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A SÉTIMA EDIÇÃO da MITsp 
(Mostra Internacional de Teatro 
de São Paulo), que ocorreu de 5 
a 15 de março em diversos pal-
cos da capital paulista, inclusive 
no Itaú Cultural (IC), jogou luz 
sobre uma série de questões que 
afligem a sociedade e, conse-
quentemente, a produção artís-
tica, neste caso, a cena teatral.
EM ENTREVISTA ao IC, 
Antonio Araújo, idealizador e 
diretor artístico do evento,fa-
lou sobre a programação des-
te ano, a relação com o outro e 
o desenvolvimento da MITbr - 
Plataforma Brasil, projeto de 
internacionalização de artes cê-
nicas que traz representantes 
de festivais para acompanha-
rem a programação e a produ-
ção brasileira.
COMO A MITSP e a cena te-
atral nacional, como um todo, 
abordam as questões contempo-
râneas da sociedade?
SER CRÍTICO do próprio 
tempo, do nosso lugar no Brasil 
e do aqui e agora, é uma ques-
tão que forma a base da nossa 
programação. Acredito que isso 
englobe todas as exibições da 
MITsp.
NESTA EDIÇÃO, por exem-
plo, tivemos o feminismo e a 
violência contra a mulher, que 
apareceram na peça Tenha 
Cuidado (apresentada no 
próprio Itaú Cultural) e no 
Sábado Descontraído, espe-
táculo africano que trata do ge-
nocídio em Ruanda, mas rela-
cionando isso com a violência 
contra a mulher.
A QUESTÃO TRANS também 
ganhou destaque com dois espe-
táculos: o Casa Mãe, feito pela 
Phia Ménard, uma das artis-
tas trans mais conhecidas, ain-
da que o texto não aborde essa 
temática, ele é interpretado por 
uma artista trans, e o espetácu-
lo da Travis Alabanza, filipi-
na que mora no Reino Unido, o 
qual, neste caso, além de apre-
sentar uma artista trans, car-
rega esse tema, já que ela conta 
um episódio de transfobia que 
sofreu.
AINDA TIVEMOS um evento 
especial para comemorar os dez 
anos do monólogo O Evangelho 
Segundo Jesus, Rainha do 
Céu, que marcou a história não 
só do teatro trans, mas desse 
ativismo. Uma peça que causou 
muita polêmica quando foi cria-
da na Escócia e que sofreu cen-
sura no Brasil quando foi inter-
pretada pela Renata Carvalho.
POR FIM, o seminário Encon
tra das Pedagogias da 
Teatra, que reuniu pesso-
as trans para discutir não ape-
nas a pedagogia do teatro, mas 

a pedagogia em geral, qual é a 
contribuição do pensamento 
trans para essa pedagogia con-
temporânea e, ao mesmo tempo, 
como o ensino hoje consegue ab-
sorver essa realidade.
COMO A RELA ÇÃO com o 
outro foi representada?
O TRABALHO O Pedido re-
tratou um refugiado do Congo 
que tenta entrar e permanecer 
no Reino Unido, porém não con-
segue por causa de muros bu-
rocráticos que o impedem de fi-
car. Um drama em que ele não 
pode voltar ao Congo, pois lá 
está sendo perseguido, mas por 
ser diferente tem de ser manti-
do fora do Reino Unido.
O TRABALHO dos chile-
nos também foi incrível, o Tu 
Amarás, ficção científica na 
qual um grupo de extraterres-
tres chega à Terra e os terrá-
queos ficam muito incomodados 
com eles; e ali há toda a ques-
tão do preconceito, da rejeição, 
da expulsão, da violência. O ou-
tro que é tratado como inimigo e 
que, por ser diferente, deve ser 
eliminado.
COM RELAÇÃO a esse as-
sunto, Antonio Araújo disse: 
“Tivemos um dado importante 
que apareceu nos trabalhos do 
português Tiago Rodrigues, que 
se refere à memória como resis-
tência política, uma forma de se 

contrapor aos governos autori-
tários, aos fascismos, ao regime 
ditatorial. São questões que es-
tiveram presentes na mostra.
COM RELAÇÃO aos progra-
madores que acompanham a 
MITbr - Plataforma Brasil, An-
tonio Araújo fala da experiên-
cia: “Esta é a terceira vez que 
usamos a plataforma e, apesar 
de ser muito nova, já mostrou 

