
Escola Municipal Livre de Teatro Itapevi 

28ª Mostra de Teatro Itapevi 

De 14/01 à 25/01 

(O Teatro não está em edifícios – O Teatro está em nós!) 

 

ENTRADA GRATUITA (Retirar as entradas com 30 minutos de antecedência) 

 

14 de Janeiro – Terça-feira – 19h – “Cenas Modulares” 

Inspiradas nas obras de: Nelson Rodrigues, Plínio Marcos e Caio Fernando de Abreu 

Direção: Alunos da Escola Livre de Teatro / Classificação: 12 anos 

Sinopse: As cenas foram dirigidas pelos próprios alunos da Escola Municipal Livre de 

Teatro, partindo do trabalho de finalização do terceiro módulo, trabalho esse que os 

alunos precisam ter um de direção teatral. 

Local: Biblioteca Municipal Monteiro Lobato – Av. Luiz Manfrinato, 194 – Centro – 

Itapevi. 

 

15 de Janeiro – Quarta-feira – 19h - “Bruxas de Salem” 

Texto: Arthur Miller 

Adaptação: Hélton Lima 

Direção: Jennifer Alves / Classificação: 10 anos 

Assistência de direção: Roger Corrêa e João Stos  

Assistência de Direção: Bruna Souza 

Sinopse: John Proctor, que é casado, decide terminar o romance com sua jovem amante, 

Abigail Williams. Revoltada, ela lidera um ritual oculto, ao lado de outras mulheres, 

pedindo a morte da esposa de John, Elizabeth. O ritual é descoberto por um reverendo, e 

as jovens são levadas a julgamento. Mas Elizabeth também é acusada de bruxaria, e John 

tenta defendê-la, o que piora a situação. 

Local: Biblioteca Municipal Monteiro Lobato – Av. Luiz Manfrinato, 194 – Centro – 

Itapevi. 

 

16 de Janeiro – Quinta-feira – 19h – “Roque Santeiro” 

Texto: Dias Gomes 

Direção: Stephany Herminio / Classificação: 12 anos 

Assistência de direção: Israel Barone, Gabriel Castro e Nícholas Martins 



Sinopse: A cidade de Asa Branca prosperou nas últimas décadas devido a lenda de 

Roque Santeiro, um bravo soldado que deu sua vida na guerra. A lenda fomenta o lucro 

da cidade, dos fazendeiros, dos políticos e dos interesseiros. Porém, quando menos se 

espera Roque retorna a Asa Branca, e sua presença passa a ameaçar tudo o que foi 

construído nos últimos quinze anos através da falsa lenda.  

Local: Biblioteca Municipal Monteiro Lobato – Av. Luiz Manfrinato, 194 – Centro – 

Itapevi. 

 

17 de Janeiro – Sexta-feira – 19h - “Romeu e Julieta” 

Texto: William Shakespeare 

Direção: Stephany Herminio / Classificação: Livre 

Sinopse: Na formosa Verona duas casas iguais em dignidade reativam antiga inimizade, 

manchando de sangue mãos fraternas. Do fatal seio desses dois rivais nasce um par de 

amantes, que em sua sepultura o ódio dos pais os puseram. Os lances desse amor fadado 

à morte e a obstinação teve triste sorte do qual verão representado. 

Local: Biblioteca Municipal Monteiro Lobato – Av. Luiz Manfrinato, 194 – Centro – 

Itapevi. 

 

18 de Janeiro – Sábado – 18h30 - “O Dragão Verde” 

Texto: Maria Clara Machado 

Direção: Talita Admertides / Classificação: Livre 

Sinopse: Um conto de fadas moderno, livremente inspirado no episódio bíblico de Davi 

e Golias e recheado de tiradas hilariantes. Como a maioria dos contos de fada, este 

também não tem fadas. Ele mostra que a coragem que vem do amor (do menino) e a 

sabedoria que vem da experiência (do velho) podem derrotar a força bruta (do dragão). 

