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 A comédia romântica “Tem um Psicanalista na Nossa Cama”, de João Bethencourt, 

conta que a eterna briga entre homens e mulheres continua a mesmíssima coisa. Eduardo e 

Dolores vivem achando que um é traído pelo outro, sem saber se é correspondido à altura... No 

caso de Eduardo e Dolores, não poderia ser muito diferente. Em pleno  2013, os dois enfrentam 

a velha crise dos sete anos. Ela é uma total insegura quanto à sua identidade; ele, apesar de 

galinha, não vê possibilidade do casamento ter de fato um fim, mesmo com as brigas cada vez 

mais freqüentes e a suspeita de uma traição rondar sua vida. 

 De uma maneira leve, bem-humorada, elegante e, principalmente, sem apelações, a 

peça “Tem um Psicanalista na Nossa Cama”, cujo texto original data de 1978, aborda assuntos 

atuais (e referentes à rotina de um casal, claro), como libido e complexos variados - para isso a 

figura de um psicanalista que, na linha freudiana ortodoxa, serve em determinados momentos 

como pivô das brigas. 

 O mote do texto é a trajetória de uma mulher ciumenta em busca de sua identidade, 

tendo como ponto de partida a suspeita de traição do cônjuge. À beira da histeria, ela recorre à 

ajuda de um psicanalista sem saber que o médico é um antigo colega do marido. Daí para a 

frente, o espetáculo caminha por terreno bastante conhecido dos casais. Crises conjugais, 

neuroses, fantasias e outros problemas de relacionamento são discutidos à base de um humor 

elegante, que transforma cada cena em momentos hilariantes.

 Complexos, libido, superego e outros termos habitualmente usados por pacientes e 

analistas fazem a amarração estrutural da peça, em que sexo, cama e psicanálise sempre 

andam juntos. Porém, a terapia tem peso secundário, servindo apenas para balizar discussões 

mais importantes da trama, como a importância de administrar o ciúme e alimentar um 

casamento prazeroso e cúmplice.
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 Sem a obrigação de apresentar uma reconstituição realista, as cenas do casal e das 

sessões de terapia são alternadas, mas não se misturam. O resultado é uma montagem bem 

cuidada e moderna, que encontra imediata identificação com a platéia.

 Escrita há mais de 30 anos por João Bethencourt, um dos mais conceituados autores 

brasileiros do gênero, a peça “Tem um psicanalista em nossa cama” continua atual e já foi 

montada com sucesso em 27 países. 

Rir e Pensar
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“O autor é um
 expert em falar de ass

untos sérios 
com 

humor e sem tornar o es
petáculo cari

cato, vulgar,
 

chulo ou lev
iano. Desse ponto de

 vista, podem
os dizer 

que essa é um
a comédia séria”.
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 O texto narra a trajetória de uma mulher em busca de sua identidade, tendo como ponto 

de partida a suspeita de que o marido a esteja traindo. Os eternos problemas do 

relacionamento entre homens e mulheres; as crises conjugais, as neuroses e as fantasias de 

um casal de classe média, todos já conhecidos do público são discutidos nas cenas bem 

estruturadas e com um elegante humor. A peça fala de complexos, libido, super-ego e outros 

termos habitualmente usados pôr quem faz ou não análise. A beira da histeria, a esposa recorre 

a um psicanalista sem saber que este fora colega do marido nos bancos escolares.

 O psicanalista freudiano ortodoxo, funciona como uma espécie de pivô da briga. As 

cenas do casal e das sessões de análise são alternadas mas se misturam, sem a obrigação de 

reconstituição realista. Os agressivos ciúmes da esposa, entretanto, massageiam o ego 

machista do marido, ajudando-o a melhorar a performance sexual doméstica. Enfim..., nesta 

trama, sexo, cama e psicanálise andam sempre juntos às cenas hilariantes que estruturam o 

espetáculo. Com um humor inteligente que ponteia esta comédia brasileira e sem nenhum tipo 

de apelação, “TEM UM PSICANALISTA NA NOSSA CAMA” é sucesso em 27 países.



O Dramaturgo
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 João Estevão Weiner Bethencourt (Budapeste, Hungria 1924 - Rio de Janeiro RJ 

2006). Autor e diretor. A dramaturgia de João Bethencourt explora a comédia de costumes - 

filão clássico do teatro brasileiro - aliada a uma visão crítica da temática abordada. A ação e 

diálogos que desenvolve em seus textos são de grande comunicabilidade e aceitação popular. 

