anos. Estreia 04/02.
O MISTÉRIO DE IRMA VAP
www.teatrosergiocardoso.org.br/pt-br/ 
Na Inglaterra a nova esposa do excêntrico 
Lord Edgar tem que se adaptar a viver 
em uma mansão assombrada pelo 
fantasma da primeira esposa de seu 
marido. Texto: Charles Ludlam. Direção, 
encenação e dramaturgia Jorge Frajalla. 
Elenco: Luis Miranda, Mateus Solano, 
Biagio Pecorelli, Fagundes Emanuel, 
Gus Casabona e Thomas Marcondes. 
Teatro Sérgio Cardoso / Sala Paschoal 
Carlos Magno – R. Rui Barbosa, 153. 
Bela Vista. T. 11 3882.8080. Quinta, 
sexta e sábado, 20h30; domingo, 17h. 
De R$45 a R$150. (100min). 12 anos. 
Compras pelo site: https://site.bileto.
sympla.com.br/teatrosergiocardoso/ 
MOMO E O SENHOR DO TEMPO
A adaptação retrata a importância do 
tempo na vida das pessoas e a melhor 
forma de aproveitá-lo. A menina Momo 
aparece misteriosamente em uma cidade 
e vai morar nas ruínas de um antigo 
teatro abandonado. Lá, onde as crianças 
desaprenderam de brincar, pouco a 
pouco ela as ensina a redescobrir esse 
prazer. Com empatia e atenção, ouve 
as pessoas, valoriza a relação entre 
os amigos, os encontros e as ideias 
diferentes. Tudo parece fazer sentido 
até que um acontecimento inesperado 
tira o sossego de todos. Os Homens de 
Cinzas surgem com a finalidade clara de 
comprar o tempo das pessoas. Texto: 
Carla Candiotto, Victor Mendes e Aline 
Moreno. A partir do romance original 
de Michael Ende. Com: Camila Cohen, 
Eric Oliveira, Ernani Sanchez, Fabrício 
Licursi, Victor Mendes, Thiago Amaral 
(stand-in). Direção: Carla Candiotto. Dias 
05 e 06/02 -  Teatro Arthur Azevedo - 
Av. Paes de Barros, 955. Alto da Mooca. 
T. 11 2604.5558. Dias 12 e 13/02 - 
Teatro Paulo Eiró - Av. Adolfo Pinheiro, 

http://www.teatrorenaissance.com.br/
http://www.teatrodasartessp.com.br
http://www.sympla.com.br/teatroportoseguro
https://www.teatrosergiocardoso.org.br/pt-br/
https://site.bileto.sympla.com.br/teatrosergiocardoso/
https://site.bileto.sympla.com.br/teatrosergiocardoso/
http://www.teatrorenaissance.com.br
http://www.teatrodasartessp.com.br
http://www.sympla.com.br/teatroportoseguro
http://www.teatrosergiocardoso.org.br/pt-br


28

765. Santo Amaro. T. 11 5686.8440. 
16h. Gratuito. 7 anos. 
MOSTRA DE REPERTÓRIO DO 
COLETIVO TEATRAL COMMUNE 
Presencial e On-line
http://commune.com.br/
www.youtube.com/c/Coletivocommune
Dias 06, 13, 20 e 27/02, 20h – Presencial. 
Otelo. Abordagem cômica desta grande 
tragédia, que lida com temas como o 
racismo, o amor, os ciúmes, a traição, 
a vingança e o arrependimento. Elenco: 
Armando Liguori, Andrea Marquee, 
Natalia Albuk, Paulo Dantas e Augusto 
Marin. Direção: John Mowat. (70min). 
12 anos.
Dias 10 e 11/02, 20h – Presencial. Dias 
12 e 13/02, 18h - On-line YouTube @
ColetivoCommune. Anti Comics, 
Descontruindo Super Heróis. Paródia 
dos super-heróis Superman, Batman 
e Mulher Maravilha, que os mostra 
velhos e em crise, questionando 
seus superpoderes em situações de 
vulnerabilidade. Texto: Sonia Daniel. 
Tradução: Danielle Lopes e Pilar Lopes. 
Elenco: Henrique Taubaté Lisboa, 
Augusto Marin, Rose Araujo, Jussara 
Moreira, Lucival Almeida, Cristtina 
Freitas e Milton Junior. Direção: Augusto 
Marin. (60min). 10 anos.
Dia 14/02, 20h – Presencial. Dias 15, 
16, 19, 21, 22, 23 e 24/02, 18h - On-line 
YouTube @ColetivoCommune. Os 
Segredos da Commedia Dell´Arte. 
As loucuras de Arlecchino, a esperteza 
de Briguela, as bravuras do Capitão, a 
avareza do velho Pantaleão, a vaidade 
do Doutor, as peripécias dos Zanni e as 
mentiras de Lélio, um falso enamorado. 
Cada um a seu modo inventa histórias 
uma mais fascinante que a outra. 
Histórias que servem para matar o 
tempo, mas também para sobreviver. 
Direção e Concepção: Augusto Marin. 
Elenco: Augusto Marin, Murilo Inforsato e 
Paulo Dantas. (60min). 12 anos.

