Quem é o centro do mundo?
LGE Editora

Clara Rosa encontra suas raízes
familiares no nordeste e em Minas Gerais.
Nasceu em Brasília vivendo nesta cidade que
traz sempre provocações e inquietudes.
Os livros de Clara Rosa passam pelo
sonho, pela fantasia e imaginação. Em seus
livros procura criar pensamentos para uma
ação no mundo. Nesses pensamentos estão
presentes leveza e humor, capazes de trazer
uma leitura divertidíssima. Ela começou a
escrever desde pequena incentivada pelo
teatro que adorava fazer.
Clara Rosa tem como grande desafio
teatralizar os seus livros para incentivar a
leitura e ampliar o divertido prazer em ler.
Como escritora, tem vários livros que deseja
que sejam publicados.
Clara Rosa é mestre em Educação,
com o trabalho “Caminhos do riso” e
bacharel em Interpretação Teatral pela
Universidade de Brasília. Também possui
Licenciatura Plena em Educação Artística
pela Faculdade de Artes Dulcina de Moraes.
No Departamento de Artes Cênicas
da UnB, seu projeto de diplomação teve
como tema a “Abordagem Teórica e
Comparativa entre Brecht e Dario Fo”. Na
Faculdade de Artes Dulcina de Moraes, ela
apresentou monografia sobre “O ensino de
Teatro para o Programa de Avaliação Seriada
- PAS”. Ela também realizou pesquisas nas
áreas de: manifestações dramáticas
populares e cultura popular brasileira; circo;
dança e o expressionismo; e ensino de teatro
para o Ensino Médio.

Um livro delicado, porém profundo, que discute
a arrogância e o egocentrismo dos homens em
relação à natureza. Alerta que o resultado dos
comportamentos dos homens pode
vir a ser a perda do bem mais precioso:
a vida em equilíbrio no planeta.

O sonho de ser grande
Franco Editora

A lagartixa, o barbante e o sapo têm uma coisa em
comum: querem ser grandes. Ao longo da história
eles vão se descobrindo e se conhecendo mais.
Esse livro traz uma interessante
discussão sobre o tempo.

Um amor de miau
Editora Elementar

A divertida história da gata Mimi, mostrando
como são importantes seus primeiros contatos
com o mundo na fase de crescimento, suas
descobertas e o desenvolvimento dos
laços de amor e amizade.

História de jacaré
Editora Elementar

De forma divertida e interessante fala
sobre a importância da preservação ambiental
através do querido personagem jacaré.

Gotinhas no mundo
Editora Elementar

É uma história sensível que mostra a importância
de uma gota e que o pouco pode virar muito para
transformar vidas. Faz refletir sobre as muitas
possibilidades do que uma gota pode fazer.

Oficina “A arte de contar história”
Destinada às pessoas que desejam se aprofundar no mundo do contador de história.
Duração: 20 horas. Público alvo: adulto.
Oficina “Texto criativo”
Brincadeiras para uma divertida construção de texto.
Duração: 10 horas. Público alvo: crianças entre 8 a 10 anos.
Oficina “Brincando e teatralizando textos”
Proporciona a transformação do texto em teatro.
Duração: 10 horas. Público alvo: educadores.
Palestra “Caminhos do riso”
Traz diferentes possibilidades e reflexões a respeito do riso.
Duração: 3 horas. Público alvo: educadores e demais público.
Seminário “Experiências com cultura brasileira: festas, mitos e danças.”
Esse seminário proporciona troca de experiências e leitura sobre diferentes festas, mitos e danças.
Duração: 4 horas. Público alvo: educadores e demais público.
Participação em eventos literários
Para aproximação e conversa informal entre escritor e público leitor.

CONTANDO HISTÓRIAS

Utilizando somente a linguagem oral apropriada a cada público alvo, essa apresentação traz muitas histórias e poesias.
Duração: 1 hora. Público alvo: criança, adolescente, adulto ou terceira idade.
MARMELADA.COM HISTÓRIAS

Espetáculo Teatral onde os textos de Clara Rosa são transformados em teatro. Utiliza-se a linguagem do boneco, do
circo e da manipulação de objetos criando personagens interessantíssimos. Nessa apresentação aparece a boneca
gigante Dona Maroca; a palhaça Maizena Magnólia e uma divertida Rádio Ambulante.
Duração: 70 minutos. Direção: Jovane Nunes. Público alvo: crianças e adultos.
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