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Sebastião Milaré (Guapiaçu SP 1945 – São Paulo SP 2014)

Crítico, teórico e militante da cultura, um dos principais especialistas na obra do diretor Antunes Filho, 
Milaré tornou-se referência no campo da dramaturgia com a publicação de dezenas de ensaios, artigos e de 
peças teatrais, como “A Trupe Futurista Conta o Bumba-Meu-Boi Modernista” e “A Solidão Proclamada”. 
Foi dramaturgo do projeto Viagem ao Centro do Círculo, da Cena Lusófona, realizando workshops em An-
gola, Moçambique, Cabo Verde, Portugal e Brasil. Trabalhou como correspondente e colaborador crítico de 
importantes revistas estrangeiras, ajudando a divulgar a cena nacional no exterior, como La Escena Latino 
América, Diógenes e Sete Palcos, sendo um dos integrantes do Centro Latino Americano de Investigación 
Teatral (Celcit). Participou de importantes publicações internacionais como História del Teatro Latinoame-
ricano - Sistema Textual/Brasil 1500-1990, editada pela Carleton University, Ottawa, Canadá; Escenários 
de dos Mundos - Brasil/Festivais, editada pelo Centro de Documentación Teatral-Ministério de Cultura, 
Espanha, em 1989; e do livro Estrategias Postmodernas y Postcoloniales en el Teatro Latinoamericano 
Actual, organizado por Alfonso de Toro na Universidade de Leipzig, Alemanha, em 2004. Foi roteirista 
de documentários sobre teatro, dirigidos por Amílcar Claro, como a mini-série O Teatro Segundo Antunes 
Filho (2002) e a série Teatro e Circunstância, ambas veiculadas pela atual SESCTV. Esteve à frente da cura-
doria de teatro do Centro Cultural São Paulo, de 1994 a 2010, onde se dedicou em inserir na pauta novos 
grupos de teatro, sempre na vanguarda. Participou de onze comissões julgadoras do Programa Municipal 
de Fomento ao Teatro, sendo nove vezes presidente. Foi grande entusiasta e colaborador do programa.



Dedicado a Sebastião Milaré
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TeaTro como conquisTa da cidade 

A cultura, vista de forma complexa, engloba três dimensões que se articulam. A dimensão simbólica 
compreende que a arte e a cultura estão intimamente conectadas com a interpretação que faze-
mos do mundo. Afinal, é no campo da cultura que se qualificam as relações sociais. É ela que “dá 

liga” à cidadania. É através dela que nos identificamos como partes de uma mesma nação.

O destaque que aqui se dá é em relação à amplitude do conceito de cultura, que em nenhum mo-
mento pode obscurecer a importância que tem a arte para a sociedade humana. Desde a sua mais remota 
manifestação, a arte está associada ao sentido da vida e à transcendência da condição humana. Ela é sua 
essência. A arte é a cultura de todos recriada por indivíduos, por isso, cada obra de arte é única, insubs-
tituível. A arte consegue essa façanha aparentemente impossível: unir o máximo de individualidade e o 
máximo de expressão coletiva.

A dimensão cidadã compreende a cultura como fator de inserção social, como um direito funda-
mental, uma necessidade humana básica, essencial, tão importante quanto a alimentação, a moradia, a 
educação e a saúde. Algo sem o qual o ser humano não se realiza. 

Por fim, é essencial enxergar a cultura como matéria-prima de um dos processos mais dinâmicos da 
economia. Esta é a sua dimensão econômica, em franca expansão, e responsável, hoje em dia, por uma 
parcela considerável de nosso PIB, superando em muito diversos setores tradicionalmente dinâmicos do 
mundo dos negócios.

Quando, em 2013, assumi a Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, uma das questões que 
mais me chamou a atenção foi a falta de diálogo do poder público com a cidade, com os artistas, com os 
cidadãos. Criei o Programa #existediálogoemSP e realizei o primeiro encontro em fevereiro de 2013, com 
todos os envolvidos com cultura na cidade. Em seguida, vieram vários encontros temáticos e territoriais. 
O #existediálogoemSP com o teatro aconteceu em maio de 2013, ocasião em que pude me aproximar mais 
das questões candentes dos artistas de teatro, suas expectativas e propostas. Também à frente da Secre-
taria, pude conhecer de perto o Programa Municipal de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo, 
experiência já notória desde o período em que estive no Ministério da Cultura: de 2003 a 2008, como 
Secretário Executivo do Ministro Gilberto Gil e, de 2008 a 2010, como Ministro. 
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Compreendo que o Programa Municipal de Fomento ao Teatro é um excelente exemplo de que a 
luta pela organização de uma política cultural consistente é necessariamente a luta pela estruturação de 
dispositivos jurídicos, legais, capazes de envolver as práticas criativas em um ambiente de constância e 
regularidade. O trabalho do artista – ao contrário do que muito normalmente se diz – é um trabalho que 
exige enorme planejamento e projeto, exigindo também, por conseguinte, a possibilidade de prever situa-
ções e arranjos futuros, imaginar ações e gozar de continuidade.

