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celso curi editorial
Caminhamos a passos largos para uma recuperação 
importante das ofertas culturais da cidade, especialmente 
do teatro. Ainda que usando máscaras, e com algumas 
outras restrições burocráticas, já é possível frequentar 
as salas de espetáculos sem pânico. E posso garantir 
que tem muita coisa boa pra se ver nessa retomada. 
Arte é vida.
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Débora Duboc em A Valsa de Lili no Teatro Eva Herz

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
ABJETO-SUJEITO: CLARICE 
LISPECTOR POR DENISE STOKLOS
h t t p s : / / w w w . s e s c s p . o r g . b r /
unidades/24-de-maio/ 
Muitos anos após declinar o convite 
do diretor Fauzi Arap para criar um 
espetáculo com textos de Clarice 
Lispector, a atriz e diretora Denise 
Stoklos promove o encontro do teatro 
essencial com a obra clariciana. O 
resultado é uma investigação radical 
a respeito de como o corpo, a voz e a 
emoção da intérprete expressam uma 
palavra literária empenhada em dizer o 
que a todo momento beira o indizível. 
Canções de Elis Regina pontuam 
de tempos em tempos o percurso 
que vai da negação à constituição 
do sujeito. Textos: Clarice Lispector. 
Dramaturgismo: Welington Andrade. 
Concepção e Interpretação: Denise 
Stoklos. Direção: Elias Andreato. 
Sesc 24 de Maio – R. 24 de Maio, 
109. Centro. T. 11 3350.6300. Quinta 
a sábado, 20h; domingo, 18h. R$40. 
(75min). 14 anos. Estreia 10/03. 
ADORÁVEIS VILÃS, O MUSICAL
https://teatrosaocristovao.com/ 
As vilãs dos principais contos de 
fada, Malévola, Rainha Má, Rainha 
de Copas, Ursula e Cruela, estão 
encarceradas há anos quando uma 
oportunidade única surge como um 
passe de mágica e elas têm a chance 
de criar seu próprio conto de fadas 
juntas e buscar o tão esperado “final 
infeliz”. Texto e direção: Carlos Mira. 
Elenco: Renata Vinciprova, Andressa 
Lelli, Du Herrera, Yasmim Ribeiro, Ana 
Lucia Freitas, Ju Navarro, Joao Marlun 
e Julia Duarte. Teatro São Cristóvão 
Saúde / Mooca Plaza Shopping - 
R. Cap. Pacheco e Chaves, 313. Vila 
Prudente. T. 11 99885.0022. Dias 23 

em cartaz e 24/03, 20h30. De R$50 a R$70. 
(60min). Livre.
ALICE E O PAÍS DAS MARAVILHAS
h t t p s : / / w w w . i n s t a g r a m . c o m /
espetaculo.alice/ 
Alice é uma mulher gorda que trabalha 
num circo e o sonho dela é ser 
assistente de mágico, mas ela “não 
tem perfil”. A partir disso ela entra no 
mundo das maravilhas e começa a 
se questionar sobre aceitação, corpo, 
pressão estética, gordofobia e sobre o 
que é o tal perfil. Texto, direção e letras: 
Bruno Bossio. Elenco: Daniella Mota, 
Chris Trevisan, Victória Vergamine, 
Larissa Sargentelli, Manoel Queiroz, 
Juliana Wisneski e Arthur Pedroso. 
Teatro Commune - R. da Consolação, 
1.218. Consolação. T. 11 98867.2218 
(WhatsApp). Dias 06 e 13/03, 15h30. 
R$60. (80min). Livre.
AMOR EM 79:05
h t t p s : / / b i l e t o . s y m p l a . c o m . b r /
event/71663/d/127627/s/790010
Um escritor de meia idade em 
momentos de solidão, vivenciando o 
amor em seus múltiplos sentidos. Os 
sentimentos, as frustrações, os desejos 
e as derrotas da personagem sob 
intensa égide poética. Texto: Vinícius 
Marquez. Elenco: Josemir Kowalick e 
Felipe Camelo. Direção e adaptação: 
Elias Andreato. Giostri Teatro – 
R. Rui Barbosa, 201. Bela Vista. 
T. 11 2309.4102. Sábado, 21h; 
domingo, 20h. R$60. (60min). 14 anos. 
Estreia 12/03.
AMORES, DESENGANOS E LUA DE 
MEL 
http://www.funarte.gov.br 
Espetáculo composto de canções de 
compositores populares do Brasil, tais 
como Reginaldo Rossi, Odair José, 
Diana, Sidney Magal e Fernando 
Mendes, entre outros. Com Banda 
Mon Amour. Complexo Cultural 

https://www.sescsp.org.br/unidades/24-de-maio/
https://www.sescsp.org.br/unidades/24-de-maio/
https://teatrosaocristovao.com/
https://www.instagram.com/espetaculo.alice/
https://www.instagram.com/espetaculo.alice/
https://bileto.sympla.com.br/event/71663/d/127627/s/790010
https://bileto.sympla.com.br/event/71663/d/127627/s/790010
http://www.funarte.gov.br
https://www.sescsp.org.br/unidades/24-de-maio
https://teatrosaocristovao.com
https://www.instagram.com/espetaculo.alice
https://bileto.sympla.com.br/event/71663/d/127627/s/790010
http://www.funarte.gov.br
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Funarte SP / Sala Guiomar Novaes – 
Al. Nothmann, 1058. Campos Elíseos. 
T. 11 3662.5177. Sábado, 20h. R$20. 
Livre. Até 12/03.
O AMOR É UM SEGREDO 
www.sescsp.org.br/unidades/ipiranga/
Zé Renato canta Paulinho da Viola. 
Sesc Ipiranga - R. Bom Pastor, 822. 
Ipiranga. T. 11 3340.2000. Dias 18 e 
19/03, 21h. R$40. (80min). 12 anos.
ANTES DO ANO QUE VEM
www.teatrounimed.com.br 
As necessidades, angústias e desejos 
de sete personagens que encaram 
a virada do ano com perspectivas 
bastante distintas. Ao se desdobrar 
para representar tantos tipos diferentes, 
a atriz desenvolve uma trama em que 
as contradições se revelam a partir 
da psicologia de Dizuite, a notável 
faxineira da Central de Apoio aos 
Desesperados. De uma hora para 
outra, com a inesperada ausência da 
psicóloga responsável pelo plantão, 
Dizuite se vê diante da missão de 
atender, aconselhar e confortar os 
mais diversos tipos de pessoas – todas 
aflitas e desesperadas - que ligam 
para o serviço em plena noite de ano 
novo. Texto: Gustavo Pinheiro. Elenco: 
Mariana Xavier. Direção: Ana Paula 
Bouzas e Lázaro Ramos. Teatro 
Unimed - Al. Santos, 2159. Jardins. 
Sexta e sábado, 21h; domingo, 18h. 
R$80 (plateia) e R$50 (balcão). 
(60min). 12 anos. Estreia 04/03. Todas 
as sessões aos sábados contam com 
intérprete de libras.
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 27/03.
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. Teatro 
das Artes - Shopping Eldorado - 
Av. Rebouças, 3970. T. 11 3034.0075. 
Terça e quarta, 20h. R$70. (90min). 
Livre.
BARAÚNA E ABARÉ - A PELEJA 
ENTRE O AMOR E A LIBERDADE
https://www.facebook.com/ccbutanta/
A subjetividade e construção da 
afetividade negra. A história narra a 
vida de “Baraúna e Abaré”, encenação 
de uma releitura crítica e encantada 
do antigo conto Rapunzel, do mito 
grego de Denaê e do mito egípcio do 
príncipe Malfadado. Baraúna, uma 
jovem de longas tranças, aprisionada 
no alto de uma torre busca sair por si 
mesma do cativeiro social e afetivo 
ao qual é sujeitada. Com Cia Trupe 
Ataré. Casa de Cultura do Butantã – 
Av. Junta Mizumoto, 13. Jd. Peri Peri. 
T. 11 3742.6218. Dia 26/03, 19h. 
Gratuito. (60min). Livre.
BENIGNISMO
https://teatromorumbishopping.com.br/
Show de humor. Com Igor Guimarães. 

http://www.sescsp.org.br/unidades/ipiranga/
http://www.teatrounimed.com.br/
http://www.facebook.com/teatroUC.novo/
http://teatrodasartessp.com.br/
https://teatromorumbishopping.com.br/
http://www.sescsp.org.br/unidades/ipiranga
http://www.teatrounimed.com.br
http://www.facebook.com/teatroUC.novo
http://teatrodasartessp.com.br
https://www.facebook.com/ccbutanta
https://teatromorumbishopping.com.br
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Teatro MorumbiShopping – Av. Roque 
Petroni Júnior, 1089. Jardim das Acacias. 
T. 11 5183.2800. Sábado, 23h. R$80. 
(60min). 14 anos. De 05 a 26/03.
BOB ZOOM – O TREM DE FERRO
ht tps : / / tea t romorumbishopp ing . 
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. 
Até 06/03.
BRUNA LOUISE
https://www.teatroopusfreicaneca.
com.br/ 
Show de Humor. Teatro Opus Frei 
Caneca - R. Frei Caneca, 569. 
Consolação. Sexta, 22h30. R$80. 
(70min). 16 anos.
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, km 14,5. Jardim Boa Vista. 
T. 11 3732.9006. Domingo, 17h. R$60. 
(60min). Livre.