a sua força. Desde a primeira 
edição, em 2018, contamos com 
atrações que têm circulado bas-
tante, sendo convidadas para 
festivais internacionais.
POR EXEMPLO, o espetácu-
lo De Carne e Concreto, de 
Brasília, na primeira edição cir-
culou muito; O Lobo foi con-
vidado para ir a Nova York; a 
Marta Soares [bailarina e co-
reógrafa] foi para a Bélgica; 
A Boca de Ferro, de Marcela 
Levi, que acabou sendo convi-
dada pelo diretor do curso para 
que ele produzisse o seu pró-
ximo espetáculo em 2021, no 
Kunsten, um dos festivais mais 
importantes do mundo, que 
acontece na Bélgica.
É MUITO CURIOSO ver essa 
evolução, pois quando começa-
mos muitas pessoas nos disse-
ram que teríamos resultados 
após cinco ou seis anos. E não 
foi o que aconteceu. Os bons re-
sultados ocorreram logo na pri-
meira edição. No ano passado, 
a visibilidade e a circulação já 
melhoraram, e vamos ver o que 
acontece neste ano.
TEMOS UM NÚMERO maior 
de programadores, entre nacio-
nais e internacionais, contamos 
com quase cem profissionais. 
Estamos apostando que essa 
ação, à medida que tem conti-
nuidade, gera uma forte atração 
a quem está buscando essa op-
ção de teatro no Brasil, um tra-
balho que é mais artisticamente 
investigativo.
COM O PASSAR do tempo, a 
plataforma vai acabar configu-
rando-se como um ponto de en-
contro de programadores nacio-
nais e internacionais para ver 
a cena teatral brasileira, um 

lugar em que encontramos tra-
balhos de qualidade. Espero que 
ela possa se consolidar.
E SOBRE o intercâmbio re-
fletindo na produção dos pró-
ximos anos o diretor analisou: 
“É difícil dizer, mas acredito 
que, quando entramos em con-
tato com uma produção con-
temporânea, tanto o artista 
quanto o público, isso educa o 
nosso olhar. E uma educação 
pelo olhar, seja de algo de que 
se gosta muito, seja daquilo que 
se rejeita e recusa - vai nos for-
mando, nos ajudando a encon-
trar o próprio caminho.
PARA O ARTISTA, até mes-
mo em outra dimensão, pois se 
destaca confrontando a sua pró-
pria obra. No caso do público, 
quem vê muito teatro, teatro de 
qualidade, não aceita mais bo-
bagens, produções fracas e ama-
doras; seu olhar está direciona-
do para outro tipo de trabalho. 
Portanto, essa formação é mui-
to importante, concluiu Antonio 
Araújo.
AINDA NESTA TEMPORA-
DA de quarentena, pode-
mos assistir a programação da 
E-Cena, mostra de teatro on-
line que acontece até dia 31 de 
maio nas páginas do Instagram, 
do Facebook e no YouTube da 
Associação dos Produtores de 
Teatro do Rio (APTR).
ENTRE SEXTA E DOMINGO, 
podemos assistir performances 
de textos e poemas, entrevistas 
e até apresentações musicais, e 
tudo feito por um grande elen-
co. Tem lives de Denise Fraga, 
Grace Passô, Heloísa Perissé, 
Leandra Leal, Caio Blat, Lúcio 
Mauro Filho, Ney Latorraca e 
muito mais.
E NÃO É SÓ ISSO! A progra-
mação conta com debates im-
portantíssimos, como Mulheres 
e Coletivos Teatrais, Teatro e 
Humor, Mãetriarcado Teatral e 
até o futuro da cultura. Técnicos 
do teatro, produtores, criadores 
e atores também dão depoimen-
tos curtos sobre a sensação de 
estar em um palco. Basta acom-
panhar as redes sociais para sa-
ber de tudo.
ORGANIZADO pela Associa-
ção dos Produtores de Teatro 
do Rio, a mostra de teatro on-
line E-Cena também tem o ob-
jetivo de auxiliar os trabalhado-
res da área a sobreviver durante 
a quarentena. É possível fazer 
uma doação por meio deste link. 
Já foram beneficiadas mais de 
500 famílias com as arrecada-
ções da APTR. A meta da orga-
nização é atingir mais de 1000 
famílias. Para mais informações 
é só acessar: www.catracalivre.
com.br
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Leandra Leal na Mostra de Teatro Online E-Cena

A VISTA DE VÁRIOS 
PONTOS de Diana Barros 
(Editora Contexto), Um livro 
sobre amor à vida. A vida de 
fato é cheia de nuances, ela é 
multicolor. O que a faz mais, 
ou menos colorida são as len-
tes pelas quais você a obser-
va. Neste livro, você entenderá 
que é possível enxergar outras 
nuances da sua visão de mun-
do, de si mesmo, do seu estado 
agora e de seus sentimentos. 
É possível encontrar cor e be-
leza em qualquer momento e 
situação. Sempre há um pon-
to de vista positivo e, se esti-
ver convencido a não desistir 
até encontrá-lo, isso irá cativá
-lo a viver cada vez mais. Viver 
o hoje para descobrir ama-
nhã como será viver com o que 
aprendeu em cada momento. 
Assim, um dia de cada vez, um 
passo por vez, você irá cada vez 
mais longe.
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