
AURORA 

. texto de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez 

. direção de Rodolfo García Vázquez 

. com Ivam Cabral, Nicole Puzzi, Eduardo Chagas, Gustavo Ferreira, 
Henrique Mello, Julia Bobrow e Marcia Dailyn 

 

Através da história de um pequeno prédio na Rua Aurora, centro de São 
Paulo, e das vidas de seus moradores, cujos encontros são marcados 
pelo mistério e pelas consequências de suas escolhas, a peça reflete 
sobre as incertezas da vida e os limites entre destino e livre arbítrio. 

 

O espetáculo marcou a retomada de Os Satyros ao palco físico de sua sede na 
Praça Roosevelt, o Espaço dos Satyros, após período de trabalho em plataformas 
digitais, com o advento da pandemia do Covid-19. 
 
O texto, de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez, também fundadores da cia, 
conta a história de um pequeno prédio de quatro andares na Rua Aurora, no centro 
da cidade de São Paulo, com oito apartamentos, quase todos ocupados, à exceção 
de um que está fechado há muito tempo. As vidas e os encontros inesperados dos 
moradores desse prédio estruturam o espetáculo, marcado pelo mistério e pelas 
consequências das escolhas de seus protagonistas. 
 

No elenco, sete artistas veteranos do grupo: Ivam Cabral, Nicole Puzzi, Eduardo 
Chagas, Gustavo Ferreira, Henrique Mello, Julia Bobrow e Marcia Dailyn. 
 

Com direção de Rodolfo García Vázquez, o espetáculo reflete sobre as incertezas 
da vida, os limites entre destino e livre arbítrio, além da complexidade do conceito 
da palavra humanidade: "Quantas bondades a gente terá que fazer pra compensar 
uma ação ruim que a gente tenha feito?" 
 

SINOPSE 

 

Um pequeno prédio de quatro andares, na Rua Aurora, com oito apartamentos, 
quase todos ocupados, com exceção de um deles, fechado há muito tempo, sobre o 
qual ronda uma aura de mistério. No térreo, onde no passado funcionou um famoso 
ateliê de roupas elegantes, hoje funciona um bar gay decadente, mas muito 
frequentado. É nesse cenário que se cruzam as histórias de Mãe (Gustavo Ferreira), 
Acácio (Henrique Mello), Saltério (Ivam Cabral), Bola (Julia Bobrow), Diega (Marcia 
Dailyn), Justyna (Nicole Puzzi) e Ordálio (Eduardo Chagas). 
 

O EDIFÍCIO-PERSONAGEM 
 

“Foi construído em 1942. Rua Aurora, número 267. Fica no lado esquerdo da rua. 
Já teve um nome, mas há décadas resolveram chamar o predinho de predinho, 
simplesmente. Têm coisas que são assim. Ninguém acha que merece ter um nome. 
Não significam nada. Então, ficou predinho, simplesmente.” (trecho do texto de 
“Aurora”) 



 

ESPAÇO DOS SATYROS  
A PRAÇA ROOSEVELT 

 

O Espaço dos Satyros, localizado no número 214 da Praça Franklin Roosevelt, teve 
suas portas abertas pela primeira vez no dia 1º de dezembro de 2000.  
 

Desde então, a sede do grupo Os Satyros – fundado por Ivam Cabral e Rodolfo 
García Vázquez – abriga uma programação intensa e constante de espetáculos e 
atividades artísticas. Foi palco para mais de 130 montagens da Cia e é a base do 
Festival Satyrianas, considerado uma das maiores celebrações culturais da 
América Latina.  
 

Com o fincamento de sua sede na Praça Roosevelt, Os Satyros se tornou peça 
fundamental na revitalização da região. O local, que era considerado um dos mais 
perigosos e violentos do centro, rapidamente se transformou em um dos polos 
culturais mais efervescentes de São Paulo. 
 

A sala intimista, alternativa, de arquibancadas móveis, possui capacidade para 60 
pessoas e é hoje considerada uma das mais tradicionais salas de espetáculos da 
cidade.  
 

A Cia. de Teatro Os Satyros é também uma das mais antigas e importantes em 
São Paulo, já produziu em 33 anos mais de 140 espetáculos, se apresentou em 
36 países e ganhou mais de 130 prêmios, entre nacionais e internacionais. 
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