Por isso, é sempre necessária a tradução de conquistas culturais em leis, já que a consolidação jurídi-
ca é o momento em que uma conquista por vezes isolada e frágil se estabiliza e se cristaliza como norma 
jurídica, tornando-se garantia mais efetiva para a implementação das políticas públicas para o setor. 

Foi isso o que aconteceu com o teatro paulistano, há 12 anos, quando foi criada a Lei Municipal  
nº 13.279/02, que instituiu o Programa de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo. A celebração 
desse marco é justa. A Lei é a garantia de processos democráticos e transparentes para o acesso equânime 
aos fundos públicos. 

Na história das artes, o teatro foi talvez a primeira grande arte da síntese. Sua forte relação com o 
espaço da cidade e sua intrínseca vocação para o enfrentamento das questões políticas foi fato também 
marcante em toda a sua história, como prática e espetáculo. Por essas e outras questões, o pulsar do 
teatro foi sempre determinante para todo o ambiente cultural em que está enredado. Razão pela qual, a 
existência de uma política de fomento para o teatro sempre pode ser vista como uma política mais ampla, 
que acaba repercutindo em todo o sistema de talentos artísticos que o teatro contempla e envolve, isto é, 
não apenas os atores e diretores, mas toda uma gama de profissionais multifacetados. 

E por compreender a importância de um Programa que, ao completar 12 anos, tem contribuído para 
a mudança de paradigmas no campo da cultura, a Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo sente-se 
honrada por ter feito e continuar fazendo parte desse processo.

juca ferreira é Secretário Municipal de Cultura de São Paulo.
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Esta publicação, iniciativa do Núcleo de Fomentos Culturais, materializa um antigo desejo de siste-
matizar e divulgar a memória do Programa Municipal de Fomento ao Teatro para a cidade de São 
Paulo - marco do financiamento público direto à cultura, experiência pioneira na contra mão das leis 

de incentivo.

Em 1998 artistas de teatro desencadearam o movimento Arte contra a Barbárie, e numa feliz conjun-
tura política municipal foi possível articular os poderes públicos – executivo e legislativo – resultando na 
Lei 13.279/2002 que criou o Programa. O teatro se expandiu, extrapolou os limites da região central, se 
capilarizou, se espraiou por todos os cantos, construindo sua poética na relação com a cidade. O impacto 
da lei repercutiu no âmbito nacional e se tornou ainda referência para os fazedores de teatro de diversas 
partes do mundo. 

Após 12 anos, podemos afirmar que o Fomento ao Teatro se consolidou como política pública de 
Estado, fruto da atuação permanente do movimento dos artistas e, também, do compromisso da Secreta-
ria Municipal de Cultura na sua manutenção e fortalecimento, seja pela criação do Núcleo de Fomentos 
Culturais, dando condições de gestão e acompanhamento do Programa, ou pela paulatina ampliação do 
aporte financeiro anual que desde 2011 tem investimento acima da exigência legal. Nesse processo a 
relação do poder público com os artistas foi se construindo – não sem as tensões inerentes ao exercício 
da democracia – de modo a possibilitar parceria, sempre no intuito de gerar as melhores condições para 
viabilizar o desenvolvimento dos projetos fomentados em sintonia com os princípios de transparência da 
administração pública. 

Em diálogo com diversas faces do Fomento ao Teatro, este livro busca registrar o crescimento do pro-
grama, apontando alguns de seus desdobramentos e impactos, contradições, limitações e avanços. Além 
de resgatar a memória afetiva de artistas, técnicos, poder público e parceiros diversos que se implicaram e 
se comprometeram no desafio de contribuir – no âmbito dessa experiência e em tudo aquilo que ela pôde 
dilatar – para a ruptura do conceito utilitarista de cultura como mercadoria.   