Dias 17 e 18/02, 20h – Presencial. Dias 
19 e 20/02, 18h - On-line YouTube @
ColetivoCommune - Na Cama Com 
Molière. A encenação, que acontece 
toda em cima de uma cama em um 
hospital, cria uma reflexão sobre o 
medo iminente da morte, a solidão 
do mundo contemporâneo e outros 
temas comuns à obra do autor, como 
a cobiça, o egoísmo, a charlatanice 
e a arrogância. Texto: baseado em 
“O Doente Imaginário”, de Molière. 
Elenco: Henrique Taubaté Lisboa, 
Cibele Troyano, Augusto Marin, Fabrício 
Garelli, Dulcinéia Dibo e Paulo Dantas. 
Direção e concepção: John Mowat e 
Augusto Marin. (60min). 12 anos.
Dias 24 e 25/02, 20h – Presencial. 
Dias 26 e 27/02, 18h - On-line YouTube 
@ColetivoCommune - Nem Todo 
Ladrão Vem Para Roubar. Um ladrão 
(sindicalizado) que entra numa casa 
para roubar, mas vira refém do Marido 
e da Amante, que acham que ele é um 
espião à serviço da Esposa. Texto: Dario 
Fo. Tradução e Adaptação: Augusto 
Marin. Elenco: Henrique Taubaté 
Lisboa, Wilma de Souza, Augusto 
Marin, Samara Montalvão, Rose Araújo, 
Rodrigo Veloso e Paulo Dantas. Direção: 
Augusto Marin. (60min). 12 anos.
Teatro Commune - R. da Consolação, 
1.218. Consolação. T. 11 3476.0792 / 11 
97665.2205 e 98867.2218 (WhatsApp). 
Gratuito. De 06 a 27/02.
MOSTRA DE TEATRO COM A CIA 
TRUKS
www.sescsp.org.br/unidades/ipiranga/
Dia 06/02, 11h - A Bruxinha 
A personagem gráfica da premiada 
autora e ilustradora Eva Furnari, ganha 
corpo - e alma - de boneco. Transforma 
almofadas em dragões, um balde e uma 
vassoura em um príncipe, dá vida a 
sapatos que dançam um tango, até que 
um monstro muito desajeitado deseja 
testar a sua varinha de condão.
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Dia 13/02, 11h - E Se As Histórias 
Fossem Diferentes? O espetáculo 
mistura bonecos com desenhos que são 
produzidos ao vivo e é dividido em duas 
histórias: a primeira, uma história de 
princesas que começa pelo final, depois 
do “viveram felizes para sempre”. 
A segunda é a história do Planeta 
dos Aljenfios, onde os habitantes são 
exatamente como se imagina que 
sejam.
Dia 20/02, 11h - Vovô Homenagem 
aos imigrantes que chegaram ao nosso 
país em meados do século passado. 
A história da dura jornada de vida dos 
imigrantes, que reforça para as crianças 
o seu heroísmo.
Dia 27/02, 11h - O Senhor Dos Sonhos 
Um velho e bem-sucedido escritor 
relembra os tempos de sua infância, 
quando era um menino criativo, 
engraçado, simpático e, principalmente, 
sonhador! O espetáculo discute o 
conflito em que vivem as crianças, ao 
terem que se equilibrar entre a fantasia 
e a realidade.
Sesc Ipiranga - R. Bom Pastor, 822. 
Ipiranga. T. 11 3340.2000. R$24. Livre.
O MUSICAL DA PASSARINHA
www.teatrosergiocardoso.org.br/pt-br/ 
A história da Passarinha acontece 
em uma pequena cidade do interior, 
que nem teatro tem. Não tem teatro, 
mas tem uma menina que quer muito 
conhecer o teatro. Uma mulher que tem 
o nome de ópera e sonha em voar. Um 
menino surdo que é amigo da menina 
e quer dançar. Um dia, quase que 
por milagre, eles recebem a visita de 
uma cantora de ópera. Depois dessa 
visita-ave-música, a vida ganha outros 
contornos, outros voos. Texto, letras e 
direção: Emílio Rogê. Dramaturgismo: 
Ana Carolina. Elenco: Júlia Sanchez, 
Ananza Macedo, Stacy Locatelli, Felipe 