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$60. 18 anos.
CÁRCERE OU PORQUE AS 
MULHERES VIRAM BÚFALOS
https://spcultura.prefeitura.sp.gov.br/
espaco/1826/ 
A partir da história de duas irmãs 
gêmeas com vidas marcadas pelo 
encarceramento dos homens da 
família, o público acompanha o 
modo como o sistema atua dentro 
dos presídios e as estratégias de 
sobrevivência empregadas, sobretudo, 
pelas mulheres em suas comunidades. 
O espetáculo integra o projeto Cárcere 
- Aprisionamento em massa e seus 
desdobramentos. Com: Companhia 
de Teatro Heliópolis. Casa de Teatro 
Mariajosé de Carvalho (sede da 
Companhia de Teatro Heliópolis) – 
R. Silva Bueno, 1533. Ipiranga. 
T. 11 2060.0318. Sexta e sábado, 20h; 
domingo, 19h. R$Pague o quanto 
puder. (75min). 14 anos. Estreia 12/03.
CIDADÃO DE BEM?
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
fatalcompanhia 
A peça escancara um pouco da ética e 

https://teatromorumbishopping.com.br/
https://teatromorumbishopping.com.br/
https://www.teatroopusfreicaneca.com.br/
https://www.teatroopusfreicaneca.com.br/
http://www.raposo.com.br/?page_id=4420
http://www.raposo.com.br/?page_id=4420
https://niltontravesso.com/
https://spcultura.prefeitura.sp.gov.br/espaco/1826/
https://spcultura.prefeitura.sp.gov.br/espaco/1826/
https://www.facebook.com/fatalcompanhia
https://www.facebook.com/fatalcompanhia
https://teatromorumbishopping. com.br
https://www.teatroopusfreicaneca.com.br
http://www.raposo.com.br/?page_id=4420
https://niltontravesso.com
https://spcultura.prefeitura.sp.gov.br/espaco/1826
https://www.facebook.com/fatalcompanhia
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da ideologia desumana desse ser que 
se autodenomina cidadão de bem na 
nova direita no país. Utilizando uma 
miscelânea de linguagens teatrais, o 
espetáculo pode ser visto como um 
vaudeville moderno forrado de humor 
sarcástico e por vezes surrealista. 
Dramaturgia: Alexandre Ogata, Bia 
Lerner, Benedito Bandeira, Daniela 
Duarte, Felipe Sales, Fernanda 
Versolato, Katrinny e Laerte Mello. 
Elenco: Alexandre Ogata, Bia Lerner, 
Benedito Bandeira, Felipe Sales, 
Fernanda Versolato, Katrinny e Laerte 
Mello. Direção: Laerte Mello. Oficina 
Cultural Oswald de Andrade – R. Três 
Rios, 363. Bom Retiro. T. 11 3222.2662. 
Sexta, 20h; sábado; 18h. Gratuito 
(distribuição de ingressos 1h antes do 
espetáculo). (55min). 14 anos. De 04 a 
19/03.
CIDADE DO SOL – UMA 
HOMENAGEM À MENINA LUZ
www.impactoagasias.com.br  
O Grupo de Teatro Impacto Agasias 
estreia a peça na comunidade de 
Heliópolis para falar sobre o seu 
entorno e contar a história da menina 
luz, Leonarda, que viveu, estudou na 
cidade do sol, e foi morta no ano de 
1999. Texto: Criação Coletiva. Atores 
Pesquisadores: Caroline Varani, 
Henrique Sanchez, Kátia Bocalon, 
Raffael Santos, Suelen Zamora e 
Wallace Borges.  Direção: Carolina 
Angrisani. C. Heliópolis - Estrada das 
Lágrimas, 2385. São João Clímaco. 
T. 11 91347.2790. Sábado e domingo, 
11h e 15h. Gratuito. (60min). 10 anos. 
Estreia 12/03.
COLOCA O CINTO QUE A VIAGEM 
VAI SER LONGA
https://teatromorumbishopping.com.br/
Um resumo da vida desse gaúcho 
que com mais de 10 anos de carreira 
promete continuar entregando as 
histórias engraçadas que acontecem 

com ele em seu cotidiano. O ator 
ainda passa por momentos que falam 
de seus medos da velhice e sobre as 
brizas mais loucas que já passaram 
por sua cabeça em seus momentos 
de reflexão! Com Nando Viana. Teatro 
MorumbiShopping – Av. Roque 
Petroni Júnior, 1089. Jardim das 
Acacias. T. 11 5183.2800. Dias 04 e 
11/03, 21h. R$70. (70min). 14 anos. 
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. (70min). 18 anos.
COM OS BOLSOS CHEIOS DE PÃO
https://www.sescsp.org.br/unidades/
pompeia/
Dois personagens indignados com um 
cachorro jogado em um poço, mas sem 
conseguir tomar nenhuma attitude. 
Texto: Matei Visniec. Tradução: Fábio 
Fonseca de Melo. Elenco: Edgar 
Castro e Donizeti Mazonas. Direção: 
Vinicius Torres Machado. Teatro Sesc 
Pompeia - R. Clélia, 93. Água Branca. 
T. 11 3871.7700. Terça a sábado, 21h; 
domingo, 18h. R$40. (70min). 14 anos. 
Dias 05, 06, 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17 
e 18/03.
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. 

http://www.impactoagasias.com.br
https://teatromorumbishopping.com.br/
http://www.teatrorenaissance.com.br/
https://www.sescsp.org.br/unidades/pompeia/
https://www.sescsp.org.br/unidades/pompeia/
https://bileto.sympla.com.br/event/68662/d/120736
https://bileto.sympla.com.br/event/68662/d/120736
http://www.impactoagasias.com.br
https://teatromorumbishopping.com.br
http://www.teatrorenaissance.com.br
https://www.sescsp.org.br/unidades/pompeia
https://bileto.sympla.com.br/event/68662/d/120736
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Tavares, km 14,5. Jardim Boa Vista. 
T. 11 2257.8497. Sexta, 21h. R$60. 
16 anos. Até 25/03.
13º SARAU DAS ROSAS
https://www.facebook.com/ccbutanta/ 
Música, dança, homenagem a Elza 
Soares e o centenário de Dona Ivone 
Lara, Bibi Ferreira, Dircinha Batista e 
Jacira Sampaio numa viagem cheia de 
afeto e resistência. Com Grupo Teatral 
Negro Sim, Levante Mulher, entre 
outras. Casa de Cultura do Butantã – 
Av. Junta Mizumoto, 13. Jd. Peri Peri. 
T. 11 3742.6218. Dia 19/03, 16h. 
Gratuito. (60min). Livre.
DÉCIO PINTO “NÃO É MOLE NÃO”
https://www.giostricultural.com.br/
teatro 
O solo traz situações comuns da vida, 
desdobra e transforma o poder da 
arte com a humildade do ator que, 
sozinho no palco, busca na plateia 
seus cúmplices. O texto tem trechos 
ou menciona figuras como Brecht, 
Fauzi Arap, Shakespeare, Buena Vista 
Social Club, entre outros. Concepção, 
dramaturgia e atuação: Décio Pinto. 
Direção: Fernando Nitsch. Teatro 
Giostri – R. Rui Barbosa, 201. Bela 
Vista. T. 11 2309.4102 (whatsapp). 
Sexta, 21h; sábado, 18h. R$60. 
14 anos. (60min). Estreia 04/03.
DE COMO UMA CERTA 
RAINHA TIRANA GOVERNAVA 
O REINO-DOS-SEM-CABEÇAS
https://oficinasculturais.org.br/ 
Farsa nonsense em versão peça-filme. 
A população do Reino-das-Cabeças-
Pensantes é acometida por uma 
epidemia e os cidadãos e cidadãs 
passam a perder suas cabeças – 
que descolam do pescoço e saem 
quicando pelo Reino. A Rainha do 
Reino tenta investigar as causas 
da epidemia, sem sucesso. Porém, 
durante o levantamento do número de 

