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O ESPETÁCULO
 
No presente monólogo, Renata Torres nos traz um texto 
que é uma análise crítica, um desabafo e uma chamada à 
tomada de consciência de uma mulher que é, na verdade, 
várias. Durante 45min presenciamos desde o questiona-
mento sobre o que é ser mulher num mundo masculi-
no, as imposições, muitas vezes sutis, a que elas estão 
sujeitas e como isso se reverbera na formação da sua 
personalidade, até a (re)descoberta da sua humanidade, 
negando os padrões que ditam essa feminilidade.

A peça já foi apresentada 4 vezes em São Paulo/Brasil, e 
5 vezes em Luanda/Angola, recebendo em todas as apre-
sentações ótimas críticas do público e da imprensa.

SOBRE RENATA TORRES

Renata Torres, nasceu a 1 de Julho em Luanda/Angola, 
é formada em Artes Visuais pela Universidade Estadual 
de Londrina no Brasil, possui formação complementar e 
técnica em Teatro, Moda, Cinema, Fotografia, dança, etc. 
É artista visual, atriz, performer, humorista e professora.

É cofundadora da produtora Envolve Lda, onde atual-
mente exerce as funções de diretora criativa, produtora, 
roteirista, assistente de realização e atriz, é também pro-
fessora do departamento de artes visuais, no curso de 
moda do Instituto Superior de Artes de Angola (ISART). 
Dentro e fora de Angola, conta com participações em 
peças de teatro, videoclipes, curtas-metragens, radio-

novelas, spots publicitários e exposições coletivas. 
Em 2017 estreou o monólogo “Parto Rosa” no au-
ditório do CCB-A (Centro Cultural Brasil-Angola), 
estreou o seu primeiro show solo de humor “Vamos 
falar a sério” em 2019 no Elinga Teatro, participa do 
noticiário satírico “Sopa Saber” da VidaTV e também 
disponível no Youtube. A artista é também conhecida 
por sua participação em diferentes programas de TV 
e rádio, para abordar diferentes assuntos de cariz 
socio-comportamental, cultural e artístico.
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