Hideky, Luísa Grillo, Daniel Costa e 
Harry Adams. Música: Eric Jorge e 
Kiko Pessoa. Teatro Sérgio Cardoso 
/ Sala Paschoal Carlos Magno – 
R. Rui Barbosa, 153. Bela Vista. 
T. 11 3882.8080. Sábado e domingo, 15h. 
R$40.  Estreia 19/02. 04 anos. Haverá 
interpretação de libras e audiodescrição 
em todas as apresentações.
O NÁUFRAGO
w w w. s e s c s p . o r g . b r / u n i d a d e s /
bom-retiro/ 
Em uma prosa convulsiva e exasperada, 
a história de três exímios estudantes 
de piano, um dos quais teve sua vida 
aniquilada a partir do momento em que 
ouviu Glenn Gould, um dos outros três, 
tocar as Variações Goldberg, de Bach. 
De: Thomas Bernard. Tradução de 
Sérgio Tellaroli. Com: Luciano Chirolli e 
Romis Ferreira. Adaptação, encenação 
e direção: William Pereira. (80min). 
Sesc Bom Retiro - Alameda Nothmann, 
185. Campos Elíseos. T. 11. 3332.3600. 
Quinta a sábado, 20h. R$40. 14 anos. 
Até 05/02. Transporte: o Sesc oferece 
transporte gratuito entre a Estação Luz 
(saída CPTM / José Paulino) e o Sesc 
Bom Retiro. Horários da van - Ida: sexta 
e sábado, a partir das 17h30. Domingos 
e feriados, a partir das 16h. Volta: ao 
término do espetáculo. Sexta e sábado, 
até 23h45. Domingo e feriado, até 21h.
NOITES BRANCAS
www.instagram.com/companhiabipede/ 
Na primavera de Petersburgo, em que 
o sol quase não se põe, dois jovens se 
conhecem à beira de um canal. Ele, 
um sonhador, vive uma vida solitária. 
Ela espera o retorno prometido por seu 
amado há um ano. Durante as próximas 
quatro noites, testemunharemos 
o encontro destes dois e veremos 
brotar seus mais intensos e profundos 
sentimentos iluminados pelas estrelas 
e pelo sol das noites brancas. 
Dramaturgia: Alana Oliveira, Felipe 
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Sales e Thiago Winter. Elenco: Alana 
Oliveira e Thiago Winter (Cia. Bípede de 
Teatro Rupestre). Direção: Felipe Sales. 
Centro Cultural Santo Amaro - Av. 
João Dias, 822. Santo Amaro. T. 11 
5541.7057. Dias 23, 19h e 26/02, 15h e 
19h. R$20. (70min). 12 anos.
NOSSOS OSSOS
https://www.sympla.com.br/evento/2-
temporada-espetaculo-nossos-ossos-
cia-da-revista/1406078 
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. O protagonista 
é um dramaturgo que resgata no 
necrotério o corpo de um michê e se 
impõe a missão de levá-lo até Poço 
do Boi, em Pernambuco. Durante os 
preparativos para a estranha aventura, 
ele relembra a própria história, da 
infância mirrada e pobre no sertão ao 
sucesso na metrópole paulistana. Na 
prosa poética de Marcelino Freire, uma 
fábula macabra sobre a proximidade 
entre amor e morte. Adaptação: Daniel 
Veiga. Com: Vitor Vieira, Aivan, Evas 
Carretero, Demian Pinto, João Victor 
Silva e Edu Rosa. Direção: Kleber 
Montanheiro. Espaço da Revista - Al. 
Nothmann, 1135. Campos Elíseos. T. 11 
3791.5200. Sábado, 21h30; domingo, 
19h. R$40. (70min). 14 anos. Até 13/02. 
A NOVIÇA MAIS REBELDE
www.teatrorenaissance.com.br/ 
Uma freira que canta, dança e conta 
histórias do seu passado picante 
para interagir com o público enquanto 
aguarda a chegada da Madre 
Superiora, que lhe prometeu um 
número de destaque num espetáculo 
beneficente. Com: Wilson de Santos. 
Teatro Renaissance - Alameda Santos, 
2233. Jardim Paulista. T. 11 3069.2286. 
Domingo, 16h. R$50. (90min). 8 anos.

A PANE
www.faap.br/teatro/index.asp 
Uma comédia sobre a justiça. Hóspede 
inesperado se transforma em réu 
de um jogo em que juiz, promotor, 
advogado e carrasco aposentados 
revivem suas profissões. Uma fábula 
que fala dos nossos dias. No elenco, um 
encontro de gerações. Texto: Friedrich 
Dürrenmatt. Com: Antonio Petrin, 
Cesar Baccan, Heitor Goldflus, Marcelo 
Ullmann, Oswaldo Mendes e Roberto 
Ascar. Direção: Malú Bazán. Teatro 
FAAP – R. Alagoas, 903. Higienópolis. 
T. 11. 3662.7233. Sexta, 21h; sábado, 
20h; domingo, 18h. R$80 (sab) e 
R$60 (sex e dom). (70min). 14 anos. 
Até 20/02. Compras pelo site: https://
teatrofaap.showare.com.br 
PATRULHA SHOW – O MUSICAL
h t t p : / / w w w . r a p o s o . c o m .
br/?page_id=4420
A  Patrulha  Show está preparando uma 
festa surpresa para o cão policial, mas 
Chase acha que todos esqueceram. Na 
busca da festa perfeita, tudo começa a 
dar errado, e fica a pergunta: Será que 
os patrulheiros vão conseguir resolver? 
Teatro Raposo / Sala Irene Ravache - 
Rod. Raposo Tavares, km 14,5. Jardim 
Boa Vista. T. 11 2257.8497. Sábado, 
15h. R$60. Livre. Até 26/02.
PESSOAS BRUTAS
http://satyros.com.br 
A peça retrata personagens anônimas 
da cidade de São Paulo, com seus 
anseios, conflitos e a solidão no meio 
da turbulenta Grande Metrópole. Texto: 
Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez. 
Com: Alex de Jesus, Thiago Mendonça, 
Gabriela Veiga, Gustavo Ferreira, 
Sabrina Denobile, entre outros. Direção: 
Rodolfo García Vázquez. Espaço dos 
Satyros - Praça Franklin Roosevelt, 
214. Consolação. T. 11 3255.0994 e 
11 3258.6345. Quinta a sábado, 21h. 
R$10. (90min). 14 anos. Até 17/02.
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PETER PAN E SININHO NA TERRA 
DO NUNCA
https://teatrobibiferreira.com.br/ 
Em um mundo encantado chamado 
“A Terra do Nunca” se passa a história de 
um menino que não quer crescer. Junto 
com sua amiga fada Sininho, Peter vai 
até a casa dos irmãos Wendy, João e 
Miguel, e os leva para uma aventura 
em sua Terra. Autora: Carmen Sanches. 
Com: Fausto Crispim, Theo Moraes, 
Izildo Galindo, Maria Fernandes, 
Lucas Pierre e Brayan Petrick. Teatro 
Bibi Ferreira - Av. Brigadeiro Luis 
Antônio, 931. Centro. T. 11 3105.3129 
e 11 98904.9950 (WhatsApp). Domingo, 
16h15. R$50. (50min). Livre.
PRAZER, HAMLET
www.giostricultural.com.br/teatro 
A proposta da peça é apresentar três 
abordagens diferentes de Hamlet: a 
primeira através de um ator que está se 
preparando para interpretar Hamlet, o 
segundo pelo personagem clássico com 
trechos e falas vindas do texto original 
e o terceiro a partir de um novo Hamlet, 
que assume a função de comentarista 
da obra e revela o lado sarcástico da 
história. Texto Ciro Barcelos e Artur 
Volpi. Com Artur Volpi. Direção Ciro 
Barcelos. Giostri Livraria Teatro – 
R. Rui Barbosa, 201. Bela Vista. 
T. 11 2309.4102. Sexta e sábado, 
20h30; domingo; 19h. R$80. (70min). 
12 anos. Até 27/02.
PRECISAMOS FALAR DE AMOR SEM 
DIZER EU TE AMO
www.teatrorenaissance.com.br/ 
Dois jovens viúvos que se conhecem 
virtualmente quando decidem se 
aventurar em um aplicativo de 
paquera. Apesar dos personagens 
possuírem personalidades totalmente 
opostas, eles se sentem atraídos e 
embarcam no desafio de ficarem juntos. 
De: Wagner D’Ávila. Atuação e direção: 
Priscila Fantin e Bruno Lopes. Teatro 