 

20h30 - “Fala baixo senão eu grito” 

Texto: Leilah Assumpção 

Direção: Cleber Monteiro / Classificação: 14 anos 

Sinopse: Mariazinha Mendonça de Moraes, uma funcionária pública, solteirona e 

infantilizada, é surpreendida pela entrada de um ladrão em seu quarto, em um pensionato 

para mulheres. Após a entrada desse homem, Mariazinha é levada para um lugar onírico, 

onde experimenta o gosto da liberdade e dos desejos jamais vividos. 

Local: Biblioteca Municipal Monteiro Lobato – Av. Luiz Manfrinato, 194 – Centro – 

Itapevi. 

 



19 de Janeiro – Domingo – 18h30 – “A revolução das mulheres” 

Texto: Aristófanes 

Direção: Jéssica Santos  / Classificação: 12 anos 

Sinopse: Em uma Atenas onde apenas os homens governam, um grupo de mulheres 

liderado por Betina, Stelina e Valentina, se disfarçam com trajes masculinos e vão até a 

assembleia com o objetivo de convencê-los a entregar a chefia do estado às mulheres. 

 

20h30 – “Éramos 3, agora somos milhares” 

Texto: Criação colaborativa 

Direção: Jennifer Alves / Classificação: 12 anos 

Sinopse: Éramos três relata conflitos vividos dentro da sociedade atual. Com o intuito de fazer 

o público refletir sobre os acontecimentos de nossas vidas. 

Local: Biblioteca Municipal Monteiro Lobato – Av. Luiz Manfrinato, 194 – Centro – 

Itapevi. 

 

20 de Janeiro – Segunda-feira – 19h – “Exercício com o texto “Soltando o Verbo””  

Texto: Zé Carlos Andrade 

Direção: Cleber Monteiro / Classificação: Livre 

Assistência de direção: Rian Izidorio e Rafaela Gomes 

Sinopse: Um trabalho de exercícios cênicos por meio da obra “Soltando o verbo”. 

Utilizando trechos que retratam o poder da palavra através de poemas, contos e cenas. O 

espetáculo apresenta atores e atrizes que contam sobre a importância da palavra, o 

surgimento da linguagem, e a variação de linguagens existentes. 

 

19h30 – “Lisbela e o prisioneiro” 

Texto: Osman Lins 

Direção: Jéssica Santos / Classificação: 12 anos 

Sinopse: Lisbela é uma moça que adora ir ao cinema e vive sonhando com os galãs de 

Hollywood dos filmes que assiste. Leléu é um malandro conquistador, que em meio a 

uma de suas muitas aventuras chega à cidade de Lisbela. Após se conhecerem eles logo 

se apaixonam, mas há um problema: Lisbela está noiva. Em meio às dúvidas e aos 

problemas familiares que a nova paixão desperta, há ainda a presença de um matador que 

está atrás de Leléu, devido a ele ter se envolvido com sua esposa.  

Local: Biblioteca Municipal Monteiro Lobato – Av. Luiz Manfrinato, 194 – Centro – 

Itapevi. 



20h – “O Rei Leão” 

Adaptação: Galileu GC 

Direção: Talita Admertides 

Classificação: Livre 

Sinopse: Na famosa história da WALT DISNEY, Simba, um pequeno leãozinho que é 

filho de Mufasa, o Rei Leão, e da rainha Sarabi. O recém-nascido recebe a bênção do 

sábio babuíno Rafiki mas, ao crescer, é envolvido nas artimanhas de seu tio Scar, o 

invejoso e maquiavélico irmão de Mufasa, que planeja livrar-se do sobrinho e herdar o 

trono. Quando Simba se vê injustamente acusado pela morte de Mufasa, sua única chance 

de salvar sua vida é se exilar das Terras do Reino. Ele encontra abrigo junto a outros dois 

excluídos da sociedade, um javali chamado Pumba e um suricate chamado Timão, que 

lhe ensinam a filosofia do \"Hakuna Matata\" (sem preocupações). Anos depois, ao ser 

descoberto por Nala, sua amiga de infância, Simba tem que decidir se deve assumir suas 

responsabilidades como rei ou seguir com seu estilo de vida despreocupado 

 

21 de Janeiro – Terça-feira – 19h – “2070” 

Texto: Colaborativo 

Direção: Cleber Monteiro / Classificação: 16 anos  

Sinopse: Em um mundo distópico, destruído por guerras e más lideranças, a humanidade 

é obrigada a se refugiar nos esgotos por conta da atmosfera tóxica. Após 10 anos, ao voltar 

pra superfície, a humanidade tentará um recomeço. 