Autor profícuo do teatro brasileiro, tem mais de 30 peças escritas e encenadas.

 Depois de formar-se em agronomia no Rio de Janeiro, faz, no início dos anos 50, 

mestrado em teatro na Universidade de Yale, Estados Unidos, onde adquire domínio da 

técnica de playwriting, que constitui um dos traços fortes do seu perfil como autor. Na volta ao 

Rio de Janeiro, dirige em 1954, para o grupo amador O Tablado, Nossa Cidade, de Thornton 

Wilder, que o projeta como um dos mais promissores encenadores da sua geração. Em 1956, 

dirige para o Teatro Nacional de Comédia, TNC, uma adaptação de Memórias de um Sargento 

de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida. Em 1957 volta a dirigir no TNC, desta vez uma peça 

de sua autoria, Jogo de Crianças; e, no mesmo ano, Provas de Amor é montada no Teatro 

Brasileiro de Comédia, TBC, em São Paulo, com direção de Maurice Vaneau.

 Desde então, João Bethencourt transforma-se no mais prolífico autor teatral 

brasileiro, lançando cerca de 30 comédias de sua autoria, praticamente todas com sua 

própria direção. Destacam-se: Dois Fragas e um Destino, Como Matar um Playboy, Frank 

Sinatra 4815, O Crime Roubado, Mister Sexo, O Dia em que Raptaram o Papa, Bonifácio 

Bilhões, A Cinderela do Petróleo, Tem um Psicanalista na Nossa Cama, A Venerável Mme. 

Goneau, Brejnev Janta Seu Alfaiate, O Padre Assaltante, última vencedora do Concurso de 

Dramaturgia do Instituto Nacional de Artes Cênicas em 1987. Além da sua impressionante 

penetração no mercado brasileiro, ele torna-se também um dos autores mais montados no 

exterior, sendo que O Dia em que Raptaram o Papa, com cerca de 30 encenações 

estrangeiras, ocupa o primeiro lugar, seguida de Bonifácio Bilhões, Como Matar um Playboy, O 

Dia em que Alfredo Virou a Mão e A Sina do Barão (adaptação de um conto de Arthur 

Schnitzler).

 Bethencourt assina também montagens de outros dramaturgos. A sua encenação de 

Um Elefante no Caos, de Millôr Fernandes, lhe vale o Prêmio Associação Nacional de Críticos 



 Teatrais, APCT, de melhor diretor de 1960. Dirige também, entre outros textos, As Feiticeiras  

de Salém, de Arthur Miller, 1965; e Os Pais Abstratos, de Pedro Bloch, 1966, e, ainda, uma 

ópera, La Bohéme, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Em Lisboa dirige, para o Teatro 

Villaret, Verão e Fumo, de Tennessee Williams, e Assassinos Associados, de Robert Thomas, 

também em 1966; em Amsterdã, para a Companhia Karl Guttmann, Bonifácio Bilhões, de sua 

autoria; em Londres, é assistente de George Devine, no Royal Court, na montagem de Exit the 

King, de Eugène Ionesco. Por sua encenação de O Doente Imaginário, de Molière, ganha o 

Prêmio Governador do Estado, em 1978.

 É também um ativo tradutor de teatro, tendo no seu acervo traduções de autores que 

variam de Molière, Bernard Shaw e Arthur Miller a Georges Feydeau, Neil Simon, Jean Poiret e 

Pierre Barillet e J. P. Grédy.

 Outra faceta da sua atividade é a de professor. Já em 1954 é o primeiro ocupante da 

cadeira de Direção no Conservatório Nacional de Teatro. No governo de Carlos Lacerda é 

diretor do Departamento de Cultura do Estado da Guanabara. Também participa da Diretoria, 

ocupando inclusive a Presidência, da Associação Carioca de Empresários Teatrais.

 Realiza ainda trabalhos jornalísticos, sobretudo com textos de humor, redige roteiros 

para televisão, escreve um livro de humor, A Mãe que Entrou em Órbita, e um romance, Vidas 

de El Justicero, filmado por Nelson Pereira dos Santos. Algumas de suas peças são também 

adaptadas para cinema.

