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A garotada poderá conferir as aventuras de Teresa interpretada
por Cláudia Missura que resolve, por uma tarde, virar menino.
A música é composta e executada ao vivo por Tata Fernandes.

Com texto e direção de Marcelo Romagnoli, a atriz Cláudia Missura é Teresa, uma menina com muita
convicção e ingenuidade, pronta para desvendar os mistérios que envolvem os costumes e hábitos do
mundo masculino.
Como em uma brincadeira de caça ao tesouro, nossa heroína organiza uma expedição – no melhor estilo
Indiana Jones – e segue para o quarto escuro e abandonado dos meninos. Com uma vela na mão e na outra
um mapa, Teresa aparece em cena com suas dúvidas e certezas, seus pensamentos e suas atitudes sobre as
questões dos gêneros.
“Curiosidade é a palavra que move a infância”, explica Romagnoli. “Em O MENINO TERESA, discutimos
gênero, trocamos identidades e ampliamos as possibilidades. Isso através de uma menina que irá subverter a
ordem ao entrar no quarto dos meninos”, acrescenta o diretor.
Na montagem há somente mais uma personagem representada pela compositora e instrumentista Tata
Fernandes, que empunha uma guitarra, canta e ajuda a protagonista a entender o universo masculino.
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Espetáculo delicado e intimista, O MENINO TERESA busca também, nesse desvendamento do masculino, o
reencontro da menina com a figura paterna. Os mistérios do outro sexo são tratados de forma divertida e
suave, onde vale mais a diversão do que as certezas dos adultos.
Teresa descortina um mundo em que há mais igualdades do que diferenças – sempre anotando tudo no
caderninho que leva no bolso, e no qual faz um detalhado “placar” entre os sexos.
Trazendo os desafios da infância em investigar o mundo, o outro e a si mesmo, O MENINO TERESA é um
delicioso convite para falar sobre a identidade e discutir os padrões ou a falta deles.

Sinopse
Teresa é uma menina que resolveu, por uma tarde, virar menino. Um dia ela armou uma expedição ao quarto escuro para
descobrir, de uma vez, o segredo dos garotos. E descobriu muito mais.

Ficha Técnica
Texto e Direção - Marcelo Romagnoli. Elenco - Claudia Missura e Tata Fernandes. Músicas - Tata Fernandes. Luz e cenário
- Marisa Bentivegna. Figurinos - Verônica Julian. Produção executiva - Andrea Pedro. Duração - 50 minutos. Faixa etária Livre.
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