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. Sexta e sábado, 21h; 
domingo, 19h. R$80. (100min). 10 
anos. Até 13/03.
CORAÇÃO DE CAMPANHA
www.bb.com.br/cultura 
A possibilidade de reaproximação 
das famílias durante a pandemia, a 
importância da solidariedade em meio 
às perdas e o nascimento de grandes 
amizades amorosas. De Clarice Niskier. 
Com Clarice Niskier e Isio Ghelman. 
Supervisão de direção Amir Haddad. 
C.C. Banco do Brasil – R. Álvares 
Penteado, 112. Centro Histórico. Sexta 
e segunda, 18h30; sábado e domingo, 
17h. R$30. (70min). 16 anos. Até 14/03.
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! Com Alícia Ignácio, 
Arthur Morini, Júlia Delgado, Julio 
Graça, Laura Turati, Le Moraes, Leo 
Castilhos, Lucas Ronconi, Michelle 
Gallindo e Willian Escodro. Direção: 
Michelle Galindo. Teatro Raposo / 
Sala Irene Ravache – Rod. Raposo 

https://www.facebook.com/ccbutanta/
https://www.giostricultural.com.br/teatro
https://www.giostricultural.com.br/teatro
https://oficinasculturais.org.br/
http://www.raposo.com.br/?page_id=4420
http://www.raposo.com.br/?page_id=4420
http://www.bb.com.br/cultura
http://www.raposo.com.br/?page_id=4420
https://www.facebook.com/ccbutanta
https://www.giostricultural.com.br/teatro
https://oficinasculturais.org.br


16

https://site.bileto.sympla.com.br/teatroportoseguro


17

E

pessoas atingidas, ela percebe que 
as mulheres são muito mais atingidas 
pela doença do que os homens. Diante 
desta injustiça, sua cabeça precisa 
operar certas modificações em seu 
olhar para o mundo. Ela decide, então, 
procurar ajuda e vai visitar uma mulher 
misteriosa que poderá salvar o Reino. 
Texto: Erica Montanheiro. Elenco: 
Luciana Ramanzini, Diego Lima, 
Geraldo Mário, Erica Montanheiro 
e Eric Lenate. Direção: Eric Lenate. 
Oficina Cultural Oswald de Andrade 
/ Sala Cineclube – R. Três Rios, 363. 
Bom Retiro. T. 11 3222.2662. Dia 
12/03, 15h. Gratuito. (80min). Livre.
À DERIVA
https://www.teatroportoseguro.com.br/ 
O artista apresentará canções do 
seu primeiro álbum solo e releituras 
de grandes sucessos. Com: Sergio 
Guizé. Músicos: Jorge Bittar, Renato 
Azambuja, Junior Fernandes, 
André Gieswein e Paulo Verissimo. 
Participação especial: Renato Godá. 
Teatro Porto Seguro - Al. Barão de 
Piracicaba, 740. Campos Elíseos. 
T. 11 3366.8700. Dia 17/03, 20h. R$70 
(plateia) e R$60 (balcão e frisas). 
(80min).
A DOENÇA DO OUTRO
https://www.ciamungunza.com.br/
Em formato de uma palestra-
performance o solo traz à cena um 
diálogo sobre os corpos convivendo 
com HIV, suas estigmatizações e 
as conquistas sociais. Idealização, 
texto e atuação: Ronaldo Serruya. 
Direção: Fabiano Dadado de Freitas. 
Teatro de Contêiner Mungunzá – 
R. dos Gusmões, 43. Santa Ifigênia. 
T. 11 97632.7852. Sábado, domingo 
e segunda, 20h30. R$40. (55min). 
14 anos. De 05 a 21/03.
DOUTORES DA ALEGRIA
https://teatromorumbishopping.com.br/
No palco os palhaços da Associação 

Doutores da Alegria voltam com o 
show da Banda e se revezarão em 
vários instrumentos, como bateria, 
flauta transversal, violão, ukulele, 
sanfona, percussão, cavaquinho e 
violino. Com Nereu Afonso, Henrique 
Rimoli, Monique Franco, Gabi 
Zanola, Luciana Viacava e Paola 
Musatti. Teatro MorumbiShopping – 
Av. Roque Petroni Júnior, 1089. Jardim 
das Acacias. T. 11 5183.2800. Sábado 
e domingo, 15h. R$70. (50min). Livre. 
De 12/03 a 03/04.
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 
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. Sesc 
Santo Amaro – R. Amador Bueno, 505. 
Santo Amaro. T. 11 5541.4000. Sexta, 
21h; sábado, 20h; domingo, 18h. R$40. 
(90min). 16 anos. Até 06/03.
ELE QUER CASAR ELA SÓ QUER 
SEXO
www.teatrorenaissance.com.br/
Ex fotógrafo da revista Playboy e 
youtuber atua fazendo shows ajudando 
mulheres com dicas e conselhos sobre 
relacionamento, autoestima e sexo. 

https://www.teatroportoseguro.com.br/
https://teatromorumbishopping.com.br/
http://www.sescsp.org.br/unidades/santo-amaro/
http://www.sescsp.org.br/unidades/santo-amaro/
http://www.teatrorenaissance.com.br/
https://www.teatroportoseguro.com.br
https://www.ciamungunza.com.br
https://teatromorumbishopping.com.br
http://www.sescsp.org.br/unidades/santo-amaro
http://www.teatrorenaissance.com.br
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Com Fábio Vital. Teatro Renaissance - 
Al. Santos, 2233. Jardins. 
T. 11 3069.2286. Dias 06, 20h30; 18 e 
25/03, 21h. R$70. 16 anos.
EL GENERAL
El General é um saltimbanco dos tempos 
do início do Circo Moderno. Uma época 
em que artistas mambembes, quando 
percebiam que um exército não tinha 
contra o que lutar, transformavam-o em 
um circo. O poder de luta para batalhar 
e conquistar territórios inimigos era 
usado para buscar outras conquistas, 
como a história de um palhaço que se 
esforça para realizar um show, e acaba 
entrando em grandes apuros por conta 
disso. Ao encontrar roupas e pertences 
dos soldados daquele exército, ele irá 
transformar tudo em uma grande e 
divertida brincadeira. O impossível se 
fará possível, e o possível se fará ver. 
Com: Exército Contra Nada. Atuação 
e direção: Rafael de Barros. Dia 
04/03, 16h - CEU Água Azul - Av. dos 
Metalúrgicos, 1300. Cidade Tiradentes. 
T. 11 2282.7671. Dia 05/03, 16h - Casa 
de Cultura Vila Guilherme / Casarão 
- Praça Oscar da Silva, 110. Vila 
Guilherme. T. 11 2909.0065. Dia 06/03, 
16h - Casa de Cultura Raul Seixas 
- R. Murmúrios da Tarde, 211. Jose 
Bonifacio / Itaquera. T. 11 2527.4142. 
Dia 11/03, 16h - Biblioteca Adelpha 
Figueiredo - Praça Ilo Ottani, 146. Pari. 
T. 11 2292.3439. Dia 12/03, 16h - Centro 
Cultural Arte em Construção - Av. dos 
Metalúrgicos, 2100. Cidade Tiradentes. 
T 11 2285.5699. Dia 13/03, 16h - Casa 
de Cultura Itaim - R. Monte Camberela, 
490. Vila Silva Teles. T. 11 2963.2742. 
Dia 16/03, 11h - CEU Três Pontes – 
R. Capachós, S/N. Jardim Célia. 
T. 11 3397.6410. Dia 19/03, 16h - Centro 
Cultural da Juventude - CCJ - Av. Dep. 
Emílio Carlos, 3641. Vila dos Andrades. 
T. 11 3343.8966. Dia 20/03, 16h - Teatro 
Flávio Império - R. Prof. Alves Pedroso, 
600. Cangaíba. T. 11 2621.2719. 
Gratuito. (50min). Livre.

ENSAIO PARA O FIM
https://oficinasculturais.org.br/ 
Peça-filme. Em um país qualquer, em um 
tempo qualquer, uma guerra biológica 
toma conta do país. Vozes, delírios e 
sonhos premonitórios tomam conta das 
cabeças e corpos dessas personagens 
em um tempo dominado pelo horror. 
O general Macbeth e sua parceira de 
combate Banquo retornam da guerra. 
Malcom, a filha do Rei Duncan, retorna 
de uma viagem ao exterior pronta 
para a reconstrução da terra arrasada. 
Lady Macbeth, enquanto aguarda o 
retorno de seu companheiro, a partir 
do conhecimento destas vozes que 
prevêem uma possibilidade de futuro, 
ela mergulha em um delírio obsceno 
de grandeza que vai corromper as 
estruturas de poder. Roteiro (a partir da 
obra Macbeth, de Shakespeare): Erica 
Montanheiro e Eric Lenate. Elenco: 
Gabi Costa, Mariá Guedes, Diego Lima, 
Geraldo Mário, Erica Montanheiro e Eric 
Lenate. Direção: Erica Montanheiro e 
Julia Rufino. Oficina Cultural Oswald 
de Andrade / Sala Cineclube – R. Três 
Rios, 363. Bom Retiro. T. 11 3222.2662. 
Dia 12/03, 17h. Gratuito. (150min). 
16 anos.
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. Até 27/03

https://oficinasculturais.org.br/
http://www.sympla.com.br/teatroaliancafrancesa
http://www.sympla.com.br/teatroaliancafrancesa
https://oficinasculturais.org.br
http://www.sympla.com.br/teatroaliancafrancesa
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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. (90min). Até 06/03.
EXPERIMENTOS EM DESTRUIÇÃO
https://oficinasculturais.org.br/unidade/
alfredovolpi/ 
Primeira mostra aberta ao público 
resultante do processo e da pesquisa 
em colaboração intitulada “Seminários 
de Destruição”. Serão feitos os 
experimentos em performance, 
intervenção, teatro, música e formatos 
compartilhados. Coordenação: Teatro 
da Destruição. Oficina Cultural 
Alfredo Volpi – R. Américo Salvador 
Novelli, 416. Itaquera. T. 11 2056.5180. 
Dia 12/03, 13h às 17h. Gratuito. Livre. 
EXTRA!ORDINÁRIAS
https://clubebarbixas.com.br/ 
Um time de humoristas mulheres 
apresenta seu olhar sagaz para 
situações universais do cotidiano 
em 6 esquetes. Idealização: Juliana 
Mesquita. Roteiristas: Helen Ramos, 
Luiza Yabrudi, Paula Rocha, Renata 
Andrade, Renata Corrêa,  Joana 
Penna, Maria Shu], Thais Pontes, Tata 
Lopes e Verônica Honorato. Atrizes: 
Carla Zanini, Cecília Villar, Fafá Rennó, 
Helen Ramos e Jamile Godoy. Clube 
Barbixas de Comédias – R. Augusta, 