 Com agudo senso de observação, João Bethencourt pinça do cotidiano carioca, 

brasileiro ou até mesmo universal um pequeno episódio e o transforma numa história que 

comporta um comunicativo potencial humorístico. Esse humor é tão autenticamente 

brasileiro que lança mão de recursos farsescos clássicos do nosso teatro popular. Suas peças 

mostram domínio dos mecanismos do teatro e, por meio da história, das cenas, das 

personagens e dos diálogos, agradam o público. O autor escreve, dirige e também produz ou 

co-produz os resultados do seu trabalho, ocupando espaços significativos no mercado 

teatral, chegando a ter, no Rio de Janeiro, três peças simultaneamente em cartaz.

 O crítico Yan Michalski, ensaiando uma apreciação sobre o autor, reconhece que a 

crítica especializada muitas vezes fez restrições ao seu trabalho, por não se aprofundar nos 

assuntos que aborda e, como diretor, se manter em uma criação rotineira. Mas, segundo 

Michalski, "... ninguém pode negar-lhe o mérito de ter delimitado com nitidez e explorado 

com eficiência um espaço específico de criação teatral: o de um entertainment ameno, mas 

nos seus momentos mais felizes dotado de uma real visão crítica, de uma incontestável 

competência técnica, e de uma rara identificação com o gosto de amplas faixas de 

consumidores do seu trabalho".



  Nos  cinquenta anos de carreira como autor,  escreveu mais de 40 peças de teatro, 

das quais uma O DIA EM QUE RAPTARAM O PAPA - foi encenada em mais de 40 paises até 

agora (e continua em cartaz: só em Junho e Julho do corrente ano  foi  remontada em cidades 

como Wertheim e Plauen na Alemanha e re-apresentada duas vezes na TV Tcheca). Outros 

textos de JB como BONIFÁCIO BILHÕES, COMO MATAR UM PLAYBOY, TEM UM PSICANALISTA 

NA NOSSA CAMA, O PADRE ASSALTANTE, O DIA EM QUE ALFREDO VIROU A MÃO, foram e 

continuam sendo encenados fora do Brasil.

 Sua carreira como diretor não foi menos agitada: dirigiu mais de 80 espetáculos de 

teatro, alguns de considerável sucesso de público e de crítica: O DOENTE IMAGINÁRIO, O 

AVARENTO, AS MALANDRAGENS DE SCAPINO e L´ÉCOLDE DES FEMMES, de Molière, AS 

FEITICEIRAS  DE SALÉM de Arthur Miller, SUMMER AND SMOKE de Tennessee Williams (em 

Portugal), UM ELEFANTE NO CAOS de Millôr Fernandes, A CANTADA INFALIVEL de Georges 

Feydeau, O AMANTE DESCARTÁVEL de Gérard Lauzier, A DIVINA SARAH de John Murrell, O 

ESTRANHO de Edgard da Rocha Miranda, NOSSA CIDADE de Thornton Wilder, PAIS 

ABSTRATOS de Pedro Bloch,   LINHAS CRUZADAS de Allen Ayckbourne, LILY ET LILY de Barillet 

e Grédy, THE FRONT PAGE (CHICAGO 1930) de Bem Hecht e Charles Mac Arthur, A GAIOLA DAS 

LOUCAS e QUARENTA QUILATES de Barilet e Grédy, PLAZA SUITE de Neil Simon,  LINHAS 

CRUZADAS de Allen Ayckbourne.

 Inaugurou o Teatro Glória, celebrou os vinte anos do Teatro Copacabana com sua peça 

FRANK SINATRA 4815, deu ao TABLADO seu primeiro grande sucesso com NOSSA CIDADE, foi 

Secretario de Cultura do governo de Carlos Lacerda (diretor do Departamento de Cultura da 

Secretaria de Educação com Carlos Flexa Ribeiro de Secretário) realizou uma das primeiras 

grandes reformas do Teatro João Caetano, foi chefe do Serviço de Teatro da Secretaria de 

Educação, continuando a obra de Maria Clara Machado de levar os espetáculos da cidade 

para os teatros dos subúrbios.

 Em 1960 recebeu da Associação Carioca de Críticos Teatrais o prêmio de Melhor 

Diretor do ano pela montagem da peça Um Elefante no Caos (de Millôr Fernandes) em 1975 o 

Prêmio Governador de Estado do Rio como Diretor do Ano pela montagem de  O Doente 

Imaginário, de Molière. 

O Autor



  Em 1963 JB é convidado a trabalhar em Londres como assistente de direção de 

George Devine, o grande reformador do teatro inglês, no Royal Court Theatre, onde participa 

da montagem de Exit the King, de Ionesco, estrelada por Alec Guiness. 