Conquistar um direito em lei, não significa automaticamente a garantia de sua efetivação, porém 
chegamos em 12 anos com a marca de 372 projetos fomentados de 135 núcleos artísticos e a certeza 
de que o teatro de grupo tem no Programa de Fomento um ponto de inflexão decisiva. Um dos maiores Fo
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avanços possibilitados foi a constituição e intensificação de uma teia de coletivos que articula processos 
colaborativos, compartilha espaços e amplifica o fazer artístico no território. 

A cidade de São Paulo vive um momento especial na área da cultura, as ações de reconhecimento 
e fortalecimento da produção cultural da periferia com ampliação de programas, projetos e orçamento; a 
gestão compartilhada dos CEUs; a volta das Casas de Cultura para a Secretaria e o compromisso de qua-
lificá-las como pólos culturais no território; a ampliação do Fomento com a criação do Prêmio Zé Renato 
de Teatro e de outras linguagens artísticas como o edital de circo e o edital de cultura digital. Esses são 
exemplos da implantação de política cultural com respeito à autonomia da sociedade, afinada com dese-
jos e expectativas dos diversos segmentos envolvidos com cultura e arte na cidade, sem dirigismo, sem 
definir estéticas, mas para criar um ambiente favorável e de plena liberdade.

Esses novos ventos permitem à Secretaria Municipal de Cultura oferecer essa narrativa e celebrar uma 
conquista que é coletiva e por meio de uma política pública estruturante, possibilitou a disseminação do 
teatro para toda a cidade. 

marisabel lessi de mello é Diretora do Núcleo de Fomentos 
Culturais/Linguagens da Secretaria Municipal de Cultura.
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Aquela expectativa, mistura de ansiedade, emoção, talvez medo, tanto da entrega do projeto para 
inscrição, como da divulgação do resultado da seleção. Sensação tão parecida como a dos ins-
tantes antes da estreia de um espetáculo, talvez tão próxima a sensação dos momentos que 

antecederam a aprovação da Lei 13.279/2002. Em 08 de janeiro de 2002 foi sancionada a Lei que instituiu 

o Programa Municipal de Fomento ao Teatro para a Cidade de São Paulo. Num país como o Brasil, com 

imensas dificuldades para a realização de projetos artísticos em que valores midiáticos e mercadológicos 

se sobrepõem a processos e escolhas dos artistas, que caminhos traçam a Lei do Fomento? Imagine que 

a cada ano, trinta grupos de teatro têm espaço e tempo para pesquisar, experimentar, compartilhar suas 

concepções de vida e mundo, criar realidades em cumplicidade a um público, para que mais fortes, atores 

e espectadores, voltem para seus cotidianos. Esta história se fortalece há 25 edições, há 12 anos. Uma his-

tória escrita em seus primeiros capítulos na luta de artistas unidos pelo movimento Arte contra a Barbárie. 

Qual foi a transformação na cena teatral impactada a partir do Programa de Fomento ao Teatro? Questões 

daquela época teriam sido respondidas ao longo destes anos? Uma conquista se dá com a lei, mas novos 

desafios são lançados.

Nestes anos de existência do programa a produção teatral da cidade marcou uma presença estética 

e política criando um circuito autônomo das grandes mídias, privilegiando a pesquisa continuada e a 

construção de relações com públicos e a cidade. Este livro, primeira publicação institucional do Programa, 

compartilha reflexões lançando mão de textos e dados sobre os impactos e frutos colhidos nesta marca 

de 12 anos. Convidamos à cena desta escrita artistas, críticos e pensadores de teatro, ligados ao programa, 

que apresentam suas concepções das conquistas proporcionadas e suas perspectivas. Definir os convi-

dados não foi tarefa fácil diante da grande gama de artistas e pensadores qualificados, mas pensamos em 

uma representatividade que proporcionasse a pluralidade de discursos, marca dos grupos contemplados 

pelo Fomento ao Teatro. 

Na abertura dos textos, temos um artigo que aborda questões e deslocamentos provocados pelo 

Programa na perspectiva de criação cênica articulada ao processo social. Este artigo tem a assinatura de Kil 

Abreu, importante parceiro do Núcleo de Fomentos, e, sobretudo, dos artistas, pela dedicação, percepção 

aguçada e atenta traduzida em seus textos e em suas pesquisas teatrais. 

apresenTação
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No segundo texto, compreendendo a importância da comissão julgadora, enquanto aquela que cum-

pre o difícil papel de definir quem será ou não contemplado, foi convidado um trio composto por Tiche 

Vianna, Luiz Fernando Ramos e Antônio Rogério Toscano. A conversa abrange questionamentos e inquie-

tações sob múltiplos olhares, artistas, pensadores, críticos, formadores e público, papéis exercidos por eles 

em seus cotidianos de trabalho, abrindo perspectivas para muitos debates. 

