
“A Mente Capta” estreia no Teatro Sesc Niterói
Espetáculo faz sátira à busca frívola por terapia e aos perigos de métodos inadequados

A peça "A Mente Capta" de Mauro Rasi,  será apresentada nos dias 01 e 08 de outubro de 
2011,  às  20h,  no  Teatro  Sesc  Niterói.  O  texto trata  das  fraquezas,  medos,  inseguranças  e 
vulnerabilidades do ser humano de forma bem-humorada, mas ácida. 

Em um consultório de terapia  em grupo, os pacientes  tentam solucionar seus problemas 
psicológicos, superar seus traumas e libertar-se de suas neuroses, angústias e aflições. Quem vai 
tentar resolver todas as questões e colocar ordem na confusão é a misteriosa Doutora Rosa Cruz, 
uma  anti-psiquiatra  um  tanto  desequilibrada,  que  lança  mão  de  “recursos  terapêuticos”  bem 
duvidosos, os quais fazem jus à designação anti-psiquiatria.

O espetáculo é uma sátira à busca desnecessária pela terapia por parte de quem procura 
apenas status. O texto mostra ainda os perigos que técnicas inapropriadas e antiéticas podem trazer, 
desenvolvendo um desfecho surpreendente.

Nesta representação dirigida por Janaina Marins, oito atores do Grupo Singulares de Teatro 
se revezam em cena entre os diversos personagens.

Elenco:  Ana Gravina, Danyelle Woyames, Isabel Senfft, Leandro Queiroz, Luiza Vinhosa, Luma 
Wyzykowska, Pedro Azevedo e Thais Burlamaqui.

SOBRE O AUTOR

Mauro Rasi iniciou sua aventura pelo mundo do teatro aos 13 anos, participando de um 
concurso com sua primeira peça, escrita e dirigida por ele: "Duelo do Caos Morto", assistida por 
Antônio Abujamra, que na época o incentivou a escrever.

Entre suas peças de maior sucesso estão: "A Cerimônia do Adeus", "A Estrela do Lar", 
"Viagem  a  Forli",  "Ladies  na  Madrugada",  "O  Baile  de  Máscaras",  "O  Crime  do  Doutor 
Alvarenga", "Pérola", "A Dama do Cerrado" e "Alta Sociedade".

Na TV, escreveu para programas como "Armação Ilimitada",  "TV Pirata",  participou do 
programa "Fantástico" apresentando o quadro "A Hora do Alçapão", e foi colunista do jornal "O 
Globo" de 1996 a 2003.

Rasi era um dramaturgo popular e também fazia sucesso com a crítica: foram ao todo 11 
prêmios no teatro. "Pérola", foi um de seus maiores sucessos.

SOBRE A DIRETORA

A Diretora  Janaina  Marins  é  atriz  formada pela  Casa  de Artes  de  Laranjeiras  -  CAL e 
psicóloga formada pela Universidade Federal Fluminense – UFF. Desde 1999 trabalha como atriz,  
professora e diretora de cursos livres de teatro em espaços educativos teatrais (Fundação de Arte de 
São Gonçalo, Oficina Social  de Teatro - Sesc Niterói, Colégio Aldeia Curumim, Colégio Nossa 
Senhora da Assunção.) Desde 2007 dirige o curso de Iniciação Teatral “Teatro Curso Livre ”, em 
São Francisco, Niterói.
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GRUPO SINGULARES DE TEATRO

O Grupo Singulares de Teatro é formado por alunos do Teatro Curso Livre, que funciona em 
São Francisco, Niterói. Ambos são dirigidos pela atriz Janaina Marins.  A turma de jovens e adultos 
do curso forma o elenco de “A Mente Capta”. 

Últimas montagens do grupo: 
· “Maroquinhas Fru-Fru”, de Maria Clara Machado (2010) 
· “Um Homem chamado Shakespeare”, de Barbara Heliodora (2010)
· “Chapeuzinho Vermelho”, de Maria Clara Machado (2009)
· “A Maldição do Vale Negro”, de Caio Fernando Abreu e Luiz Artur Nunes (2009)

Site: www.teatrocursolivre.com.br

SERVIÇO: 
“A Mente Capta”, de Mauro Rasi.
Data: 01 e 08 de outubro de 2011.
Horário: 20h.
Local: Teatro do SESC Niterói (Rua Padre Anchieta, 56, Centro - Niterói – RJ).
Ingressos: R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia) e R$ 5 (comerciário).

Danyelle Woyames
Assessora de Imprensa
Tels: (21) 8528-8958 / 8217-6195
E-mail: danyellewoyames@gmail.com
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