Renaissance - Alameda Santos, 2233. 
Jardins. T. 11 3069.2286. Sábado, 19h. 
R$80. (100min). 12 anos. Até 26/02.
PROCURO O HOMEM DA MINHA 
VIDA, MARIDO JÁ TIVE
www.teatrojsafra.com.br/  
Livre adaptação do best-seller 
de Daniela Di Segni, a peça fala 
sobre encontros e, principalmente, 
desencontros amorosos de mulheres na 
faixa dos 50 anos que já passaram por, 
pelo menos, um casamento. A história 
se desdobra a partir de um papo, 
regado a muito vinho, entre três amigas 
que refletem sobre suas vidas, indo do 
sonho com a entidade “homem ideal”, 
à descoberta do prazer de encontrar a 
si mesmas. Dramaturgia: Claudia Valli. 
Com: Grace Gianoukas, Leona Cavalli, 
Totia Meireles e Maurício Machado. 
Direção: Eduardo Figueiredo. Teatro 
J. Safra – R. Josef Kryss, 318. Barra 
Funda. T. 11 3611.3042. Sexta e 
sábado, 21h; domingo, 20h. De R$30 
a R$100. (75min). 12 anos. Estreia 
04/02.
RAPUNZEL
www.teatrojsafra.com.br/espetaculo.
html?id=371 
Após anos, um ladrão aventureiro rouba 
a coroa da princesa desaparecida. 
Durante sua fuga, encontra uma torre 
escondida na floresta e se depara com 
uma bela surpresa: Rapunzel. A partir 
daí ele a leva para desvendar um mundo 
cheio de magia e encantamento onde 
ela encontra as maravilhas da natureza 
e acaba encontrando seu grande amor. 
Adaptação: Tina Mendes. Com: Andresa 
Gavioli, Erika Farias, Fernanda Gavioli, 
Letícia Navarro, Mauro Pucca, Renan 
Rezende e Sérgio Pirajá. Direção: Andresa 
Gavioli e Mauro Pucca. Teatro J. Safra – 
R. Josef Kryss, 318. Barra Funda. 
T 11 3611.3042. Sábado e domingo, 
16h. De R$30 a R$60. (60min). Livre. 
Até 13/02.
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S
SÃO PAULO
https://teatrounimed.com.br 
Espetáculo teatral que passeia pelos 
encantos, mistérios e fatos curiosos da 
cidade de São Paulo, sua formação, 
suas transformações, sua gente, suas 
contradições, sua força. A cidade 
de São Paulo como personagem 
principal que ganha vida em textos e 
músicas garimpados ao longo de uma 
extensa pesquisa. Roteiro: Regina 
Braga. Elenco: Regina Braga, Vitor 
Casagrande, Gustavo de Medeiros, 
Alfredo Castro e Xeina Barros. Direção: 
Isabel Teixeira. Teatro Unimed - 
Al. Santos, 2159. Jardins. Quinta, sexta 
e sábado, 21h; domingo, 18h. De R$30 
a R$90. (75min). Livre. Até 20/02.
SEM PALAVRAS
www.sescsp.org.br/pompeia 
Propõe uma reinvenção da linguagem 
que tente dar conta dos velozes 
acontecimentos contemporâneos, 
com histórias de amor, de violência, 
de consumo, de corpos em transição, 
entre outros temas. O espetáculo é 
inspirado em “Um Apartamento em 
Urano”, livro do filósofo espanhol Paul 
B. Preciado. Da Companhia Brasileira 
De Teatro. Dramaturgia: Marcio Abreu 
e Nadja Naira. Texto e direção: Marcio 
Abreu. Com: Fábio Osório Monteiro, 
Giovana Soar, Kauê Persona, Kenia 
Dias, Key Sawao, Rafael Bacelar, Viní 
Ventania Xtravaganza e Vitória Jovem 
Xtravaganza. (110min). Sesc Pompeia 
– R. Clélia, 93. Água Branca. T. 11 
3871.7700. Quinta, sexta e sábado, 
21h, domingo, 18h. R$40. 16 anos. Até 
20/02.
SÍTIO DO PICAPAU AMARELO
www.teatrojsafra.com.br/espetaculo.
html?id=371
No musical Sítio do Picapau Amarelo 
a hora mais feliz dos moradores é 
quando Dona Benta pega o livro e conta 
as lindas histórias que habitam nele. 

