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O PESCADOR E A ESTRELA 
conta a história de Fabiandro, um 
pescador deficiente visual que, 
na busca por seu amor desapare-
cido - uma estrela de verdade -, 
mostra que há muito mais para 
se ver do que só o que se pode 
enxergar. Essa é a essência do 
musical infantil original que es-
treia em 4 de setembro no Centro 
Cultural Banco Brasil São Paulo, 
depois de ter cumprido tempora-
das de sucesso nos CCBB do Rio 
de Janeiro e de Brasília.
O PROJETO, com patrocínio 
do Banco do Brasil, terá sessões 
presenciais, com limite reduzido 

de cadeiras, 40% da capacidade, 
para garantir o distanciamen-
to e o uso de máscara durante 
a apresentação será obrigatório. 
De casa, o público também po-
derá assistir ao espetáculo, que 
será transmitido através do ca-
nal do Banco do Brasil em www.
youtube.com/c/bancodobrasil 
nos dias 2, 3, 9 e 10 de outubro, 
das 9 horas de sábado às 21 ho-
ras de domingo, e de graça.
O MUSICAL, com direção de 
Karen Acioly e texto de Thiago 
Marinho e Lucas Drummond, 
tem como protagonista um me-
nino solitário que não conse-
gue mais enxergar a felicidade. 
Ele, então, é convidado por uma 
‘mensageira das estrelas’ a vol-
tar o olhar para dentro de si, a 
fim de entender que há coisas 
na vida que não podem ser vis-
tas, apenas sentidas.
CONDUZIDO pela mensagei-
ra, o menino se transforma no 
jovem Fabiandro, um pescador 
apaixonado por uma estrela, 

apesar de nunca tê-la visto. Os 
dois, pescador e estrela, se en-
contram todas as noites à beira 
da praia, onde cantam, dançam 
e se divertem juntos. Ele na ter-
ra e ela no céu.
UM DIA, PORÉM, a estrela 
desaparece. Decidido a reencon-
trá-la, ele parte em uma jorna-
da rumo ao céu. Ao seu lado vai 
Hortênsia, uma menina super-
protegida pelas tias que quer, 
mais que tudo, conhecer o mun-
do. O que ambos não sabem é 
que, logo atrás, está o ganancio-
so casal Prattes Prattes que pla-
neja roubar a estrela.

O PAPEL DA MENSAGEIRA 
é encenado por Sara Bentes. 
Para Sara, “Fazer parte deste 
musical é um desafio encanta-
dor e que me faz crescer muito. 
Uma felicidade estar num tra-
balho com tanta beleza e delica-
deza. Fazer parte deste grupo é 
acolhedor, uma alegria.”
PARA LUCAS DRUMMOND 
e Thiago Marinho, autores da 
peça, o espetáculo traz uma 
mensagem de esperança, su-
peração e fala sobre um reen-
contro com o que perdemos. 
“Nós perdemos muito nos úl-
timos tempos: amigos, familia-
res, amores. É como se uma luz 
em nós tivesse se perdido tam-
bém, assim como a estrela do 
Fabiandro. Através deste espe-
táculo original e brasileiro, nós 
queremos inspirar o público a 
reencontrar essa alegria, esse 
brilho dentro de si, porque acre-
ditamos que é isso que a arte e 
a cultura fazem. O Pescador e 
a Estrela mostra que sempre 

há caminhos para não deixar-
mos essa luz se apagar, por mais 
difíceis que sejam de enxergar”, 
ressaltam.
A DIREÇÃO DE MOVIMEN-
TO é da atriz e bailarina Moira 
Braga, também deficiente vi-
sual. “Participar de um proje-
to novo e com essa qualidade de 
afetos e de talentos, com uma 
configuração artística que foca 
na acessibilidade e inclusão, é 
um presente. Eu me sinto mui-
to honrada de poder atuar onde 
meu trabalho é reconhecido”, 
celebra, Moira.
O PROJETO SE PROPÕE a 
dar protagonismo à deficiência 
visual, ampliando a reflexão so-
bre a acessibilidade dentro das 
artes cênicas, principalmente 
voltadas ao universo da infân-
cia, tanto dentro do espetáculo, 
como na composição da equipe 
técnica e artística.
A CENOGRAFIA de Doris Rol-
lemberg transforma o palco do 
CCBB no universo íntimo e sim-
bólico do protagonista. O espa-
ço, pequeno e confinado, é cer-
cado por véus, membranas que 
dificultam a visão, mas que caem 
quando seu mundo se expande 
através da sua imaginação.
KAREN ACIOLY, diretora ar-
tística do espetáculo, se dedica à 
autoria de projetos e programas 
multidisciplinares para infân-
cia há 35 anos. Autora de livros, 
roteiros audiovisuais e diretora 
de textos teatrais premiados, é 
curadora internacional de expo-
sições, festivais e idealizadora 
do FIL - Festival Internacional 
Intercâmbio de Linguagens, 
que acontece há 18 anos.
O PESCADOR E A ESTRE-
LA terá apresentações aos sá-
bados e domingos, às 15 ho-
ras, até 3 de outubro; último 
dia sessão dupla, às 11 e às 15 
horas. A temporada digital: 
2/10, 3/10, 9/10 e 10/10, das 9 
horas de sábado às 21 horas 
de domingo - YouTube Banco 
do Brasil. O Centro Cultural 
Banco do Brasil São Paulo fica 
à Rua Álvares Penteado 112, no 
Centro Histórico. Acesso ao cal-
çadão pela estação São Bento do 
Metrô. Mais informações pelo 
Tel.: (11) 4297-0600.
MONIQUE ALFRADIQUE 
protagoniza a comédia sobre a 