Local: Biblioteca Municipal Monteiro Lobato – Av. Luiz Manfrinato, 194 – Centro – 

Itapevi. 

 

22 de Janeiro – Quarta-feira – 19h – “Exercício Cênico - “Consciência” e “Ovos 

mexidos” – Turma da melhor idade 

Texto: Colaborativo 

Direção: Hélton Lima  / Classificação: Livre 

Sinopse: Tratam-se de exercícios cênicos de improviso com a mais nova turma da Escola 

Livre de Teatro de Itapevi. 

 

19h30 – “A tempestade” 

Texto: William Shakespeare 

Direção: Hélton Lima / Classificação: Livre 

Sinopse: A tempestade é uma história de vingança, é uma história de amor, é uma história 

de conspirações oportunistas e é uma história que contrapõe a figura disforme, selvagem, 



pesada dos instintos animais que habitam o homem à figura etérea, incorpórea, 

espiritualizada de altas aspirações humanas, como o desejo de liberdade e a lealdade grata 

e servil. 

Local: Biblioteca Municipal Monteiro Lobato – Av. Luiz Manfrinato, 194 – Centro – 

Itapevi. 

 

23 de Janeiro – Quinta-feira – 19h - “O fantástico mistério de Feiurinha”  

Texto: Pedro Bandeira 

Direção: Jennifer Alves / Classificação: Livre  

Sinopse: Um pouco mais velha, e esperando o sétimo filho, Branca de Neve, agora 

Branca Encantado, convocou suas amigas para que descobrissem o paradeiro de 

Feiurinha, que havia desaparecido com seu príncipe, seu castelo e seu reino sem deixar 

pistas. Logo, a reunião estava completa. Chegaram Chapeuzinho Vermelho, Cinderela 

Encantado, Bela Adormecida Encantado, Rapunzel Encantado e Rosa Encantado Della 

Moura Torta. Juntas, começaram a discutir possibilidades e a pesquisar nos livros. Mas 

nem sinal da história de Feiurinha. Foram procurar um autor, que também não conseguiu 

nenhuma pista, e já estavam todos desanimados, quando Jerusa, a empregada, contou a 

história que ninguém encontrava. Agora, Feiurinha existiria para todos, com sua história 

escrita pelo autor. 

Local: Biblioteca Municipal Monteiro Lobato – Av. Luiz Manfrinato, 194 – Centro – 

Itapevi. 

 

24 de Janeiro – Sexta-feira – 19h – “Anacrônico” 

Texto: Colaborativo 

Orientação: Janaína Alves / Classificação: 18 anos 

Sinopse: "Você já se perguntou o quanto seu tempo é valioso? 

O que você faria nos seus últimos minutos de vida? 

O que se deve ou o que se sabe? 

Eu vou morrer, você vai morrer. 

O nosso tempo está acabando! 

Cada segundo é crucial" 

 

Em uma realidade distópica, um grupo de artistas vem do futuro para alertar ao mundo 

sobre o momento que o cerca. As ações do presente têm um peso catastrófico no futuro, 

e o que um dia foi belo, torna-se cada vez mais grotesco. 

Espetáculo experimental, híbrido e contemporâneo, venha preparado. 

 

Local: Escola Livre de Teatro de Itapevi – Av. Luiz Manfrinato, 194 – Centro – Itapevi 

– 2º Andar 



 

25 de Janeiro – Sábado – 19h – “Todas as cores de Van Gogh” 

Texto: Colaborativo 

Orientação: Janaína Alves / Classificação: 16 anos 

Sinopse: "A mente artística é insana,  

o poder que temos é diferente 

Mas somos loucos 

ligado a falta de estabilidade mental 

prazer, artista" 

 

Neste espetáculo contemporâneo, experimental e autoral, 7 artistas dividem entre 

instalações artísticas, experimentos cênicos e poéticos, seus medos, anseios, inspirações 

e sonhos com o público.    

 

Local: Escola Livre de Teatro de Itapevi – Av. Luiz Manfrinato, 194 – Centro – Itapevi 

– 2º Andar 