É o momento que as crianças viajam 
pelo mundo da fantasia, mas depois 
é hora de dormir. Tia Nastácia segue 
para cozinha, pois está terminando 
de costurar a boneca que dará para 
Narizinho no dia seguinte. Todos já estão 
dormindo quando são despertados por 
tio Barnabé, ele segura um peixinho 
em sua mão, é o príncipe Escamado 
do Reino das Águas Claras que de 
tanto comer tem uma indigestão e é 
socorrido pela turma do sítio. Adaptação 
e Direção: Ricardo Silva. Com: Andresa 
Gavioli, Erika Farias, Eduardo Queiroz, 
Fernanda Gavioli, Kauã Cardozo, 
Letícia Navarro, Letícia Scopetta, 
Renan Rezende, Valdo Boaventura 
e Wagner Galvão. Teatro J. Safra – 
R. Josef Kryss, 318. Barra Funda. 
T. 11  3611.3042. Sábado e domingo, 
16h. De R$30 a R$60. (60min). Livre. 
Dias 19, 20, 26 e 27/02 e 05, 06 e 19/03.
SILVIO SANTOS VEM AÍ
www.fecomercio.com.br 
Comédia musical faz um recorte na vida 
do apresentador e empresário Senor 
Abravanel de sua infância, quando era 
camelô no Rio de Janeiro, até a década 
de 90, logo após a consolidação do SBT. 
Com personagens icônicos como Gugu 
Liberato, Hebe, Elke Maravilha, Wagner 
Montes, Bozo, Pedro de Lara entre 
outros, e músicas que marcaram essas 
décadas e animaram os programas de 
auditório. Texto: Marilia Toledo e Emílio 
Boechat. Com: Adriano Tunes, Bianca 
Rinaldi, Bruno Kimura, Daniela Cury, 
Giselle Lima, Gustavo Daneluz, Ivan 
Parente, Jú Romano, Juliana Bógus, 
Léo Rommano, Lucas Colombo, Mari 
Amaral, Paula Flaibann, Rafael Aragão, 
Roquildes Junior, Thiago Garça, Velson 
D’souza, Verônica Goeldi, Vinícius 
Loyola e Yasmin Calbo. Teatro Raul 
Cortez - R. Dr. Plínio Barreto, 285. 
Bela Vista. T. 11 3254.1700. Sexta, 21h; 
sábado, 16h e 20h; domingo,15h e 19h. 
De R$75 a R$150. (120min).
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SIMPLESMENTE CLÔ
www.facebook.com/teatroUC.novo/ 
Monólogo sobre a vida e a obra do 
estilista e apresentador de TV Clodovil 
Hernandes. Na obra, Clodovil realiza um 
inventário de sua vida e suas criações 
ao longo de mais de 40 anos de carreira, 
mesclando criações pioneiras na moda, 
o sucesso na televisão e o êxito em seu 
primeiro mandato como deputado federal 
enquanto se depara com lembranças 
de sua vida e fatos pouco conhecidos 
do público. Texto: Bruno Cavalcanti. 
Com: Eduardo Martini. Direção: Viviane 
Alfano e Eduardo Martini. Teatro União 
Cultural – R. Mario Amaral, 209. Paraíso. 
T. 11 3885.2242. Sábado, 21h; domingo, 
19h. R$80. 12 anos. Até 27/02.
SONHO DE HERÓI
www.teatroviradalata.com.br/ 
Espetáculo Infantojuvenil. Após ir ao 
cinema, um menino mostra todo seu 
encantamento com as personagens 
corajosas e destemidas do filme que 
acabara de assistir. Em seu quarto, 
um pouco antes de dormir, ele revela o 
sonho de conhecer algum super-herói 
e, então, é acordado pelo Curupira. 
Descobre que o Curupira, a Caipora, a 
Alamoa e a Matinta Pereira combatem 
sérios problemas sociais e que possuem 
poderes, sendo figuras tão incríveis 
quanto as do filme. O que não sabe 
mais é se aquilo tudo é um sonho ou 
não. Texto: Leonardo Cássio. Com: 
Érika Altimeyer, Flávia Strongolli, Márcia 
de Oliveira, Thomas Huszar, Vanessa 
Campanari. Direção: Débora Dubois. 
Direção musical: Gustavo Kurlat. 
Teatro ViraDaLata – R. Apinajés, 1387. 
Perdizes. T. 11 3868.2535. Sábado e 
domingo, 16h. Gratuito. (45min). Não 
haverá sessões nos dias 26 e 27/02.
SONHOS QUE PODEMOS TER: O 
MUSICAL
www.raposo.com.br/?page_id=4420 
Somos aquilo que sonhamos ou aquilo 
que escolhemos ser?

