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Marcio Pial convida a plateia a participar de uma 
viagem no tempo para relembrar as brincadeiras 

de infância, as broncas dos pais e os bailes da 
adolescência e, claro, tudo isso com muito humor! 

É o espetáculo que promete muitas risadas e 
uma saudade gostosa dos anos 80 e 90!

O Espetáculo





Rebobinando humor, dança e improviso. 
O espetáculo é muito mais do que um show de 
comédia. É um resgate cultural através do Humor  
trazendo à tona uma forma de viver que 
desaparece gradativamente com a globalização   
e a revolução tecnológica abrindo gavetas 
incríveis no campo da memória. Passando uma 
mensagem muito positiva o espetáculo vai nos 
fazendo lembrar de coisas que simplesmente  
não existem mais, através de quadros que 
misturam dança, música, circo, humor e 
improviso com o publico em uma abordagem 
que evidencia a amizade, a relação familiar e 
brincadeiras de infância. Com amplo domínio do 
improviso e muito conforto entre a original fusão 
de linguagens que são a base desse show que 
vem envolvendo e emocionando plateias. 

O Espetáculo



O Espetáculo não possui 
restrição de idade, censura livre.
Destinado à familías.
O perfil principal de público é 
constituído por:

Perfil

até 2 filhos
Famílias com 

Famílias de

Crianças

Homens e Mulheres
17 a 54 anos

4 a 8 anos

classe B / média

+ de 4000
pessoas
já se divertiram
com o espetáculo

$$$



Conhecido por misturar hip hop, improviso 
acrobacias e comedia com uma expressão corporal 
diferenciada. Seu espetáculo de comedia foi elogiado 
pela crítica Folha de SP em 2013. 
Participação em grandes festivais do Brasil, como: 
Risadaria; Palhaçaria; Festival Mundial de Circo; 
Circuito Cultural Paulista; Virada Cultural.
Trabalhou em impotantes companhias de circo e 
teatro, entre elas: Circo Fractais; Cia K; Circo Escola 
Picadeiro; Pia Fraus; Parlapatões e Circo Roda Brasil, 
no qual viajou o país com o espetáculo Stapafurdyo. 
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Traz também em sua bagagem participações nos 
longas-metragens, Acquaria (Sandy e Junior), Linha 
de Passe (Walter Salles), Tudo que aprendemos 
juntos (Sergio Machado). 
Além de participar de vários programas de televisão, 
como: Hebe Camargo, Programa do Jô,  Tudo é 
Possível com Anna Hickmann, entre outros. 
Dirigiu e atuou o show de comédia Humor de 4.
E com seu show solo de comédia ficou em cartaz   
nos principais teatros de SP, entre eles: Teatro Bibi 
Ferreira, Paiol Cultural, Teatro Eva Wilma, Teatro 
Folha, Teatro Corinthians, Teatro UMC.
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Eventos Evento
Chilli Beans

Superdose
2014

Apresentação e/ou participação em eventos
de importantes marcas, veja algumas:



Confira alguns dados das 
principais Redes Sociais 
utilizadas pelo Artista.

Redes

Poder Econômico

Alcance Orgânico Semanal

17 - 45 anos
52%

24 - 45 anos
48%

+ 11.000 pessoas  

classes B e C$$$

Total Redes
+ 18.000 
seguidores
59% no Alto Tietê  
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