É fato que os grupos apresentam em seus projetos sonhos, escolhas artísticas e políticas organizadas 

em cronogramas, planos de trabalho, orçamentos, entre outros, dos quais a equipe da Secretaria Municipal 

de Cultura (SMC) tem muito carinho e zelo em acompanhar, colocando-se como parceira dos coletivos. E 

para dar voz aos grupos, convidamos a atriz e diretora Georgette Fadel, da Cia. São Jorge de Variedades, 

contemplada na primeira edição, que num clamor apaixonado e poético traduziu as aflições e delícias 

do fazer teatral na esfera coletiva e de investigação. Se Georgette representa um elo entre a geração que 

emplacou o Arte contra a Barbárie e a posterior, o trio que escreveu o quarto artigo representa a nova 

geração dos coletivos. Priscila Preta (Capulanas Cia. de Arte Negra), Lucas Vitorino (Grupo Pandora) e 

Bruno César (Cia.Humbalada) propõem a percepção de quem iniciou os trabalhos de seus grupos dentro 

dos CEUs – Centro Educacional Unificado, logo após a implantação destes equipamentos. Seguiram no 

Programa Vocacional, seja como vocacionados ou artistas orientadores, depois no VAI – Valorização das 

Iniciativas Culturais e finalmente no Fomento ao Teatro e têm marcado a presença na cena teatral a partir 

destas políticas públicas municipais. Criaram espaços para fazer nos bairros mais distantes do centro da 

cidade pólos de experimentação e pesquisa, fortalecendo as atitudes de tornar a periferia presente. 

O quinto texto traz a visão do jornalista e crítico de teatro, Valmir Santos, que apresenta sua percep-

ção sobre as estéticas possíveis a partir da verticalização na pesquisa. O investimento público permitiu 

o aprimoramento de atores, assim como o intercâmbio entre eles e o trabalho continuado. Valmir nos 

conduz por um caleidoscópio de experimentações que radicalizam a relação com o público entre estética, 

política e poesia. 

Com o objetivo de ampliar o debate entram em cena Sandra Vargas (Grupo Sobrevento), Simone 

Grande (As Meninas do Conto) e Henrique Sitchin (Cia. Trucks) compartilhando experiências e demarcan-

do o reconhecimento do Teatro Infantil de pesquisa como arte contemporânea. Problematizam o conceito 

de infância e elucidam várias visões existentes sobre o teatro para crianças. 

Das caixas pretas dos teatros partimos para onde não há coxias, os atores Nei Gomes (Cia. Estável), 

Edson Paulo (Buraco d’Oráculo) e Simone Pavanelli (Núcleo Pavanelli) apresentam um histórico importan-

te trazendo a força que o Teatro de Rua ganhou na cidade a partir do Programa de Fomento. Transformar 

a rua em palco é ampliar os riscos de fazer teatro e interferir na realidade cotidiana do modo mais radical. 

13
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carlos anTonio moreira gomes

marisabel lessi de mello

No movimento dos grupos em alcançar outros territórios, Mônica Simões (Caixa de Imagens), Mar-
celo Soler (Teatro Documentário) e Vera Abbud (As Graças) trazem experiências marcantes de artistas 
que guardam na memória momentos particulares e singelos de quem busca viver novas histórias em cada 
apresentação e dissertam sobre as andanças na maior cidade do país, capaz de abrigar tanta diversidade 
e tanta contradição. 

Encerrando os textos, Dagoberto Feliz (Folias D’Arte), Clayton Mariano (Tablado de Arruar) e a pes-
quisadora Maria Lúcia Pupo, realizaram uma conversa que aborda em retrospectiva esses anos de progra-
ma, as indagações sobre seu amadurecimento e as expectativas para o futuro. 

Seguimos, então, com o que denominamos Cartografia, apresentando um conjunto de dados que di-
mensionam os impactos do programa e seu alcance na cidade. Trata-se de um mapeamento que expressa 
em alguma medida sua diversidade e extensão.

Esperamos que esta publicação, contribuição ao registro de um período importante do teatro de 
grupo na cidade de São Paulo, seja inspiração para tantas outras ousadias artísticas e culturais que virão.  

