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A gosto começa e com ele chega a temporada
2011 da Miti - a Mostra Internacional de
Teatro Infantil. Ao longo de cinco anos o
evento promoveu mais de 60 espetáculos do

Brasil e de outros países da América do Sul além de
atingir um público estimado em mais de 50 mil
pessoas. Diante de tudo isso, a mostra já se firmou no
imaginário da família mato-grossense e agora amplia o
foco com espetáculos teatrais a cada dois meses. O
pontapé das atividades será com a peça paranaense
Um Mundo Debaixo do Meu Chapéu do projeto
Chaplin para Crianças, da Cia. do Abração, que desde
2006 já foi assistido por mais de 500 mil espectadores
em todo o Brasil. 

No espetáculo, que acontece hoje (06) e amanhã (07),
estão três contra-regras sonhadores que brincam com a
imagem de Carlitos, abordando temas como a
generosidade e a responsabilidade social. Para os atores
essa peça teatral traz como inspiração a genialidade do
silêncio de Chaplin. Desse moda, sombras, objetos e os
atores procuram, através da poesia, recriar o universo do
maior humorista da história do cinema.

Chaplin usava a simplicidade para dizer toda sua
bagagem de crítica social, sempre regada a boas doses de
poesia. “Se tivesse acreditado na minha brincadeira de
dizer verdades teria ouvido verdades que teimo em dizer
brincando. Falei muitas vezes como um palhaço mas
jamais duvidei da sinceridade da platéia que sorria”,
declarou em certa ocasião.

Boa parte das reflexos propostos por esse ícone será
apresentada no espetáculo paranaense. Uma boa
oportunidade para apresentar às crianças contemporâneas
que há vida fora de Xuxa, Ben 10 e afins. “Abrir os olhos a
um novo jeito de caminhar, um jeito meio desengonçado,
ingênuo, verdadeiro e cheio de esperança”.

Projeto
Chaplin - A ideia
central da Cia. do
Abração é
proporcionar aos
pequenos e grandes
um resgate da
produção
cinematográfica de
Charles Chaplin,
trazendo à cena ícones
do universo deste
grande criador, como
o inesquecível
Carlitos, partindo dos
princípios da arte-
educação, onde todos
os artistas envolvidos
no projeto estão
conscientes do
importante papel que
representam como
formadores de
opinião.

A Cia do Abração,
de Curitiba-PR, surgiu
em 2001 com a ideia
de desenvolver
pesquisa de teatro e dança contemporânea, além de
trabalhar com a fusão de linguagens, artistas das
diferentes áreas, artes visuais, música, dança, teatro e
cientista social. A produção profissional de teatro para
crianças, desenvolvida pela Companhia, está alicerçada
sobre princípios da arte-educação e da criação coletiva
onde todos os profissionais envolvidos (elenco, equipe de
criação e técnica) pesquisam sobre o assunto e estão
cientes do papel que ocupam como formadores de
opinião.  Os temas abordados nos seus espetáculos

versam, especialmente, sobre alguma
obra literária. Exemplos são os
espetáculos Sonho de Uma
Noite de Verão -
Shakespeare, Conto de
Coisas e Mães - literatura
infantil brasileira; O
Trenzinho do Caipira -
Heitor Villa Lobos, entre
outros.

MITI - A Temporada
Miti de espetáculos começa
em agosto e vai funcionar
apresentando espetáculos a
cada dois meses. Sempre
com foco nas crianças e
jovens. A MITI parte da
premissa básica de que é na
infância o momento mais
propício para se estimular o
aprendizado e o
desenvolvimento de
qualquer habilidade. E, no
caso de atividades artísticas
como o teatro e a música
fazem com que a criança
conviva intensamente com a
arte nos primeiros anos, o
que pode ter um significado
ainda mais marcante para a

sua vida. Em linhas gerais, a MITI tem o objetivo de levar
cultura de boa qualidade para as crianças e adolescentes.
Além disso, possibilita o intercâmbio de linguagens,
valorizando a cultura junto ao público infanto-juvenil e
formando novas platéias.

SERVIÇO: Temporada MITI. Espetáculo: Um Mundo Debaixo do
Meu Chapéu. Grupo: Cia do Abração (Curitiba-PR). Data: 06 E 07 de
agosto. Local: Teatro da UFMT. Horários: 15h e 17h. Ingressos
limitados: R$ 15,00 (meia) e R$ 30,00 (inteira). Ponto de venda:
Quiosque no Pantanal Shopping. Informações: 3028-6285 / 8409-
9630. (Com assessoria)

CUIABÁ, SÁBADO, 
6 DE AGOSTO DE 2011

A GAZETA - 1Evida Começa 
a Festa de 

São Cristóvão
PÁGINA 3

Nico & Lau se 
apresentam no
Cine Teatro Cuiabá

PÁGINA 3 vida@gazetadigital.com.br

MITI

PARANAENSES DA CIA DO ABRAÇÃO 
SE APRESENTAM NESSE FINAL 
DE SEMANA NO TEATRO DA UFMT

Divulgação

Divulgação

Falei muitas vezes como um palhaço, mas jamais
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