 Estudou teatro no Departamento de Drama da Universidade de Yale, foi o primeiro 

brasileiro a obter o diploma de MFA (Master of Fine Arts) num tempo em que mestrado 

significava mestre de obras, deu seis palestras sobre direção teatral ao voltar dos EE.UU., foi 

contratado por Santa Rosa e criou no Conservatório de Teatro do SNT a cátedra de Direção 

Teatral (inaugurando o primeiro curso de Direção Teatral no país, que seria a base do atual 

Departamento de Direção da UNI-RIO) e tornou-se professor titular de Dramaturgia e Direção 

Teatral da UNI-RIO, escreveu e dirigiu dois filmes documentários sobre o teatro: A LINGUAGEM 

DO TEATRO com Fernanda Montenegro e FRAGMENTOS DE DOIS ESCRITORES, focalizando 

Nelson Rodrigues e Edward Albee.    

 Escreveu um grande número de textos para a TV, especialmente para os programas de 

Augusto Cesar Vannucci; também uma adaptação de LA MAMMA, estrelado pela Dercy 

Gonçalves. Três de seus textos deram filmes: Um Marido Contagiante (A Venerável Mme 

Gouneau); Como Matar Um Playboy (que também deu um especial no especial Brava Gente da 

TV Globo), El Justicero (Vidas de El Justicero, o Cafageste sem Medo e sem Mácula)(romance), 

dirigido por Nelson Pereira dos Santos.

 (Para não sobrecarregar o leitor, omitimos o aspecto de "tradutor", importante na 

carreira de João Bethencourt como dramaturgo, bem como sua atividade como autor de 

artigos sobre teatro e dramaturgia, também como critico teatral). 

A percepção do humor nem sempre se traduz no domínio da comicidade. São 

poucos autores de comédia que sustentam situações potencialmente humorísticos sem 

pedir auxílio ao riso imposto pela repetição e às exteriorizações de preco
nceitos. João 

Bethencourt é um dos poucos que se utilizam do cômico para servir a uma 

perspectiva de humor. Suas dezenas de peças teatrais demonstram uma abordagem 

cética do comportamento humano, através do qual reflete os jogos mais primários da 

convivência social. O humor de Bethencourt se distingue pela lucidez com que 

analisa atitudes e pela imposição de um rigor formal, que conferem às suas comédias 

uma diferença da chamada “comicidade brasileira”. Macksen Luiz

               Jornal do Brasil/1986



Helena Ranaldi - Dolores

Malvino Salvador - Eduardo

Cristiano Gualda - Psicanalista
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Elenco

Ficha Técnica
Direção – Gláucia Rodrigues

Cenário – José Dias

Figurino – Colmar Diniz

Músicas e Direção Musical – Wagner Campos

Iluminação – Rogério Wiltgen

Programação Visual – João Guedes/Sydney Michelette

Fotos – Guga Melgar

Divulgação – J Pontes Comunicação

Produção Executiva – Valéria Meirelles

Direção de Produção – Edmundo Lippi
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Gláucia Rodrigues

 Bacharel em artes cênicas pela UNIRIO, Gláucia estreou no teatro em 1981 em  Nelson 

Rodrigues: O Eterno Retorno, de Nelson Rodrigues, com direção de Antunes Filho, 

participando de festivais de Teatro em Londres e Berlim. Em 1982 atuou em Macunaíma, de 

Mário de Andrade, com direção de Antunes Filho, cumprindo uma excursão pela América do 

Sul e Europa, num total de nove países. Trabalhou ainda em montagens de A Comédia dos 

Erros (1992), As Malandragens de Scapino (1995), O Olho Azul da Falecida (1996), A Moratória 

(2001), O Avarento (2002), O Doente Imaginário (2005), As Preciosas Ridículas (2006), As 

Eruditas (2007), O Santo e a Porca (2008), Therese Raquin, de Émile Zola (2011), na 

remontagem do musical Vicente Celestino – A Voz Orgulho do Brasil, de Wagner Campos 

(2012) e Auto da Compadecida de Ariano Suassuna (2012).

 Estreou na televisão em 90 na novela Pantanal, da TV Manchete. Seguiram-se papéis 

nas novelas Amazônia (91), Amazônia II (91), História de Amor (1995), e em episódios dos 

seriados Você Decide (98) e Carga Pesada (04). Seu primeiro papel no cinema foi em 2002, no 

longa-metragem Meteoro, de Diego de La Texera. Em 2010 participou do longa-metragem 

Chico Xavier, com direção de Daniel Filho e em 2011 da série As Brasileiras.