1129. Cerqueira César. Quarta, 21h. 
De R$30 a R$60. (60min). 16 anos. De 
09 a 30/03.
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. 
Até 06/03.
FLORBELA E TODAS AS PALAVRAS 
DO MUNDO
https://www.sescsp.org.br/unidades/
pinheiros/
O encontro de três amigos que juntos 
vão se descobrindo e redescobrindo na 
medida que se aventuram pelo mundo: 
o primeiro amor, a primeira paixão, a 
descoberta da morte e a relação com 
os pais. Texto: Denis Antunes e Tadeu 
Pinheiro. Elenco: Alexandre Bamba, 
Denis Antunes, Fernanda Zaborowsky 
e Gabrielle Araújo. Direção: Tadeu 
Pinheiro. Sesc Pinheiros – R. Pais 
Leme, 195. Pinheiros. T. 11 3095.9400. 
Dia 06/03, 14h e 17h. R$24. (50min). 
06 anos.
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-

http://www.sescsp.org.br/unidades/ipiranga/
https://oficinasculturais.org.br/unidade/alfredovolpi/
https://oficinasculturais.org.br/unidade/alfredovolpi/
https://clubebarbixas.com.br/
http://www.nucleoexperimental.com.br/
https://teatroopusfreicaneca.com.br/
http://www.sescsp.org.br/unidades/ipiranga
https://oficinasculturais.org.br/unidade/alfredovolpi
https://clubebarbixas.com.br
http://www.nucleoexperimental.com.br
https://www.sescsp.org.br/unidades/pinheiros
https://teatroopusfreicaneca.com.br
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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 06/03.
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. Até 06/03.
GALPÃO DE ESPERA
http://centrocultural.sp.gov.br/ 
O cão de um patrão arranca o braço 
de uma entregadora de marmitas. Isso 
desata contradições, fomes e dilemas 
de 5 personagens negras por prestígio, 
renda, sobrevivência e integração 
no mercado de trabalho. Texto: Allan 

da Rosa. Elenco: Isamara Castilho, 
Mawusi Tuani, Jojo Brow-nie Souza, 
William Simplicio e Rodrigo de Odé. 
Direção: Ivy Souza. Centro Cultural 
SP / Sl. Jardel Filho – R. Vergueiro, 
1000. Paraíso. T. 11 3397.4002. Terça 
a sábado, 21h; domingo, 20h. R$30. 
(120min). 16 anos. De 29/03 a 03/04.
O HOMEM MAIS INTELIGENTE DA 
HISTÓRIA
https://infinitus.com.br/ 
Quando o renomado psiquiatra Marco 
Polo vai a Jerusalém participar de 
uma reunião na ONU, ele é desafiado 
a estudar a mente do homem mais 
famoso da história: Jesus. Marco Polo, 
um dos maiores ateus da atualidade, se 
recusa, alegando não discutir religião, 
mas é instigado por uma plateia de 
intelectuais a realizar essa empreitada. 
Depois de muita resistência, ele aceita 
o desafio. Adaptação: Augusto Cury 
e Cristiane Natale. Elenco: Daniel 
Satti, Francis Helena Cozta, Renan 
Rezende, Murilo Inforsato, Priscila 
Dieminger e Pietro Alonso. Direção: 
Cristiane Natale. Teatro Liberdade - 
R. São Joaquim, 129. Liberdade. 
Sábado, 21h. R$40. (85min). 10 anos.
A ILUMINADA
https://teatrod.com.br/
Uma palestra que além de ser 
motivacional é quântica, é oferecido 
ao público uma inusitada forma de 
ver o mundo. A palestrante, que 
quando nasceu foi batizada pelos 
pais como Dorotéia das Dores, é um 
exemplo de superação. Por ter tido 
uma família excêntrica, passou por 
bullying na escola, com os amigos, 
nos relacionamentos, e em todas 
as coisas que pudessem configurar 
sua existência. Até que um dia, ela 
chegou ao fundo do poço. Mas o que 
poderia ser seu fim, acaba sendo seu 
recomeço, pois ela percebe que essa 
coleção de fracassos é exatamente 

https://www.sescsp.org.br/unidades/belenzinho/
https://www.sescsp.org.br/unidades/belenzinho/
http://centrocultural.sp.gov.br/
https://infinitus.com.br/
https://teatrod.com.br/
http://www.sescsp.org.br/unidades/belenzinho
http://centrocultural.sp.gov.br
https://infinitus.com.br
https://teatrod.com.br
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o que a poder levar ao sucesso. 
Texto e elenco: Heloisa Périssé. 
Direção: Mauro Farias. Teatro D – 
R. João Cachoeira, 889. Itaim Bibi. 
T. 11 3079.0451. Quinta, 20h; sexta e 
sábado, 21h. R$120. (60min). Livre. 
Estreia 10/03.
LEONARDO DA VINCI – A OBRA 
OCULTA
www.sescsp.org.br
O autor Michele Santeramo, expoente 
do teatro mínimo italiano, reflete 
sobre a passagem da vida para a 
morte a partir das invenções do 
artista italiano renascentista. Texto: 
Michele Santeramo. Elenco: Cacá 
Carvalho. Direção Márcio Medina. 
Sesc Pinheiros – R. Paes Leme, 
195. Pinheiros. T. 11 3095.9400. 
Quinta, sexta e sábado, 20h. R$30. 
(70min). 12 anos. Até 05/03.
A LISTA
www.teatrorenaissance.com.br/
Uma aposentada que, por força 
das circunstâncias, se vê obrigada 
a estabelecer contato com uma 
jovem vizinha. O encontro das duas 
detona um turbilhão de sentimentos, 
lembranças e descobertas que 
marcarão suas vidas para sempre. 
Texto: Gustavo Pinheiro. Elenco: 
Lilia Cabral e Giulia Bertolli. Direção: 
Guilherme Piva. Teatro Renaissance 
- Al. Santos, 2233. Jardins. 
T. 11 3069.2286. Sábado, 20h30; 
domingos, 18h. R$100. (80min). 
12 anos. Estreia 12/03.
LOUCA PARA AMAR
https://teatrod.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 D – R. João Cachoeira, 889. 
Itaim Bibi. T. 11 3079.0451. Domingo, 
18h. R$80. (60min). 12 anos. De 06 
a 27/03.
O MENINO MALUQUINHO - 
LISONJEIO AO MESTRE
https: / /www.prefei tura.sp.gov.br/
c idade /sec re ta r ias /cu l tu ra /dec /
teatros/alfredo_mesquita/
O Menino Maluquinho está 
comemorando 41 anos de existência. 
Seu criador precisa fazer uma edição 
especial de aniversário e o tempo 
para a entrega está chegando ao fim. 
Em meio ao processo de criação, 
ele recebe em seu ateliê a visita 
de seus netos que não os deixam 
“trabalhar” de jeito nenhum. Através 
de desenhos e brincadeiras, eles 
recordam as obras mais divertidas e 
com muita aventura, permitem que o 
público faça uma imersão no universo 
do autor. Texto e direção: Ronaldo 
Liano. Elenco: Glauber Leme, 
Gustavo Guimarães, Helcio Vidal, 
Renan Vinícius, Renata Cristina 
e Viviane Zanelli. Teatro Alfredo 
Mesquita - Av. Santos Dumont, 
1770. Santana. T. 11 2221.3657. 
Sábado e domingo, 16h. Gratuito. 
(60min). Livre. De 05 a 27/03.
ME TORNEI QUEM EU MAIS TEMIA
www.teatrorenaissance.com.br/ 
No show o humorista fala sobre 