vida de uma mulher contempo-
rânea tentando encontrar seu 
lugar no mundo. Falamos de 
Como Ter Uma Vida Quase 
Normal, que estreia em 11 de 
setembro para curta temporada 
no Teatro das Artes/Shopping 
Eldorado (Avenida Rebouças 
3.970, 3º piso - Tel.: 3034-0075).
INSPIRADO NO LIVRO ho-
mônimo, o espetáculo foi adap-
tado e é dirigido por Rafael 
Primot (Prêmio Shell). Ágil, in-
teligente e engraçado, o texto 
narra a história de uma mulher 
moderna, que depois de passar 
por decepções amorosas, fracas-
sos profissionais e experiências 
nada convencionais na vida vir-
tual, permanece incansável ten-
tando lidar e sobreviver com 
seus dilemas contemporâneos 
(e que no fundo são os de todos 
nós).
DONA DE SEU DESTINO, 
ela tenta fazer suas próprias es-
colhas, apesar da pressão cons-
tante da sociedade para que ela 
leve uma vida considerada “nor-
mal”. E afinal será que se encai-
xar nos padrões é assim mesmo 
tão necessário?
SUFOCADA, ansiosa, impul-
siva, ela muitas vezes se per-
de no turbilhão de informações 
que recebemos por todos os la-
dos nos dias de hoje. A peça fala 
sobre a vida, as dores, os amo-
res e todas as mazelas que asso-
lam os 30 e poucos anos: Venci 
na vida? Sou suficientemente 
independente? Sou bem sucedi-
da? Sou amada? Sei amar?
OS EFEITOS DA ANSIEDA-
DE na vida desta mulher apa-
recem sob o filtro de uma cabe-
ça fervilhante de pensamentos, 
mãos trêmulas, falta de ar e, so-
bretudo, humor. E, claro, sem-
pre rindo de si mesma o que 
confere a tudo isso graça, huma-
nidade e identificação.
ANSIOSA e caótica ela atra-
vessa seus dias na busca por en-
contrar a si mesma e acaba des-
cobrindo que talvez precise de 
muito menos do que imagina 
para ser feliz.
COMO TER UMA VIDA 
QUASE NORMAL terá apre-
sentações aos sábados e domin-
gos, às 19 horas, até 3 de outu-
bro. Venda de ingressos: www.
sympla.com.br.

DESPEDINDO-SE da tem-
porada, o Festival Inter nacional 
Sesc de Circo 2021 apresen-
ta grandes atrações. Entre os 
espetáculos, destacamos qua-
tro estreias mundiais: Circo 
Misterium, da cia. Barracão 
Teatro, em uma apresentação 
de palhaços que discute a fini-
tude e a eterna continuidade 
da vida; CircomUns, do Circo e 
Teatro Palombar, que investiga 
a imagem de pessoas anônimas 
relacionando-as a uma ‘estéti-
ca periférica’; La Trattoria, do 
grupo Los Circo Los, com a his-
tória da inauguração de um res-

taurante; e Retumbantes, com 
Livia Nestrovski, Lívia Mattos, 
Tomás Oliveira e Rafé, espetá-
culo show que promove o encon-
tro do circo com a música e as 
artes visuais.
ALÉM DISSO, alguns espe-
táculos, como A Caravana do 
Tempo, do Unidos do Swing, 
Bloom - Caminhos e Encontros, 
da Cia La Mala, e Ela - Em todos 
os lugares, da Troupe Guezá, 
são apresentados pela primeira 
vez de forma virtual.
SE NUMA PONTA há ine-
ditismo em montagens estre-
adas neste Circos de 2021, há 
também Exceções à Gravidade, 
obra apresentada há quase 40 
anos no mundo inteiro pelo 
americano Avner Eisenberg, 
aclamado como um dos mais 
importantes palhaços de to-
dos os tempos. Sempre arran-
cando gargalhadas do público, 
Eisenberg diverte a plateia em 
números de malabares, ilusio-
nismo e palhaçaria, questiona 

o que é perder e ganhar com 
números engraçados, como en-
golir uma quantidade inacredi-
tável de guardanapos ou equili-
brar uma pena muito comprida 
em seu nariz.
INTEGRAM A PROGRAMA-
ÇÃO ainda: Prot{agô}nistas 
- O Movimento Negro no Pica-
deiro, do coletivo Prot{agô}
nis tas - tema de documentá-
rio exibido durante a progra-
mação; Cachimônia, da Cia 
Arti nerant’s, que agora fecha 
a trilogia iniciada com os es-
petáculos Vizinhos (2014) e 
Balbúrdia (2017), disponíveis 

on demand durante o Festival; 
e Circo Charanga, o mais recen-
te espetáculo da Cia. LaMínima.
E POR FALAR em LaMínima, 
durante o Circos 2021, foi lan-
çado o curso EAD de Palhaçaria 
dentro da plataforma digital 
do Sesc para ensino a distância  
(https://ead.sesc.digital/). O te-
ma do curso é a criação drama-
túrgica em palhaçaria, minis-
trado por uma companhia de 
circo e teatro que há quase 30 
anos pesquisa o repertório clás-
sico do palhaço.
A EDIÇÃO 2021 do Circos 
também apresentou encontros 
entre programadores brasileiros 
e internacionais para um inter-
câmbio de técnicas, conhecimen-
tos e produções. A abertura (vir-
tual), em 30 de agosto, foi feita 
pelo diretor do Sesc São Paulo, 
Danilo Santos de Miranda e 
pelo Secretário Municipal de 
Cultura, Alê Youssef. Acesse a 
programação em https://bit.ly/
Circos2021.
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