Em 2014 dirigiu o espetáculo Fazendo História, de Alan Bennett, que estre no Teatro Eva Herz.

Foi indicada aos Prêmios:

Prêmio Shell 2008 como atriz da peça O Santo e a Porca

Prêmio Mambembe/1997 como atriz coadjuvante em O Herói do Mundo Ocidental

Prêmio Cultura Inglesa/1996 como melhor atriz no espetáculo Oolho Azul da Falecida

Prêmio Cultura Inglesa/1995 como melhor atriz em As Armas e o Homem de Chocolate
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Helena Ranaldi

 Fez seu primeiro trabalho em televisão interpretando a Stefânia, em "A história de Ana 

Raio e Zé Trovão", pela antiga Rede Manchete. Em 1992, entrou para Rede Globo na novela 

"Nina".  Atuou também em "Despedida de Solteiro" e na novela "Olho no Olho".

 Em 1996, chegou a apresentar o Fantástico ao lado de Pedro Bial, mas a experiência 

durou pouco tempo porque em Julho, recebeu o convite para atuar na novela "Anjo de Mim".

 Em 2002, foi a protagonista da novela “Coração de Estudante” e, em 2004, participou 

da minissérie “Um Só Coração”, como a judia Lídia, que vive um amor intenso e proibido com 

Frederico. Na TV Globo, ela também fez novelas como, dentre outras, "Senhora do Destino", 

"Mulheres Apaixonadas”, "Quatro por Quatro", "Senhora do Destino" e "Páginas de Vida".Em 

2008, viveu a atormentada Dedina, primeira dama de Triunfo, cidade fictícia de “A Favorita”.

 Em 1998 atua na peça “Os Sete Gatinhos” de Nelson Rodrigues, com direção de  

Moacyr Góes, tendo recebido o PRÊMIO MAMBEMBE DE MELHOR  ATRIZ.

 Em 2007, atua em teatro com a peça "As Preciosas Ridículas" de Molière, com 

direção de Cláudio Torres Gonzaga.

 Em 2008, Helena esteve nas telas do cinema no filme "Bodas de Papel", de André 

Sturm, e participou da novela "A Favorita", da Rede Globo.

 A atriz, em 2009, esteve em cartaz no teatro com a peça "A Música Segunda", ao lado 

de Leonardo Medeiros.

 Retorna as novelas no horário nobre em 2012, quando interpretou a modelo Chiara 

Passarelli em “Fina Estampa”.  Em 2014, retorna parceria com o novelista Manoel Carlos, 

desta vez vivendo a pianista Verônica na novela “Em Família”.

 Entre 2014 e 2017 participou do espetáculos teatrais   “Amor Perverso”, “A 

Fantástica Casa de Bonecas”, “A paixão Segundo Nelson” e “Se existe, eu ainda não 

encontrei” , todos em São Paulo

 Em 2018 participa da série “O Mecanismo” e em 2019 das séries “Carcereiros” e “O 

Doutrinador”.
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Malvino Salvador

 Nasceu e cresceu em Manaus, onde viveu até os 25 anos de idade. Em sua cidade 

natal trabalhava como atendente de banco, e a noite estudava ciências contábeis na 

Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Após participar de desfiles, por diversão, Malvino 

foi convidado a mudar-se de Manaus para São Paulo, onde passou a trabalhar como modelo 

em campanhas publicitárias, e a partir daí pôde investir em curso de teatro para começar sua 

carreira de ator.

 Estreou na televisão na telenovela Cabocla, em 2004, interpretando Tobias, um dos 

co-protagonistas da história. Apesar de ser a sua estreia, Malvino despontou de bastante 

destaque. No ano seguinte foi chamado pelo autor Walcyr Carrasco para viver o personagem 

Vitório, na telenovela Alma Gêmea.

 Em 2006 interpretou seu primeiro vilão, Camilo, em O Profeta e  ainda participou da 

novela em Sete Pecados, como Régis Florentino.

 Em 2008 estreou no horário nobre da Globo como o operário Damião de A Favorita,  

um homem pobre e trabalhador, que mantinha um relacionamento amoroso e secreto       

com Dedina, personagem de Helena Ranaldi, a esposa de seu melhor amigo, Elias, vivido    

por Leonardo Medeiros. Em seguida participou de Caras & Bocas em 2009, como o 

protagonista Gabriel.

