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“Pluft! O Fantasminha”
Melhor espetáculo infantil de Minas Gerais de 2013 pelo prêmio Usiminas Sinparc
“Criança é um público maravilhoso, mas a gente deve tomar muito cuidado porque ela recebe tudo, não sabendo ainda discernir:
se é dado coisa ruim ela capta da mesma forma que as coisas boas. Por isso, eu preciso fazer as coisas o mais bem feito possível,
realmente o melhor, ainda mais porque as crianças não têm senso crítico. (...) é como radiografia, bate e fica... Quando escrevo
uma peça não tenho intenção de fazer nada, escrevo para meu prazer, não sou pedagoga ou mesmo psicóloga, ou melhor, posso
ser psicóloga sem querer, escrevo no ímpeto. [Eu] tinha crises (...) eram angústias existenciais que agora sei quais são, por isso as
peças serviram maravilhosamente para a minha análise, porque peça poética é como sonho acordado..."
Maria Clara Machado

Em um sótão de uma casa vive uma divertida família de fantasmas: o fantasminha Pluft, que
tem muito medo de gente; a Mãe, que faz deliciosos pasteis de vento; e Tio Gerúndio, que passa
todo o tempo dormindo dentro de um baú. A tranquilidade do lugar termina quando o pirata
Perna‐de‐Pau aparece trazendo a linda menina Maribel que fora raptada por ele. O vilão está
em busca do tesouro do avô da garotinha, o capitão Bonança, que morreu no mar e – ao que
tudo indica – deixou sua herança escondida naquele sótão. O que não se esperava é que uma
bela amizade iria se formar entre Pluft e Maribel dando um novo rumo à história. Os risos ficam
por conta dos amigos da menina, o trio de marinheiros João, Julião e Sebastião, que vai a sua
procura para salvá‐la.
A peça teatral “Pluft, o fantasminha” foi escrita pela dramaturga brasileira Maria Clara Machado
em 1955 e se tornou um clássico do teatro infantil traduzida para dez diferentes línguas e
representada em mais de trinta países. Ela foi encenada pela primeira vez no Tablado, no Rio de
Janeiro, em setembro de 1955, com direção da própria autora. “Pluft, o fantasminha” é uma
carta de poesia, bom humor e maliciosa inocência, impregnada de um tocante calor humano.

Montagem Mineira
A trilha original dessa nova montagem mineira do clássico de Maria Clara Machado foi composta
pelo músico, dramaturgo e ator Leo Mendonza. Ela tem influências que remetem ao clima de
inocência das músicas da Jovem Guarda e as sonoridades de grupos da soul music da década de
1960 como The Supremes, Temptations e Four Tops da lendária gravadora Motown Records. As
letras descrevem temas do universo infantil como o confrontar dos medos, os encontros de
amizade, a valorização das ligações familiares e as descobertas do processo de crescimento da
criança.
O mesmo clima da década de 1960 colore também o figurino do espetáculo criado por Kalluh
Araújo. A direção fica a cargo de Diego Benicá, produtor em Belo Horizonte e sócio proprietário
da Copas Produções Artísticas. Depois de diversos trabalhos com grandes personalidades do
teatro mineiro, o também jornalista e ator assina sua primeira direção e, juntamente com ela, a
cenografia do espetáculo. Com elenco de oito atores cantores, uma produção exímia da Copas
Produções Artísticas, coreografias de Cristiano Reis e direção vocal de Beto Sorolli, o musical
promete encantar crianças e adultos.

A autora
Maria Clara Machado nasceu em Belo Horizonte em 1921 e faleceu em 2001. Foi fundadora de
uma importante escola de teatro e companhia brasileira: o Tablado. É uma personalidade do
teatro para crianças, reconhecida internacionalmente. Já escreveu peças como “A Bruxinha que
era boa”, “O rapto das cebolinhas”, “O Aprendiz de feiticeiro”, “A gata borralheira”, entre outros
clássicos.
Sua primeira grande peça, “O boi e o burro a caminho de Belém”, de 1953, era um auto de Natal
que rendeu ótimas críticas. A peça foi originalmente escrita para teatro de bonecos, mas, no
fim, acabou sendo montada com atores. De qualquer forma, foi em 1955 que surgiu o maior
sucesso do Tablado e o texto mais montado de Maria Clara Machado: “Pluft, o fantasminha”.
Essa peça, que conta com humor, poesia e diversas situações, foi considerada pela própria
autora como sua obra mais completa.
A Produtora
A Copas Produções Artísticas foi criada em Maio de 2010 para atender, exclusivamente, ao
seguimento artístico e suas demandas no que diz respeito a trabalhos de assessoria de imprensa
e produção. Os empresários Diego Benicá e Geraldo Lucciani, ambos jornalistas e atuantes na
área cultural, sentiram a necessidade de uma empresa que tratasse de forma séria e ética os
produtores culturais e que atendessem suas demandas dentro do cenário atual.
Oferecendo serviços de qualidade, a Copas já se apresenta como uma importante empresa para
disseminação da cultura na capital mineira, prestando serviços de produção executiva para
importantes artistas e produtores locais, desenvolvendo um efetivo relacionamento com a
imprensa por meio da assessoria de imprensa e trabalhando para que grandes produções sejam
feitas em Belo Horizonte.
Ficha Técnica
Produção: Copas Produções Artísticas | Texto: Maria Clara Machado | Direção: Diego Benicá |
Elenco: André Maurício, Diego D’leon, Douglas Gonzales, Hudsonn Moreira| Luana Costa, |
Izabella Michieline, Pedro Wailler e Ricardo Righi | Cenário e luz: Diego Benicá | Trilha Sonora

e direção musical: Leo Mendonza | Direção Vocal: Beto Sorolli | Figurino: Kalluh Araújo |
Preparação corporal e coreografias: Cristiano Reis | Adereços: Serge Weick | Perucas: Freddy
Mozart | Maquiagem: Tiago Colombini | Cenotécnica: Artes Cênica | Trilha – gravação,
mixagem e masterização: Audioartte | Assessoria de imprensa: Copas | Fotografia: Bianca
Aun | Imagens: Marcus Ramos | Programação visual: Carbono 14 | Técnico responsável: Felipe
Leitão | Classificação: livre

CLASSIFICAÇÃO: LIVRE | DURAÇÃO: 70 MINUTOS
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