http://www.sescsp.org.br/
http://www.teatrorenaissance.com.br/
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/dec/teatros/alfredo_mesquita/
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/dec/teatros/alfredo_mesquita/
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/dec/teatros/alfredo_mesquita/
http://www.teatrorenaissance.com.br/
http://www.sescsp.org.br
http://www.teatrorenaissance.com.br
https://teatrod.com.br
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/dec/teatros/alfredo_mesquita
http://www.teatrorenaissance.com.br
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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.
A MENTIRA
http://teatroclarosp.com.br/
Reflexão sobre os limites da fraqueza 
e da lealdade nas relações pessoais. 
Na história, Alice surpreende o 
marido de sua melhor amiga com 
outra mulher, criando, assim, um 
conflito para si: contar ou não à 
amiga o que viu? Seu marido, tenta 
convencê-la a esconder a verdade, 
defendendo assim a mentira. É 
só para proteger seu amigo? Ou 
ele também tem algo a esconder? 
A peça abre um diálogo sobre a 
verdade, em um momento em que 
estamos sendo bombardeados por 
fake news, traçando um paralelo com 
a realidade onde não se sabe mais 
o que é verdade e o que é mentira. 
Texto: Florian Zeller. Elenco: Miguel 
Falabella, Danielle Winits, Alessandra 
Verney e Frederico Reuter. Direção 
e versão: Miguel Falabella. Teatro 
Claro SP / Shopping Vila Olímpia - 
R. Olimpíadas, 360. T. 11 3448.5061. 
Sexta e sábado, 21h; domingo, 19h. 
De R$70 a R$80. (80min). 10 anos. 
Estreia 04/03.
MEU QUINTAL É MAIOR DO QUE O 
MUNDO
h t t p s : / / w w w . v i v o . c o m . b r / a -
vivo/a-empresa/patrocinios/cultura/
teatro-vivo
A atriz interpreta quatro diferentes 
personagens: um menino com 5 
anos, um jovem de 15, um homem 
de 40 e um idoso de 85. Abre a cena 

revelando as fontes de inspiração 
do poeta: a criança, o passarinho 
e o andarilho. Ao pisar no tapete no 
centro do palco e com um livro em 
mãos, evoca o universo poético do 
cerrado brasileiro. Obra: Manoel 
de Barros. Adaptação: Cássia Kis e 
Ulysses Cruz. Elenco: Cássia Kis. 
Direção: Ulysses Cruz. Teatro Vivo 
– Av. Doutor Chucri Zaidan, 2460. 
Morumbi. T. 11 32791520. Sexta, 20h; 
sábado, 21h; domingo, 18h. R$60. 
(70min). Livre. De 04 a 27/03.
MIRAR: QUANDO OS OLHOS SE 
LEVANTAM
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
TeatroCacildaBeckerSP/
h t t p s : / / w w w . i n s t a g r a m . c o m /
teatrocacildabecker/
Quatro caminhantes percorrem 
lugares e histórias da América Latina 
em uma espécie de busca-viagem por 
pertencimento. O espetáculo lança 
mão de expedientes contemporâneos 
para revelar o lastro da colonização, 
celebrar a potência da diversidade 
dos povos, e refletir aspectos 
contraditórios do nosso continente 
para mirar além das fronteiras. 
Dramaturgia, textos e direção: Jé 
Oliveira. Com: Abel Xavier, Carol 
Vidotti, Emilene Gutierrez e Lua 
Bernardo. Teatro Cacilda Becker - 
R. Tito, 295. Lapa. T. 11 3864.4513. 
Sexta e sábado, 21h; domingo, 19h. 
Gratuito. (80min). 14 anos. Estreia 
25/03.
MISERY
w w w . s y m p l a . c o m . b r /
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 

https://www.facebook.com/TeatroCacildaBeckerSP/
https://www.facebook.com/TeatroCacildaBeckerSP/
http://www.sympla.com.br/teatroportoseguro
http://www.sympla.com.br/teatroportoseguro
http://teatroclarosp.com.br
https://www.vivo.com.br/a-vivo/a-empresa/patrocinios/cultura/teatro-vivo
https://www.facebook.com/TeatroCacildaBeckerSP
https://www.instagram.com/teatrocacildabecker
http://www.sympla.com.br/teatroportoseguro
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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. Até 27/03.
O MISTÉRIO DE IRMA VAP
https:/ /s i te.bi leto.sympla.com.br/
teatrosergiocardoso/ 
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. Até 06/03. 
MULHERES SONHARAM CAVALOS
https://oficinasculturais.org.br/
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 
Veronese. Tradução e Direção: Malú 
Bazán. Elenco: Anna Toledo, Erica 
Montanheiro, Rita Pisano, Bruno 
Perillo, Gustavo Trestini e Haroldo 
Miklos. Oficina Cultural Oswald 
de Andrade – R. Três Rios, 363. 
Bom Retiro. T. 11 3222.2662. Quinta 
e sexta, 20h. Gratuito. (100min). 
14 anos. Estreia 31/03.
O MUSICAL DA PASSARINHA
https:/ /s i te.bi leto.sympla.com.br/
teatrosergiocardoso/ 
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. Temporada 
presencial: Sábado e domingo, 
15h. R$40. Haverá interpretação de 
libras e audiodescrição em todas as 
apresentações. Temporada online: 
Sábado e domingo, 15h. R$40. 
Apresentações com tradução em 
Libras aos sábados. Audiodescrição 
aos domingos entre 13/03 e 10/04. 
04 anos. 

https://site.bileto.sympla.com.br/teatrosergiocardoso/
https://site.bileto.sympla.com.br/teatrosergiocardoso/
https://site.bileto.sympla.com.br/teatrosergiocardoso/
https://site.bileto.sympla.com.br/teatrosergiocardoso/
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https://site.bileto.sympla.com.br/teatrosergiocardoso
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NEURÓTICA
www.teatrofolha.com.br
A atriz se divide entre 11 mulheres, 
colocando uma lente de aumento 
nas figuras tipicamente neuróticas do 
nosso dia a dia. A trama é conduzida 
por uma terapeuta que, em uma 
palestra absolutamente equivocada 
sobre neuroses, apresenta tipos 
como a mulher que perde o próprio 
carro no estacionamento, a idosa 
pessimista que prevê o fim do mundo 
ao comer um tomate com agrotóxico 
ou uma cerimonialista que se 
atrapalha ao atender vários celulares 
ao mesmo tempo. Texto: Henrique 
Tavares e Flávia Reis. Idealização e 
atuação: Flávia Reis. Direção: Márcio 
Trigo. Teatro Folha / Shopping Pátio 
Higienópolis - Av. Higienópolis, 618. 
T. 11 3823.2323. Sábado e domingo, 
20h. R$80. (60min). 14 anos. De 05 
a 13/03.
NÉVOA FROM WHITE PLAINS
h t t p s : / / w w w . v i v o . c o m . b r / a -
vivo/a-empresa/patrocinios/cultura/
teatro-vivo/programacao/nevoa
Tramas e relações que apontam 
temas atuais: cancelamento virtual, 
suicídio, bullying e o preconceito. 
Um espelho da sociedade atual, 
onde tudo que é diferente do status 
quo, da norma estabelecida, corre 
o risco de ser reprimido, censurado 
e eliminado. E, muitas vezes, 
aqueles confortavelmente dentro das 
normas se sentem confiantes para 
fazer piadinhas, praticar abusos. O 
bullying - a não aceitação do outro 
- responsável por tragédias entre 
crianças e adolescentes, famílias, e 
até no mundo corporativo é sofrido 
e praticado pelos personagens de 
‘Névoa’, transpondo para o público a 
importância da empatia e da aceitação 

dentro do convívio com as diferenças. 
Texto: Michael Perlmann. Com Felipe 
Hintze, Felipe Ramos, Felipe Frazão 
e Sidney Kuanza. Direção Lavínia 
Pannunzio. Teatro Vivo – Av. Doutor 
Chucri Zaidan, 2460. Morumbi. 
T. 11 32791520. Terça e quarta, 20h. 
R$80. (60min). 16 anos. De 08 a 30/03.
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. Até 06/03.
NUNCA DESISTA DE SEUS 
SONHOS
https://teatrofernandotorres.com.br/ 
Uma psiquiatra, enquanto estudante 
de medicina, assiste a uma palestra de 
Dr. Augusto Cury e toma a decisão de 
seguir os seus ensinamentos. Apesar 
de almejar uma especialização fora 
do País, protela a realização por 
vários motivos. A profissional é muito 
apaixonada pela sua área e auxilia 
seus pacientes, estimulando-os ao 
contar como homens brilhantes da 
história fracassaram e, ainda assim, 
foram persistentes e não desistiram de 
seus propósitos. Adaptação: Augusto 
Cury e Cristiane Natale. Elenco: 
Myrian Rios, Paulo Goulart Filho, Mari 
Feil e Murilo Cunha. Direção: Rogério 
Fabiano. Teatro Fernando Torres 
– R. Padre Estevão Pernet, 588. 
Tatuapé. T. 11. 2227.1025. Sábado, 
21h; domingo, 19h. De R$40 a R$90. 
(75min). 12 anos. Estreia 12/03.