 No ano de 2011, lançou nos cinemas o filme Qualquer Gato Vira-Lata, e no segundo 

semestre desse mesmo ano esteve na novela Fina Estampa, de Aguinaldo Silva, interpretando 

o personagem Quinzé. Na telenovela, o personagem de Malvino era filho da personagem de 

Lília Cabral e fez par romântico com Carolina Dieckmann e Ana Carolina Dias.

 Em 2013, interpretou na telenovela Amor à Vida, o personagem Bruno, protagonista da 

história. Esta foi sua quinta parceria com Walcyr Carrasco, o autor da telenovela.

 Em 2016, viveu o personagem Apolo, protagonista da novela Haja Coração formando 

um triangulo amoroso com Mariana Ximenes e Cleo.

 Em 2018, interpretou o Coronel Victor Brandão / Motoqueiro Vermelho na novela 

Orgulho e Paixão, onde faz par romântico com Chandelly Braz, uma das protagonistas da 

trama. Em 2019 viveu o dúbio Agno em A Dona do Pedaço, sendo sua sexta parceria com 

Walcyr Carrasco.
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 CIA LIMITE 151

Produção

 Uma das mais atuantes companhias de teatro do Rio, fundada em 1991, a               

Cia Limite 151, iniciou sua trajetória com a montagem de “Os Sete Gatinhos”, de Nelson 

Rodrigues e de lá pra cá, esteve sempre em atividade com textos como “A Moratória”, de 

Jorge Andrade, “Dom Quixote”, de Cervantes, “A comédia dos Erros” e “O Mercador de 

Veneza”, de Shakespeare; “À Margem da Vida”, de Tennessee Williams; “O Olho Azul  da 

Falecida”, de Joe Orton; “Frankenstein”, de Mary Shelley; “Os Contos de Canterbury”, de 

Geofrey Chaucer; “O Santo e a Porca” e “Auto da Compadecida” ,de Ariano Suassuna; 

“Vicente Celestino – a Voz Orgulho do Brasil”, de Wagner Campos; “Thérèse Raquim”, de 

Emile Zola, “Vaidades&Tolices”, de Anton Tchekoh, “O Casamento Suspeitoso”, de Ariano 

Suassuna e seis textos de Molière, sendo eles: “As Malandragens de Scapino”, “Tartufo: o 

Impostor”, “As Preciosas Ridículas”, “As Eruditas”, “O Doente Imaginário” e um dos  grandes 

sucessos da Cia – “O Avarento”, com Jorge Dória, que ficou em cartaz durante cinco anos, 

viajando por quase todos os estados brasileiros.

 “Encenar um Clássico é apostar na certeza do encantamento com a Dramaturgia 

Brasileira e Universal. O texto clássico, contemporâneo ou não, permanece através de sua 

poesia, compreendida como obras verdadeiras da literatura mundial. Dar uma nova 

encenação é viabilizar esta poesia a novos públicos, novos tempos. Um clássico, sendo 

comédia ou não, nos leva à reflexão dos pecados do dia a dia, à reflexão acerca do mundo em 

que vivemos através do mergulho na alma humana, às fraquezas do espírito”, conta Gláucia 

Rodrigues que está à frente da Cia desde o início, ao lado do ator e produtor Edmundo Lippi e 

do diretor musical Wagner Campos.



Cotas e Contrapartidas
disponíveis
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Chancela: Apresenta

- Uma Sessão Exclusiva para convidados do Apresentador;

- Cota de convites durante a temporada;

- Mídia Impressa (Jornais e Guias de Cultura);

- Mídia Radiofônica;

- Aplicação da Logomarca do Apresentador em todo material gráfico para divulgação;

- Aplicação da Logomarca do Apresentador no programa de mão do espetáculo mais uma página institucional;

- Aplicação da Logomarca em Banner a ser exposto na área internas e/ou externa do Teatro 

  (externa caso o Teatro possua área específica para isso);

- Veiculação de vídeo institucional da empresa antes do início de todas as sessões 

  (duração 1 min. Vídeo fornecido pelo Apresentador);

- Locução em OFF antes do início do espetáculo 

  (caso o Teatro não disponha de equipamento para veicular vídeo de abertura);

- Desconto na Bilheteria de até 50% para Clientes do Apresentador;

- Menção da Marca nos releases da Assessoria de Imprensa;

- Cobertura dos principais veículos de comunicação na sessão de Pré-Estreia;

- Possibilidade de ações que atendam as necessidades da empresa Apresentadora 

  (Relacionamento e/ou Visibilidade).