Os estudantes de um colégio precisam 
lidar com as consequências de suas 
escolhas e atitudes durante uma viagem 
de formatura. Direção: Cleberson Cruz. 
Teatro Raposo / Sala Irene Ravache - 
Rod. Raposo Tavares, km 14,5. Jardim 
Boa Vista. T. 11 2257.8497. Domingo, 
19h30. R$60. 12 anos. Até 27/02. 
TÁ EMBAÇADO
www.teatroopusfreicaneca.com.br/
O stand-up reflete o momento 
da vida de um homem que tenta 
escapar da rotina para salvar seu 
relacionamento, mas enfrenta 
dificuldades enormes como a TPM 
de sua esposa e a sua própria falta 
de sensibilidade dentro de seu 
casamento. Além disso, tem que 
criar uma filha que está crescendo 
e começando a questionar o mundo 
para um pai que normalmente não 
tem as respostas certas. Com Fabio 
Rabin. Teatro Opus Frei Caneca - 
R. Frei Caneca, 569. Consolação. 
T. 3515.6650. Sab, 22h30. Livre. 
Estreia 05/02.
TERAPIA SEXUAL
www.teatroruthescobar.com.br/ 
As mazelas diárias de assuntos 
rotineiros, considerados tabus, que 
aparecem em forma de acusações, 
causando transtornos, dada à 
dificuldade do diálogo sobre os 
mesmos. No espetáculo, isto é 
apresentado de forma humorada 
para que todos possam repensar 
seus relacionamentos, reavaliando 
a oportunidade de reconhecerem 
suas falhas de comunicação. Texto 
e direção: Beneh Mendes. Com: 
Maira Helen, Pâmela Santiago, 
Marcelo Frias, Luiz Rodriguez 
e Beneh Mendes. Teatro Ruth 
Escobar – R. dos Ingleses, 209. 
Morro dos Ingleses. T. 11 3284.3382. 
Sábado, 21h; domingo, 20h. R$80. 
16 anos. Até 27/02. Ingressos: 
www.bilheteria.com.br 
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U
O TERCEIRO MELHOR SHOW DE 
COMÉDIA DO PLANETA
https://clubebarbixas.com.br/
O show é um apanhado dos 15 anos de 
estrada como comediante e traz também 
textos novos. Relacionamento, viagens 
infelizes e religião são alguns dos temas 
abordados pelo carioca que vive em São 
Paulo há 14 anos. O show também traz 
o improviso musical compondo canções 
na hora com temas sugeridos pela 
plateia. Com Marcelo Marrom. Clube 
Barbixas de Comédia - R. Augusta, 
1129. Cerqueira César. T. 11 2892.8584. 
Sábado, 21h. Entre R$35 e R$40. 
(60min). 16 anos. Até 12/02.
OS TRÊS PORQUINHOS NA CIDADE 
GRANDE
www.raposo.com.br/?page_id=4420
Nessa aventura, os Três Porquinhos 
estão fugindo do lobo mau e pensam 
que indo para a cidade grande irão se 
livrar dele. Na cidade conhecem uma 
praça, onde resolvem montar suas 
casinhas. Empolgados e deslumbrados 
com as modernidades da cidade, como 
internet, shoppings, entre outras, eles 
não percebem que o lobo também está 
se refugiando na cidade grande por 
conta do desmatamento e das condições 
da floresta. Direção: Daniel Eugênio. 
Teatro Raposo / Sala Irene Ravache - 
Rod. Raposo Tavares, km 14,5. Jardim 
Boa Vista. T. 11 2257.8497. Domingos, 
14h30. R$60. Livre. Até 27/02.
OS TRÊS PORQUINHOS - 
“O MUSICAL”
https://teatrobibiferreira.com.br/ 
As aventuras de três porquinhos que 
decidiram sair da casa de sua mãe 
e morar sozinhos. Autor: Ronaldo 
Ciambroni. Com Izildo Galindo, Mário 
Hás, Jessyka Ribeiro e Guilherme 
Franco. Direção: Luiggi Francesco. 
Teatro Bibi Ferreira - Av. Brigadeiro Luis 
Antônio, 931. Centro. T. 11 3105.3129 e 
11 98904.9950 (WhatsApp). Sábado e 
feriado, 16h15. R$50. (50min). 2 anos.

UMA AVENTURA NA NEVE E O 
ANIVERSÁRIO DE ANNA
https://teatrobibiferreira.com.br/ 
A Princesa Anna de Arendelle adora sua 
irmã Elsa, mas um acidente envolvendo 
os poderes especiais de Elsa durante 
a infância fez com que seus pais as 
mantivessem afastadas uma da outra, 
crescendo isoladas no castelo da família. 
Após a triste morte de seus pais, chega o 
dia em que Elsa deve assumir o reinado 
de Arendelle. Com o reencontro das duas 
irmãs, um novo acidente acontece e Elsa 
decide partir para sempre e se isolar 
do mundo, deixando todos para trás e 
provocando o congelamento do reino. 
Com: Izildo Galindo, Kauê Hennika, 
Bianca Gomes, Talita Santana e Cláudia 
Brum. Direção: Sebastião Apollonio. 
Teatro Bibi Ferreira - Av. Brigadeiro Luis 
Antônio, 931. Centro. T. 11 3105.3129 
e 11 98904.9950 (WhatsApp). Sábado, 
17h30. R$50. (50min). Livre.
UMA LÁGRIMA PARA ALFREDO
www.facebook.com/teatroUC.novo/ 
Duas senhoras protagonizam um 
encontro cheio de reviravoltas em uma 
sala de espera de hospital, enquanto 
ambas aguardam amargamente pela 
morte do marido. Juntas, dividem 
experiências e descobrem segredos. 
(60min). Texto: Raphael Gama. Com: 
Eduardo Martini e Raphael Gama. 
Direção: Eduardo Martini. Teatro União 
Cultural – R. Mario Amaral, 209. Paraíso. 
T. 11 3885.2242. Sexta, 21h. R$80. 
12 anos. Até 25/02.
UM DIA NA BROADWAY 
http://teatroclarosp.com.br/ 
A montagem reproduz a atmosfera 
de 10 dos mais famosos musicais de 
todos os tempos, em imagens, figurinos, 
cenários e músicas cantadas ao vivo. 
São eles: Priscila (ao som de It’s Raining 
Men), Evita (Don’t cry for me Argentina), 
Chicago (All that jazz), Grease (Summer 
Night), Les Miserable (One day more), 
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Mary Poppins (Supercalifragilistic), 
West Side Story (Tonight), Jesus Cristo 
Superstar (Superstar), Cats (Memories), 
Mamma Mia (Dancing Queen), 
Welcome In New York, Empire My Mind, 
Money Monet, On Broadway. (120min). 
Adaptação: Billy Bond e Lilio Alonso. 
Com: Alvinho de Padua, Titzi Oliveira, 
Isabella Casarini, Henry Gaspar, 
MarcioYacoff, entre outros. Direção: 
Billy Bond. Teatro Claro SP – Shopping 
Vila Olímpia - R. Olimpíadas, 360. Vila 
Olímpia. T. 11 3448.5061. Sábado, 21h; 
domingo, 19h. De R$75 a R$200. Livre. 
Até 20/02.
1 MILHÃO DE ANOS EM 1 HORA
https://teatromorumbishopping.com.br/ 
A história do mundo desde os homens 
das cavernas até os tempos atuais. 
A peça original é um monólogo chamado 
Long Story Short, de Colin Quinn e 
com direção original de Jerry Seinfeld. 
Adaptação: Marcelo Adnet. Com: 
Bruno Motta. Direção: Cláudio Torres 
Gonzaga. Teatro MorumbiShopping – 
Av. Roque Petroni Júnior, 1089. Jardim das 
Acacias. T. 11 5183.2800. Sábado, 21h; 
domingo, 19h. (60min). R$80. 10 anos. 
Estreia 12/02.
VALA - CORPOS NEGROS E 
SOBREVIDA 
www.sescsp.org.br/unidades/belenzinho/ 
Espetáculo de Dança. Inspirado na 
energia e vivência corporificada no 
Cemitério dos Pretos Novos, localizado 
no bairro da Gamboa no Rio de Janeiro, 
o espetáculo dispõe de corpos pretos, 
“abertos”, escancarando suas marcas 
e que se encontram mortalmente 
aprisionados. As cenas percorrem o 
espaço e o tempo através da ideia de 
um Corpo Oco, que denuncia a “limpeza” 
e/ou genocídio dos pretos ao longo 
do tempo e como toda essa estrutura 
social foi justificando e moldando novos 
valores, a urbanidade, a civilidade, a 
segurança pública e a política de morte. 
Da Cia. Sansacroma. Direção artística, 

