“A Gata Borralheira” no SESC Niterói
Clássico de Maria Clara Machado estreia em agosto
O espetáculo “A Gata Borralheira” é apresentado nos dias 20 e 27 de agosto de 2011, às 16h,
no teatro do SESC Niterói. Com brilhantismo, o texto de Maria Machado reconta um grande
clássico infantil: a história de Cinderela.
Esse tradicional conto de fadas que atravessa gerações, dessa vez se passa numa cidadezinha
no interior de Minas Gerais. No lugar de Cinderela, a autora nos apresenta Dulcineia, nossa heroína
brasileira. Quebrando com a tradição dos contos de fadas, o príncipe espanhol vem ao Brasil buscar
uma noiva rica, para salvar sua família. Ao encontrar Dulcineia e se apaixonar, decidem abrir uma
casa de flores para trabalharem juntos e lutarem por seu amor.
“A Gata Borralheira” é um texto lúdico, divertido e inteligente, que cativa o público de todas
as idades. Maria Clara resgata e valoriza valores fundamentais para a construção do caráter das
nossas crianças: o texto inteligente é repleto de críticas a uma sociedade baseada em aparências,
onde valores morais estão enfraquecidos.
O elenco de “A Gata Borralheira” é formado por alunos da turma infanto-juvenil do “Teatro
Curso Livre”. A obra é interpretada por crianças e adolescentes entre 9 e 14 anos que se revezam
nos papéis masculinos e femininos com grande desenvoltura e seriedade. A direção – de Janaina
Marins – preserva a simplicidade, a pureza e a graça do texto, fazendo com que o espetáculo possa
ser visto por crianças e adolescentes, com potencial para desenvolver o gosto pelo teatro no público
infantil.
Mas engana-se quem pensa que na plateia os adultos apenas acompanharão os pequenos. “A
Gata Borralheira” é atração para todas as idades. Lirismo, ação e comicidade se alternam no clima
retratado pela autora e preservado pela montagem.
Elenco:
Analu Przibilski, Bia Terezinha, Camila Swan, Clarice Matos, Elise Oliveira, Érica
Glasherster, Felipe Couto, Júlia Moraes, Marina Hallais, Luma Wyzykowska, Paula Moraes, Vitor
Wyzykowski e Victória Luz. Participação especial: Ana Gravina.
SOBRE A AUTORA
Falecida em 2001, Maria Clara Jacob Machado, é a mais influente autora de teatro infantil
brasileira. Sua obra praticamente renovou a literatura teatral voltada para o público infantil reunindo
uma riquíssima comunicação humana entre o real e fantástico. Maria Clara não inventou o teatro
infantil, mas é como se tivesse inventado. Pelo menos no Brasil, o gênero lhe deve a posição de
pioneirismo no respeito à inteligência, à sensibilidade e à capacidade de deslumbramento do
pequeno espectador. Maria Clara sempre preferiu educar suas plateias para a importância da
história. Como se a história fosse um ritual para os pequenos iniciados.
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 infanto-juvenil
do curso forma o elenco de “A Gata Borralheira”.
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 Gata Borralheira”, de Maria Clara Machado.
Data: 20 e 27 de agosto de 2011.
Horário: 16h.
Local: Teatro do SESC Niterói (Rua Padre Anchieta, 56, Centro - Niterói – RJ).
Ingressos: R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia) e R$ 5 (comerciário).
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