PROJETO APROVADO NA LEI DE INCENTIVO À CULTURA 
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Chancela: Patrocínio

- Uma Sessão Exclusiva para convidados dos Patrocinadores;

- Cota de convites durante a temporada (3 pares de ingressos p/sessão);

- Mídia Impressa para a sessão de estreia do espetáculo (Jornais e Guias de Cultura);

- Aplicação da Logomarca do Patrocinador em todo material gráfico 

  (programas, cartazes, convites) para divulgação;

- Veiculação da logomarca da empresa antes do início de todas as sessões 

  (duração 30”. Video fornecido pelos Patrocinadores);

- Locução em OFF antes do início do espetáculo 

  (caso o Teatro não disponha de equipamento para veicular vídeo da logomarca na abertura);

- Aplicação da Logomarca em Banner a ser exposto na área internas e/ou externa do Teatro 

  (externa caso o Teatro possua área específica para isso);

- Desconto na Bilheteria de até 50% para Clientes dos Patrocinadores;

- Menção da Marca nos releases da Assessoria de Imprensa;

- Cobertura dos principais veículos de comunicação na sessão de Pré-Estreia;

- Possibilidade de ações que atendam as necessidades das empresas patrocinadoras 

  (Relacionamento e/ou Visibilidade).

Ações de democratização

- Ensaios abertos ao público, com ingressos a preços populares;

- Parte dos ingressos destinada a estudantes de teatro e literatura, alunos da rede pública de ensino e/ou 

beneficiários de organizações sociais sem fins lucrativos;

- Realização de debate entre público e elenco sobre o processo criativo do espetáculo;

- Realização de palestra/oficina com o diretor e/ou elenco.

Cotas e Contrapartidas
disponíveis

PROJETO APROVADO NA LEI DE INCENTIVO À CULTURA 



2017: O Doente Imaginário, de Molière. Direção de Jacqueline Laurence. 

2017: Auto da Compadecida, de Ariano Suassuna. Direção de Sidnei Cruz. 

2016: O Casamento Suspeitoso, de Ariano Suassuna. Direção de Gláucia Rodrigue e Wagner Campos. 

2016: Vaidades&Tolices, de Anton Tchekhov. Direção de Sidnei Cruz. Com Marcello Escorel, Edmudo Lippi,  Flávia 

Fafiães, Rafael Canedo e Isabella Dionísio. Indicado ao Prêmio Shell 2016 de Melhor Ator – Marcelo Escorel .

2015: Auto da Compadecida, de Ariano Suassuna. Direção de Sidnei Cruz. Com Gláucia Rodrigues, Rafael 

Canedo, Edmundo Lippi, Robson, Arnaldo Marquês, Jacqueline Brandão, entre outros. 

2015: O Olho Azul da Falecida, de Joe Orton. Direção de Sidnei Cruz. Com Tuca Andrada, Mário Borges, Gláucia 

Rodrigues, Rafael Canedo, Helder Agostinni e Johnny Ferro. 

2013: O Doente Imaginário, de Molière. Direção de Jacqueline Laurence. Com Élcio Romar, Gláucia Rodrigues, 

Gustavo Ottoni, Edmundo Lippi entre outros. 

2012: O Olho azul da Falecida, de Joe Orton. Direção de José Henrique. Com Genézio de Barros, Gláucia 

Rodrigues, Élcio Romare , Marco Pigossi, Helder Agostinni e Rico Malta/ São Paulo. 

2012/14: Auto da Compadecida, de Ariano Suassuna. Direção de Sidnei Cruz. Com Gláucia Rodrigues, Marco 

Pigossi, Edmundo Lippi, Lucci Ferreira, Samuel de Assis, Arnaldo Marquês, Jacqueline Brandão, entre outros. 

2011/13: Thérèse Raquin, de Émile Zola. Direção de João Fonseca. Com Gláucia Rodrigues, Lucci Ferreira, 

Suzana Faíne, Rogério Fróes, Edmundo Lippi, Janaína Prado e Rodolfo Mesquita. 

2010: Vicente Celestino – A Voz Orgulho do Brasil, de Wagner Campos. Direção de Jacqueline Laurence. Com 

Alexandre Schumacher, Stella Maria Rodrigues, Pedro Garcia Netto, Edmundo Lippi, Jacqueline Brandão, entre 

outros. Indicado ao Prêmio Shell de Melhor Ator – Alexandre Schumacher. 