http://www.teatrofolha.com.br/
https://www.vivo.com.br/a-vivo/a-empresa/patrocinios/cultura/teatro-vivo/programacao/nevoa
https://www.vivo.com.br/a-vivo/a-empresa/patrocinios/cultura/teatro-vivo/programacao/nevoa
https://www.vivo.com.br/a-vivo/a-empresa/patrocinios/cultura/teatro-vivo/programacao/nevoa
http://www.teatrorenaissance.com.br/
https://teatrofernandotorres.com.br/
http://www.teatrofolha.com.br
https://www.vivo.com.br/a-vivo/a-empresa/patrocinios/cultura/teatro-vivo/programacao/nevoa
http://www.teatrorenaissance.com.br
https://teatrofernandotorres.com.br
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O
OU 9 OU 80
w w w. s e s c s p . o r g . b r / u n i d a d e s /
ipiranga/ 
Utilizando-se das letras do funk e 
do passinho para narrar a história, 
o espetáculo traz as dificuldades 
encontradas na vida de muitos 
jovens periféricos, passando pelo 
preconceito, racismo, homofobia e 
desigualdade social, mostrando que, 
mesmo diante dessas dificuldades, 
encontram lugares de inspiração 
e motivação para seguir na luta 
diária de viver, e viver da arte e da 
dança. Com Clarin Cia. de Dança. 
Sesc Ipiranga - R. Bom Pastor, 822. 
Ipiranga. T. 11 3340.2000. Dia 13/03, 
18h. R$40. (60min). 14 anos.
A PANE
h t t p s : / / w w w . i n s t a g r a m . c o m /
paneteatro/ 
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. Tradução: 
Diego Viana. Com: Antonio Petrin, 
Cesar Baccan, Heitor Goldflus, Julio 
Assad, Oswaldo Mendes e Roberto 
Ascar. Direção: Malú Bazán. De 04 
a 13/03 - Teatro João Caetano – 
R. Borges Lagoa, 650. Vila 
Clementino. T. 11 5573.3774. De 18 a 
26/03 - Teatro Arthur Azevedo - Av. 
Paes de Barros, 955. Alto da Mooca. 
T. 11 2604.5558. Sexta e sábado, 21h; 
domingo, 19h. Ingresso Beneficente: 
1kg de alimento. (70min). 14 anos. 
PARAÍSO DOS INFERNOS
https://teatrosaocristovao.com/
Um homem, dotado de todas as 
qualidades do famoso “machão”, 

está desfrutando de seu maior objeto 
de desejo, a mulher, é claro. Nesse 
momento exato, ele morre. Minutos 
depois, reaparece no céu, como uma 
espécie de ressurreição. A confusão 
se inicia. Questões machistas jamais 
analisadas por ele vêm à tona, 
intercaladas por respostas precisas 
e engraçadas de um Cordel de 
Anjos, o Anjo da Guarda, o Anjo da 
Passagem e o Anjo da Burocracia. 
Texto: Américo Nouman e Ricardo 
Tibau. Elenco: Ana Morisa, Carlos 
Denoni, Flávio Wongálak, Marcelo 
Iazzetti, Vânia Bower. Ator convidado: 
Markinhos Moura. Direção: Hilton 
Have e Eduardo Moreno. Teatro 
São Cristóvão Saúde – R. Capitão 
Pacheco e Chaves, 313. Vila 
Prudente. T. 11 99885.0022. Sexta, 
21h. R$80. (75min). 10 anos. Estreia 
04/03. 
PÉRSIA
http://www.sobrevento.com.br/
A partir de depoimentos de imigrantes 
iranianos, a montagem busca uma 
conexão entre a cultura brasileira e a 
persa. Dramaturgia: Sandra Vargas (a 
partir de depoimentos recolhidos junto 
a imigrantes iranianos e aos atores). 
Elenco: Sandra Vargas, Luiz André 
Cherubini, Maurício Santana, Sueli 
Andrade, Liana Yuri e Daniel Viana. 
Direção: Sandra Vargas e Luiz André 
Cherubini. Espaço Sobrevento – 
R. Coronel Albino Bairão, 42. Mooca. T. 
11 2692.1549. Sexta e sábado, 20h30; 
domingo, 20h. Gratuito. (80min). 
14 anos. Estreia 11/03. Reserva de 
ingressos: info@sobrevento.com.br
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 

http://www.sescsp.org.br/unidades/ipiranga/
http://www.sescsp.org.br/unidades/ipiranga/
https://www.instagram.com/paneteatro/
https://www.instagram.com/paneteatro/
https://teatrosaocristovao.com/
http://www.teatrorenaissance.com.br/
http://www.sescsp.org.br/unidades/ipiranga
https://www.instagram.com/paneteatro
https://teatrosaocristovao.com
http://www.sobrevento.com.br
http://www.teatrorenaissance.com.br
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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 05/03.
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. Até 27/03.
PROJETO HABITAT
https://oficinasculturais.org.br/  
O projeto investiga a relação 
do próprio corpo como uma 
casa, buscando nele questões 
poéticas, políticas e estéticas. Os 
espetáculos serão apresentados 
sequencialmente. Mulher, Como 
Você Se Chama? De: Janaina Matter. 
Reflexão sobre mulheres que de 
algum modo transformaram o mundo 
e tiveram seus nomes silenciados. 
O Arquipélago De: Pablito Kucarz. 

Aborda relações familiares a partir 
da ideia evocada por essa estrutura 
geográfica, composta por pequenas 
ilhas que estão próximas, porém 
separadas por águas salgadas. Em 
sua narrativa, também há espaço 
para uma discussão sobre bullying, 
machismo, violência e homofobia 
vividas no período da adolescência. 
Elenco: Janaina Matter e Pablito 
Kucarz. Direção: Maíra Lour. Oficina 
Cultural Oswald de Andrade – 
R. Três Rios, 363. Bom Retiro. 
T. 11 3222.2662. Terça a sexta, 20h; 
sábado, 17h. Gratuito. (100min). 
14 anos. De 08 a 12/03.
5ª EDIÇÃO DO PROJETO 
CIRCULAR - ARTE NA PRAÇA 
ADOLPHO BLOCH
w w w . i n s t a g r a m . c o m /
circularartenapraca
Mostra “Concreta Mente Já”. 
O curador do projeto pediu aos 
artistas convidados uma revisitação 
do neoconcretismo, que tem como 
principais representantes o escritor 
e crítico de arte Ferreira Gullar e a 
artista plástica Lygia Clark. Os artistas 
foram convidados `a dialogarem com o 
espaço, sempre ligados ao ambiente. 
Curadoria: Marc Pottier. Praça 
Adolpho Bloch - Av. Brasil, s/n. Jardim 
Paulista. Gratuito.
RIOBALDO
https:/ /s i te.bi leto.sympla.com.br/
teatrosergiocardoso/ 
Adaptação do romance Grande 
Sertão: Veredas de João Guimarães 
Rosa. Nela, o seu personagem 
central, o ex-jagunço Riobaldo, 
relembra sua vida e seus três 
grandes amores: Diadorim, Nhorinhá 
e Otacília. O incompreendido amor 
homossexual por Diadorim, o amigo 

http://www.teatrojsafra.com.br/
https://oficinasculturais.org.br/
https://site.bileto.sympla.com.br/teatrosergiocardoso/
https://site.bileto.sympla.com.br/teatrosergiocardoso/
http://www.teatrojsafra.com.br
https://oficinasculturais.org.br
http://www.instagram.com/circularartenapraca
https://site.bileto.sympla.com.br/teatrosergiocardoso
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que lhe apresentou a vida de jagunço 
e lhe abriu as portas do conhecimento 
da natureza e do humano, levando-o 
ao pacto fáustico; o amor carnal e sem 
julgamentos pela prostituta Nhorinhá; 
e o amor purificador por Otacília, 
a esposa, que o resgatou do pacto 
fáustico e o converteu num ‘homem de 
bem’. Adaptação e atuação: Gilson de 
Barros. Direção: Amir Haddad. Teatro 
Sérgio Cardoso / Sala Paschoal 
Carlos Magno – R. Rui Barbosa, 153. 
Bela Vista. T. 11 3882.8080. Sexta 
a domingo, 19h. R$40. (65min). 
16 anos. Estreia 11/03.
RUÍDO
https://www.ciadoescombro.com/
A história de uma família peruana 
dos anos 1980 comum que aprendeu 
a viver em um país autoritário, 
atormentado pela inflação, violência e 
terrorismo. Dramaturgia: Mariana de 
Althaus. Elenco: Amanda Rodovalho, 
Andrea Tedesco, Camilo Schaden 
e Priscilla Carbone. Direção: Daniel 
Aureliano. De 09 a 20/03 - Centro 
Cultural São Paulo / Sl. Jardel 
Filho – R. Vergueiro, 1000. Paraíso. 
T. 11 3397.4002 - Quarta a sábado, 
21h; domingo, 20h. Gratuito. A partir 
de 25/03 – Oficina Cultural Oswald 
de Andrade – R. Três Rios, 363. 
Bom Retiro. T. 11 3222.2662. Sexta, 
20h; sábado, 18h. Gratuito. (90min). 
14 anos.
SCARATUJA
h t t p s : / / w w w . v i v o . c o m . b r / a -
vivo/a-empresa/patrocinios/cultura/
teatro-vivo/programacao/scaratuja
Conduzidos por muitas linhas que 
partem em infinitas direções, somos 
levados a seguir a trilha do desenho 
que da garatuja `a representação 
das formas, nos faz descobrir como 
nos divertimos e nos desenvolvemos 