direção coreográfica e concepção do 
espetáculo: Gal Martins. Intérpretes 
Criadores: Aysha Nascimento, Cristiano 
Saraiva, Djalma Moura, Erico Santos, 
Marina Chagas, Regina Santos, Sabrina 
Dias, Victor Almeida e Tiago Silva. Sesc 
Belenzinho – R. Padre Adelino, 1000. 
Belenzinho. T. 11 2076.9700. Sexta e 
sábado, 21h30; domingo, 18h30. R$30. 
(90min). 12 anos. Dias 04, 05 e 06/02. 
O VENDEDOR DE SONHOS
h t t p s : / / b i l e t o . s y m p l a . c o m . b r /
event/70372/d/117158/s/691058 
Baseado no best-seller homônimo de 
Augusto Cury. Na trama, o personagem 
Júlio César tenta o suicídio, e é impedido 
de cometer o ato final por intermédio 
de um mendigo, o “Mestre”, que lhe 
vende uma vírgula, para que continue 
a escrever a sua história. Juntos 
encontram um bêbado boa-praça 
que decide unir-se a eles na missão 
de vender sonhos e de despertar a 
sociedade doente. A revelação de um 
passado conflituoso do Mestre pode 
destroçar a grande missão do Vendedor 
de Sonhos. Adaptação: Augusto Cury, 
Cristiane Natale e Erikah Barbin. Com: 
Luiz Amorim, Mateus Carrieri, Adriano 
Merlini, Fernanda Mariano, Pedro Casali, 
Marcus Veríssimo e Guilherme Carrasco. 
Direção: Cristiane Natale. Teatro Gazeta 
– Av. Paulista, 900. Bela Vista. T. 11 
3253.4102. Sábado, 20h30; domingo, 
19h. De R$45 a R$90. (70min). 10 anos.
ZONA CINZENTA
www.tfstyle.com.br 
Dialoga corpo e arquitetura em um 
desejo consciente de habitar os entres. 
A obra situa um corpo entre o cotidiano e 
o extra cotidiano e convoca o espectador 
acinzentado a uma experiência de 
imersão entre as artes cênicas e as 
artes visuais, entre o movimento e a 
paralisia, entre a pulsão e a ruptura. 
Com  T.F.Cia de Dança. Espaço Canto - 
Av. Dr. Arnaldo, 1638. Sumaré. Dias 01, 
02, 05 e 06/02, 19h. Gratuito. 12 anos.

https://teatromorumbishopping.com.br/
http://www.sescsp.org.br/unidades/belenzinho/
https://bileto.sympla.com.br/event/70372/d/117158/s/691058
https://bileto.sympla.com.br/event/70372/d/117158/s/691058
http://www.tfstyle.com.br
https://teatromorumbishopping.com.br
http://www.sescsp.org.br/unidades/belenzinho
https://bileto.sympla.com.br/event/70372/d/117158/s/691058
http://www.tfstyle.com.br


36

G

F

C

A
on-line

ANTRO POSITIVO
www.antropositivo.com.br 
Plataforma de Arte – online desde 2011, 
com conteúdos gratuitos: diversas 
entrevistas exclusivas com artistas 
do mundo todo, além de publicações 
especiais sobre espetáculos e festivais 
nacionais e internacionais. E em 2022, 
uma novidade: realização da ópera 
CÓCLEA, O LABIRINTO - uma criação 
de Nelson Garcia (Equador), Diego 
Aramburo (Bolívia) e Ruy Filho (Brasil) 
- um projeto com apoio do Goethe 
Institut América do Sul e Iberescena 
2022. Acompanhe o processo criativo 
pelo nosso site!
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. 
O FUTURO CHEGOU ONTEM
www.sympla.com.br/ 
Cartografia cênica sobre o hoje a partir 
das provocações do ontem. Nela, 
um pierrô, um mendigo da folia, um 
cidadão das ruas, como o dono da ação 
se descreve, ao final de um carnaval 
conturbado, quando perde a colombina, 
passa a viver no meio da avenida 
central à espera do próximo carnaval 
e de um possível reencontro com 
seus direitos e prazeres perdidos. Em 
meio a esse processo de degradação 
humana, o personagem passa a ser 
um cronista dessa avenida por onde 
passam todas as sínteses das mazelas 
que descrevem e assolam o Brasil. 
Numa espera por um possível futuro 
auspicioso, ele mergulha num passado 
atroz, diante de um presente caótico, na 
busca por compreensões possíveis do 
nosso estado atual enquanto cidadãos 
e nação. Dramaturgia, concepção e 
interpretação: Kleber di Lázzare. Quinta 
a domingo, 21h. Gratuito (retirar com 
antecedência pela Sympla). (65min). 
16 anos. Estreia 17/02.
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 