2008/09/10/11/13: O Santo e a Porca, de Ariano Suassuna. Direção de João Fonseca. Com Ewerton de Castro, 

Gláucia Rodrigues, Élcio Romar, Armando Babaioff, Marcio Ricciardi, Duaia Assumpção, entre outros. Prêmio APTR 

de Melhor Figurino – Ney Madeira. Indicado o Prêmio Shell de Melhor Atriz – Gláucia Rodrigues e Melhor Figurino – 

Ney Madeira. 

2007/08/10/11: As Eruditas, de Molière. Direção de José Henrique. Com Jacqueline Laurence, Henrique César, 

Theresa Amayo, Gláucia Rodrigues, Emilia Rey, Marco Pigossi, Élcio Romar, João Camargo, entre outros. 
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2006/07/11: As Preciosas Ridículas, de Molière. Direção de Cláudio Torres Gonzaga. Com Helena Ranaldi, 

Marcos Oliveira, Gláucia Rodrigues, Roberto Lopes, André Frazzi, Mouhamed Harfocuh, entre outros. 

2004: Tartufo, O Impostor, de Molière. Tradução e direção de Jacqueline Laurence. Com André Valli, Edney 

Giovenazzi, Gláucia Rodrigues, Amélia Bittencourt, Janaína Prado, Emilia Rey, entre outros. 

2004: Os Contos de Canterbury, de Geofrey Chaucer. Adaptação de Wagner Campos e direção Sidnei Cruz. Com 

Pietro Mário, Suzana Abranches, Gustavo Ottoni, Sérgio Machado, Marcio Ricciardi, entre outros. 

2001: A Moratória, de Jorge Andrade. Direção de Sidnei Cruz. Com Leonardo Villar, Gláucia Rodrigues, Edmundo 

Lippi, Amélia Bittencourt, entre outros. 

1999/2004: O Avarento, de Molière. Tradução e direção de João Bethencourt. Com Jorge Dória, Jacqueline 

Laurence, Ida Gomes, Bruno Garcia, Gláucia Rodrigues, Edmundo Lippi, entre outros. 

1996/98: O Olho Azul da Falecida, de Joe Orton. Direção de Sidnei Cruz. Com Heleno Prestes, Gláucia Rodrigues, 

entre outros. Indicada para o Prêmio Cultura Inglesa de Melhor Atriz – Gláucia Rodrigues. 

1996/98: As Malandragens de Scapino, de Molière. Direção de João Bethencourt. Com Gláucia Rodrigues, 

Thelmo Fernandes, Edmundo Lippi, entre outros. 

1995: Frankenstein, de Mary Shelley. Direção de Angela Leite Lopes. Com Ednei Giovenazzi, Marcelo Escorel, 

Gláucia Rodrigues, Edmundo Lippi, entre outros. Indicado para o Prêmio Shell  de Melhor Iluminação – Rogério 

Wiltgen. 

1994: À Margem da Vida, de Tennessee Williams. Direção de Roberto Vignati. Com Camila Amado, Rubens Caribe, 

Cristiane D'Amato e Edmundo Lippi .

1993: O Mercador de Veneza, de William Shakespeare. Direção de Cláudio Torres Gonzaga. Com Ednei 

Giovenazzi, Bruno Garcia, Edmundo Lippi, Gláucia Rodrigues, Flávia Monteiro, Marcelo Escorel, entre outros. 

Indicado para o Prêmio Shell de Melhor Ator Ednei Giovenazzi. 

1992/93: A Comédia dos Erros, de William Shakespeare, tradução de Bárbara Heliodora. Direção de Cláudio 

Torres Gonzaga. Com Fábio Junqueira, Suelly Franco, Gláucia Rodrigues, Edmundo Lippi, Cristiane D'Amato, entre 

outros. Indicada para o Prêmio Shell de Melhor Direção – 1992 .

1991: Dom Quixote, de Cervantes. Adaptação de Wagner Campos e direção de Cláudio Torres Gonzaga. Indicado 

para o Prêmio Coca-Cola – ator, figurino e iluminação. 

1991: Os Sete Gatinhos, de Nelson Rodrigues. Direção de Marcelo de Barreto. Com Carlos Alberto, Rômulo 

Arantes, Flávia Monteiro, Gláucia Rodrigues, Edmundo Lippi entre outros. 

Psicanalista
Tem um

em nossa
CAMA
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