quando criamos livremente, quando 
nos deixamos levar por nosso corpo 
e pela ânsia em explorar um novo 
e estimulante universo, desde o 
momento que abrimos nossos olhos. 
Criação: Aline Volpi, Marcelo Peroni 
e Vladimir Camargo. Elenco: Aline 
Volpi e Vladimir Camargo. Direção: 
Marcelo Peroni. Teatro Vivo – 
Av. Doutor Chucri Zaidan, 2460. Morumbi. 
T. 11 32791520. Domingo, 15h. R$80. 
(50min). Livre. Estreia 20/03.
SE PISCAR JÁ ERA
w w w. s e s c s p . o r g . b r / u n i d a d e s /
ipiranga/
O encontro inesperado entre o 
passinho e a surdez é um encontro 
de pessoas que ouvem e não 
ouvem. a dança do passinho e seu 
lugar de obediência e superação ao 
“pontinho”, como é chamado pelas 
suas dançarinas e dançarinos, guia 
o ritmo e dá vida aos passos desse 
trabalho. Dançarinos: Bruno Ramos e 
Dg Fabulloso. Direção e coreografia: 
Rodrigo Vieira. Sesc Ipiranga - 
R. Bom Pastor, 822. Ipiranga. 
T. 11 3340.2000. Dias 11 e 12/03, 
21h. R$40. (60min). 12 anos.
7PISOS
www.galpaodofolias.com
Desvela o percurso de Giuseppe 
Corte, um escritor negro que acabou 
de se internar voluntariamente em 
um hospital cujo estranho protocolo 
de tratamento diz respeito ao 
funcionamento de sete andares que 
separam os pacientes mais graves 
dos mais saudáveis. Desse contexto 
surge um infindável conjunto de 
ações ambivalentes que oscilam 
entre a violência e a naturalização 
da violência contra os ditos corpos 
socialmente desviantes, fazendo 
deles plataformas vivas para o 
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exercício do poder. Dramaturgia: 
Paloma Franca Amorim. Elenco: Alex 
Rocha, Clarissa Moser, Lui Seixas, 
Marcella Vicentini e Marcellus 
Beghelle. Direção: Dagoberto 
Feliz. Galpão do Folias – R. Ana 
Cintra, 213. Campos Elíseos. T. 11 
3361.2223. Sexta à segunda, 20h. 
R$30. (70min). 14 anos.
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 05, 06, 19 e 20/03.
SILVIO SANTOS VEM AÍ
https:/ /s i te.bi leto.sympla.com.br/
teatroraulcortez/  
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. 
Direção: Fernanda Chamma e Marilia 
Toledo. Direção musical: Marco 
França. 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).
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 13/03.
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SIX ROCK’S
w w w. s e s c s p . o r g . b r / u n i d a d e s /
ipiranga/
Com dois violinos, duas violas e 
dois violoncelos, a banda faz uma 
homenagem aos grupos de rock que 
seus integrantes ouviram durante 
toda a juventude.  No repertório estão 
clássicos de bandas como Beatles, 
Rolling Stones, Deep Purple, Led 
Zeppelin, AC/DC e Nirvana. Sesc 
Ipiranga - R. Bom Pastor, 822. 
Ipiranga. T. 11 3340.2000. Dia 20/03, 
18h. R$24. (60min). Livre.
SONHATÓRIO
w w w. s e s c s p . o r g . b r / u n i d a d e s /
ipiranga/ 
É hora do almoço no Sanatório Boa 
Cabeça. Sentam-se à mesa três 
supostos loucos, para a refeição. 
Porém, não há ali nada para comer 
ou beber. Sedentos e famintos, os 
amigos partem em uma deliciosa 
viagem imaginária em busca de 
comida, que os levará para áridos 
desertos, para o fundo do mar e 
para longínquos planetas. Com a 
Cia Truks. Criação: Henrique Sitchin 
e Gabriel Sitchin. Texto e direção: 
Henrique Sitchin. Elenco: Thais Rossi, 
Gabriel Sitchin e Rogério Uchoas. 
Sesc Ipiranga - R. Bom Pastor, 822. 
Ipiranga. T. 11 3340.2000. Dia 06/03, 
11h. R$24. (60min). Livre.
SONHO DE ARTISTA
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
teatropopularjoaocaetano/
Dois artistas saltimbancos que não 
se conhecem escolhem a mesma 
praça para realizar a mesma peça, no 
mesmo dia e horário. Após discutirem 
e chegarem a um acordo, topam 
apresentar juntas a fábula comum a 
ambos, A cigarra e a formiga. Mas com 
o aparecimento de uma formiga que 

quer ser artista, essa antiga história 
ganha contornos surpreendentes. 
Texto e direção: Stella Tobar. Elenco: 
Stella Tobar e Giuliano Caratori. 
Teatro Popular João Caetano – 
R. Borges Lagoa, 650. Vila 
Clementino. T. 11 5573.3774. Sábado 
e domingo, 16h. R$16. (55min). Livre. 
De 05 a 27/03.
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). Até 13/03.
SÓ POR DEUS
http://teatroitalia.com.br/ 
Dois corretores imobiliários recebem 
o público para um coquetel de 
apresentação de um novo lançamento 
imobiliário. Enquanto aguardam 
a chegada dos compradores 
para iniciar o coquetel, eles vão 
entretendo o público com as histórias 
e suas aventuras e desventuras na 
profissão. Com: Rita Murai e Darwin 
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Demarch. Direção: Grace Gianoukas. 
Participações especiais: Dia 04/03 
- Fernandinho Beat Box; 05/03 - 
Fernandinho Beat Box e Bruna Braga; 
11/03 - Sidney Rodrigues; 12/03 
- Sidney Rodrigues; 25/03 - Ângelo 
Luchese e 26/03 - Ângelo Luchese 
e Bruna. Teatro Itália - Av. Ipiranga, 
344. República. T. 11 3120.6945. 
Sexta e sábado, 21h. R$70. (70min). 
14 anos.
SWEENEY TODD – O CRUEL 
BARBEIRO DA RUA FLEET
https://teatrosantander.com.br/ 
O musical conta a história de Benjamin 
Barker, barbeiro que se viu obrigado 
a ir embora de Londres por conta de 
uma briga com o cruel Juiz Turpin. 
Após 15 anos afastado da cidade ele 
retorna sob o pseudônimo Sweeney 
Todd e sedento por vingança. Ao 
chegar ao lugar onde funcionava sua 
antiga barbearia, na Rua Fleet, Todd 
se depara com uma arruinada loja de 
tortas administrada pela Dona Lovett. 
A partir daí, Todd e Lovett unem 
forças para que ele se vingue do Juiz, 
e ela faça sua loja crescer com tortas 
recheadas de ingredientes muito 
suspeitos. De: Stephen Sondheim. 
Elenco: Rodrigo Lombardi, Andrezza 
Massei, Mateus Ribeiro, Guilherme 
Sant’anna , Dennis Pinheiro, Caru 
Truzzi, entre outros. Direção: 
Zé Henrique de Paula. Direção 
musical: Fernanda Maia. Teatro 
Santander - Complexo do Shopping 
JK - Av. Juscelino Kubitschek, 2041. 
Itaim Bibi. T. 11 4810.6868. Sextas, 
21h30; sábados, 16h e 20h30; 
domingos, 18h. De R$75 a R$220. 
(120min). 16 anos. Estreia 18/03.
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. Sábado, 22h30. (70min). 
Livre.
TEATRO PARA QUEM NÃO GOSTA
https://teatrofaap.showare.com.br/ 
A dupla de atores desdobra-se em 
32 personagens para traçar um 
panorama da arte, desde a Antiguidade 
até os dias atuais, passando pela 
adaptação de clássicos como Édipo 
Rei e Romeu e Julieta, teatro de 
revista, infantil, musicais e stand-up 
comedies. Texto e elenco: Marcelo 
Médici e Ricardo Rathsam. Supervisão: 
Kleber Montanheiro. Teatro Faap – 
R. Alagoas, 903. Higienópolis. 
T. 11 3662.7233 / 3662.7234. Sexta, 
21h; sábado, 20h; domingo, 18h. 
R$100. (90min). 14 anos. Estreia 11/03.
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 – 
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R. dos Ingleses, 209. Morro dos 
Ingleses. T. 11 3284.3382. Sábado, 
21h; domingo, 20h. R$80. 16 anos. 
Até 06/03. Ingressos: www.bilheteria.
com.br 
TERREMOTOS
www.centroculturalfiesp.com.br 
A história de três irmãs, costuradas 
como retalhos de uma grande 
colcha que alerta para um assunto 
urgente: o colapso ambiental. Quatro 
histórias simultâneas: três irmãs e um 
cientista brilhante que despontou no 
meio acadêmico no final dos anos 
60 por causa de uma descoberta 
importantíssima, que iria afetar a vida 
de todo o planeta num futuro próximo. 
Texto: Mike Bartlett. Tradução e 
Adaptação: Marco Antônio Pâmio e 
Marco Aurélio Nunes. Com Bruna 
Guerin, Paloma Bernardi, Virgínia 
Cavendish, Fernando Pavão, Giovani 
Tozi, entre outros. Participação 
especial: Luiz Guilherme. Direção: 
Marco Antônio Pâmio. Teatro do 
SESI – Av. Paulista, 1313. Jardins. 
T. 11 3528.2000. Quinta, sexta e 
sábado, 20h; domingo, 19h. Gratuito. 
(110min). 12 anos. Estreia 05/03.
O TOM TÁ ON
https://www.teatrojsafra.com.br/ 
No palco o ator canta as imitações de 
grandes nomes da música, faz suas 
observações sobre o comportamento 
humano, revela seu olhar atento sobre 
a política do país, apresenta imitações 
de personalidades da televisão e 
encarna seus personagens originais, 
como João Canabrava, o velho 
contador de causos Sr. Venâncio 
ou a petulante doméstica Jarilene, 
entre outras surpresas. Com: Tom 
Cavalcante. Direção: Antonio José 
Rodrigues Cavalcante. Teatro J. 
Safra – R. Josef Kryss, 318. Barra 
Funda. T. 11 3611-3042. Dias 01, 02, 