http://www.sescsp.org.br/cpt
http://www.culturaemcasa.com.br
https://www.sympla.com.br/
http://www.youtube.com/sescavenidapaulista
http://www.antropositivo.com.br
http://www.sescsp.org.br/cpt
http://www.culturaemcasa.com.br
http://www.sympla.com.br
http://www.youtube.com/sescavenidapaulista
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Taubaté Lisboa, Wilma de Souza, 
Augusto Marin, Samara Montalvão, 
Rose Araújo, Rodrigo Veloso e Paulo 
Dantas. Direção: Augusto Marin. 
(60min). Gratuito. 12 anos.
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/ 
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 TRAIDORA 
www.sympla.com.br/claudiarodrigues 
A cidade de Águas do Sul comemora 
10 anos da fundação de sua Estação 
Termal, principal fonte de renda de 
seus habitantes. Quando se revela 
que as águas das termas estão 
contaminadas, evidenciam-se os 
diversos e conflitantes interesses dos 
representantes da ciência, do governo, 
da imprensa, dos comerciantes e dos 
acionistas da Estação. Espetáculo 
virtual imersivo, com interação do 
público. (90min). Texto: Adaptação de O 
Inimigo do Povo, de Henrik Ibsen, feita 
por Carol Gaertner, Claudia Rodrigues, 
Clenir dos Santos, Diego Maia, Flávia 
Lessa, Leonardo da Conceição, Marié. 
Com: Claudia Rodrigues, Clenir dos 
Santos, Diego Maia, Flávia Lessa 
e Marié. Direção: Adriana Câmara. 
Sábado e domingo, 20h. Gratuito. 
12 anos. Dias 05 e 06/02.

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.
ITAÚ CULTURAL
www.itaucultural.org.br
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.
MOSTRA DO REPERTÓRIO DA 
COMMUNE
http://commune.com.br/
www.youtube.com/c/Coletivocommune
On-line e Presencial
De 01 a 05/02, 18h - On-line no Youtube 
@ColetivoCommune; dia 07/02, 20h 
Presencial no Teatro Commune – R. da 
Consolação, 1218. T. 11 97665.2205 
- Os Segredos da Commedia Dell’ 
Arte. Uma viagem sobre o universo das 
máscaras italianas. As cenas da peça 
revelam as loucuras de Arlecchino, a 
esperteza de Briguela, as bravuras do 
Capitão, a avareza do velho Pantaleão, 
a vaidade do Doutor, as peripécias 
dos Zanni e as mentiras de Lélio, um 
falso enamorado. Cada um a seu modo 
inventa histórias. Elenco: Augusto 
Marin, Murilo Inforsato e Paulo Dantas. 
Direção e concepção: Augusto Marin. 
(60min). Gratuito. 12 anos.
De 01 a 05, 20h e 07/02, 18h - On-line 
no Youtube @ColetivoCommune - 
Nem Todo Ladrão vem para Roubar. 
Um ladrão (sindicalizado) entra numa 
casa para roubar, mas vira refém do 
Marido e da Amante, que acham que 
ele é um espião à serviço da Esposa. 
Texto: Dario Fo. Tradução e Adaptação: 
Augusto Marin. Elenco: Henrique 

http://www.instagram.com/sescaovivo
http://www.youtube.com/sescsp
https://teatroparaalguem.com.br/
http://www.sympla.com.br/claudiarodrigues
http://www.itaucultural.org.br
http://commune.com.br/
http://www.youtube.com/c/Coletivocommune
http://www.itaucultural.org.br
http://commune.com.br
http://www.youtube.com/c/Coletivocommune
http://www.instagram.com/sescaovivo
http://www.youtube.com/sescsp
http://www.teatroparaalguem.com.br
http://www.sympla.com.br/claudiarodrigues


38

Nossa Capa:

Mel Lisboa em Misery 
no Teatro Porto Seguro

Foto: Leekyung Kim

Publicado por:
OFF Produções Culturais Ltda.
Tel 11 2157.5155
off.guia@uol.com.br
End. para correspondência:
R. Visconde de Ouro Preto, 51 / 41
SP / SP - CEP 01303-060
www.guiaoff.com.br

Editores:
Celso Curi
Wesley Kawaai
Contato:
Luciana Justi
off.anuncios@uol.com.br
Roteiro:
Thais Romano
roteiro.off@uol.com.br
Diagramação e Editoração:
Dado Rodrigues
Jornalista responsável:
Celso Curi - Mtb. 63891

O conteúdo dos anúncios é de inteira 
responsabilidade dos anunciantes. 
Como o teatro é uma arte ao vivo, 
alterações na programação, de última 
hora, podem ocorrer. Recomendamos 
confirmá-la, por telefone, nos teatros 
antes de sair de casa. Os horários 
divulgados, em nosso roteiro, são os do 
início dos espetáculos que na maioria 
das vezes não permitem a entrada 
de públ ico depois de começado. 
Seja pontual e verifique, também, 
a classificação etária.

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

OFF GUIA DE TEATRO

Para anunciar no 

Guia OFF 

entre em contato 

pelo e-mail

off.anuncios@uol.com.br



39

https://www.artigoquinto.art.br


https://movimentomobile.org.br