08 e 09/04, 21h. De R$60 a R$130. 
(80min). 14 anos. 
TUCCA APRENDIZ DE MAESTRO – 
ABRE ALAS
h t t p s : / / w w w . t u c c a . o r g .
b r / m u s i c a - p e l a - c u r a /
aprendiz-de-maestro-2022/ 
Contando com um repertório que vai 
das Músicas de Celebração dos mais 
variados lugares e períodos históricos 
– das festividades da Antiguidade até 
as Marchinhas clássicas do Carnaval 
Brasileiro – o episódio é dividido em 
blocos como se fosse o desfile de 
uma Escola de Samba, onde cada Ala 
tratará de um tema. Maestro: João 
Maurício Galindo. Texto e direção: 
Paulo Rogério Lopes.  Com: João 
Maurício Galindo, Luciana Carnielli e 
Mariana Elisabetsky. Sala São Paulo 
- Praça Júlio Prestes, 16. Campos 
Elíseos. T. 11 3367.9500. Dia 05/03, 
11h. R$50. Livre.
A ÚLTIMA SESSÃO DE FREUD
www.itaucultural.org.br  
Um encontro fictício entre Sigmund 
Freud, o pai da psicanálise, e o 
escritor, poeta e crítico literário 
C.S.Lewis, dois intelectuais que 
influenciaram o pensamento científico 
filosófico da sociedade do século XX. 
Texto: Mark St. Germain. Tradução: 
Clarisse Abujamra. Elenco: Odilon 
Wagner e Claudio Fontana. Direção: 
Elias Andreato. Itaú Cultural – 
Av. Paulista, 149. Bela Vista. 
T. 11 2168.1777. Quinta a sábado, 
20h; domingo, 19h. Gratuito. (90min). 
12 anos. De 03 a 27/03.
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 
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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 04/03.
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. Até 27/03.
A VALSA DE LILI
www.sympla.com.br/teatroevaherz 
Lili é uma pessoa extraordinária e 
única, e, ao mesmo tempo, é uma 
mulher com questões iguais às de 
qualquer outro ser humano: o amor, 
a perspectiva do envelhecimento 
e da morte, os limites sociais e 
físicos e a luta pela sobrevivência. 
A única coisa que a distingue é que 
só consegue mexer os músculos 
do pescoço e da cabeça. Ela conta 
sua história e de seus amigos, mas 
principalmente, narra a aventura de 
viver plenamente, transformando 
as tragédias e dramas do cotidiano. 
Inspirado no livro “Pulmão de Aço” 
de Eliana Zagui. Texto: Aimar Labaki. 
Intérprete: Débora Duboc. Direção: 
Débora Dubois. Teatro Eva Herz / 
Livraria Cultura do Conjunto Nacional 
– Av. Paulista, 2073. Cerqueira César. 

Sábado, 20h; domingo, 18h. R$50. 
(70min). 12 anos. Estreia 05/03.
VAMBORA!
w w w. s e s c s p . o r g . b r / u n i d a d e s /
ipiranga/ 
Por meio de três paisagens diferentes, 
o espetáculo apresenta distopias 
em que personagens vivendo em 
seus limites, buscam por meio da 
imaginação, novas possibilidades 
e espaços para se viver. Com: Cia 
La Leche. Dramaturgia: Alessandro 
Hernandez. Elenco: Alessandro 
Hernandez e Ana Paula Lopez. 
Direção: Cris Lozano. Sesc Ipiranga 
- R. Bom Pastor, 822. Ipiranga. 
T. 11 3340.2000. Domingo, 11h. R$24. 
Livre. (60min). Estreia 13/03.
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. Até 06/03.
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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. 
#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.
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. Até 
13/03.
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.

http://www.sescsp.org.br/cpt
http://www.culturaemcasa.com.br
http://www.instagram.com/sescaovivo
http://www.youtube.com/sescsp
https://www.sympla.com.br/
http://www.itaucultural.org.br
http://www.sescsp.org.br/cpt
http://www.culturaemcasa.com.br
http://www.instagram.com/sescaovivo
http://www.youtube.com/sescsp
http://www.sympla.com.br
http://www.itaucultural.org.br
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Depois. Com: Claudia Schapira. 
Encontros semanais, disponíveis 
para visualização por 30 dias após a 
realização. (60min). Participação do 
público pelo chat para perguntas e 
depoimentos.
AS OLÍVIAS
Instagram @asolivias
Para celebrar e refletir sobre o humor 
feito por mulheres de diferentes 
gerações e em diversas mídias, As 
Olívias realizam ao longo do mês de 
março o projeto “Rindo com Elas”. 
A cada semana convidadas vão 
bater um papo com o grupo sobre 
suas carreiras e os desafios de 
ser uma mulher que faz rir. Elenco: 
Marianna Armellini, Renata Augusto 
e Sheila Friedhofer. Convidados: Dia 
03/03 - Cris Wersom; 10/03 - Livia La 
Gatto; 17/03 - Nany People; 24/03 - 
Grace Gianoukas e 31/03 - Micheli 
Machado. Quinta, 20h. Gratuito. 
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.

MOSTRA 59 - 10 ANOS EM CENA
www.YouTube.com/Grupo59deTeatro  
Comemorando 10 anos de trajetória, 
completados em 2021, o Grupo 59 
de Teatro apresenta programação 
online com dois espetáculos 
representativos de seu repertório 
e quatro encontros ao vivo com 
convidados para discutir temas 
pertinentes ao teatro.
Teatro
O Gato Malhado e a Andorinha 
Sinhá. Da obra de Jorge Amado, a 
história do amor impossível entre 
um gato malhado e uma linda 
andorinha resgata a tradição dos 
contadores de histórias. Texto: 
Antônio Rogério Toscano e Grupo 59 
de Teatro - inspirado na obra original 
de Jorge Amado. Elenco: Grupo 59 
de Teatro - Carol Faria, Felipe Alves, 
Felipe Gomes Moreira, Fernando 
Oliveira, Gabriel Bodstein, Gabriela 
Cerqueira, Jane Fernandes, Mirian 
Blanco, Nathália Ernesto, Nilcéia 
Vicente, Ricardo Fialho, Tatiana 
Heide e Thomas Huszar. Direção: 
Cristiane Paoli Quito. Exibição: 
De 18/03 até 17/04. Gratuito. 
(60min). 06 anos. O espetáculo ficará 
disponível pelo período de 30 dias.
Encontros Ao Vivo
15/03, 20h - 1º Encontro: Uma 
Conversa Sobre Teatro para Infância 
e Juventude. Com: Cristiane Paoli 
Quito. 22/03, 20h - 2º Encontro: Uma 
Conversa Sobre Teatro de Máscaras. 
Com: Tiche Vianna. 28/03, 20h - 3º 
Encontro: Uma Conversa Sobre 
Direção e Treinamento Artístico em 
Tempos Pandêmicos. Com: Fabiano 
Lodi. 05/04, 20h - 4º Encontro: 
Uma Conversa Sobre Teatro Hip 
Hop, Núcleo Bartolomeu 20 Anos 

http://www.instagram.com/sescaovivo
http://www.youtube.com/sescsp
https://teatroparaalguem.com.br/
http://www.youtube.com/Grupo59deTeatro
http://www.YouTube.com/Grupo59deTeatro
http://www.instagram.com/sescaovivo
http://www.youtube.com/sescsp
http://www.teatroparaalguem.com.br
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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://guiaoff.com.br/historico