Celebremos os 12 anos do Fomento. Viva o teatro!
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fomento  
aos teatros:
formas cênicas e processo  
social na cidade de são paulo

kil abreu

Foto: Grupo Bolinho/Mariana Galender



“No quadro pictórico toda diferenciação ética da su-
perfície gera uma sensação de espaço. A superfície de um 
quadro é um mundo espacial vitalizado não só quanto às 
forças que agem dentro dele, mas também no sentido de ser 
o próprio campo, entre esses movimentos, carregado de ação 
(...) Cada elemento abrange certo raio no plano do quadro. A 
unidade plástica, por natureza, tende a completar sua unida-
de dinâmica. ‘O olho pede o completo’, dizia Goethe”.

Mário Pedrosa 
Da Natureza Afetiva da Forma na Obra de Arte 

Observando boa parte dos mapas que fazem parte deste livro e 
simulam os modos como o Programa Municipal de Fomento 
ao teatro se embrenhou na cidade de São Paulo durante estes 

doze anos é possível movimentar as palavras de Mário Pedrosa a favor 
de um argumento que começando na estética se estende para outras 
áreas do fazer: a forma não é apenas o resultado aparente, imediato, 
da obra de arte. A forma é em verdade todo o seu processo e perfaz 
um circuito sempre provisório, incompleto, de motivações e atitudes 
éticas, sociais e políticas, além das estéticas propriamente ditas, que 
no caso da arte estarão no primeiro plano. Ou ainda melhor: o mesmo 
complexo movimento do estético, dos atos de criação da beleza, com-
preende necessariamente todos estes outros.

Visto nestes termos, o quadro citado por Pedrosa trata de uma 
imagem que aplicada comparativamente ao amplo território de em-
bates do teatro pode nos levar a lançar em perspectiva tanto o cam-
po próprio, singular, de questões e deslocamentos provocados pelo 
Programa Municipal de Fomento quanto à linhagem histórica que o 
antecede. Estes dois raios, para dentro e para fora, postos a produzir 
sentidos, nos ajudam minimamente a entender uma parte do que pode 
ter acontecido na cidade de São Paulo nesta última década. A perspec-
tiva é a da criação cênica articulada ao processo social – o que não 
tem a ver necessariamente com a “representação” do social nem com 
preferências ideológicas, temáticas, de gênero ou de estilo. Tem a ver 



com as formas – nessa visada ampla - como o tea-
tro vem se articulando e se tornando ou não per-
tinente à vida ordinária, de como vem perseguin-
do a sua possível “unidade dinâmica”; ou seja, de 
como vitaliza ou não os seus diversos territórios, 
estabelece as diferenciações éticas tendo como pla-
taforma o espaço físico e imaginário da cidade e 
de como o princípio estético neste caso constrói e 
carrega consigo um campo de atos simbólicos que 
confirmam o passado ou se reinventam de modo 
novo no presente. 

O sistema teatral, um retrOspectO

Inspirados por uma das ideias centrais na críti-
ca de Antonio Candido quando do seu estudo sobre 
a Formação da Literatura Brasileira, podemos reco-
locar aqui o princípio de um possível Sistema teatral 
na cidade de São Paulo, que ensaia uma provisória, 
mas substancial mudança a partir do Programa de 
Fomento. A referência e paradigma que testa essa 
inflexão, para trás e para frente, é o mecanismo de 
renúncia fiscal modelizado na Lei Rouanet.

Para Antonio Candido o sistema artístico se 
forma a partir de pelo menos três modos de susten-
tação: a existência de artistas que criam com certa 
regularidade, a existência de fruidores que com ele 
dividem certo imaginário comum e a existência de 
canais de multiplicação das obras criadas1.

Lançada essa perspectiva – já de início difí-
cil de se tornar rigorosamente efetiva em um país 
marcado pela descontinuidade no plano social – 

1 CANDIDO, Antonio. Formação da literatura brasileira: momentos decisi-
vos. 2v. 5ed. São Paulo. Edusp, 1975.

pode-se afirmar algo diferente do que se difunde a 
respeito da Lei Rouanet. Mesmo contabilizando o 
prejuízo da sua característica fundamental – a de 
se amparar na renúncia fiscal que no Brasil, como 
sabemos, virou instrumento para o uso privado do 
dinheiro público – a Rouanet é, em termos estru-
turais, uma tentativa de dar organicidade a um sis-
tema de apoio e difusão das artes, nos termos aqui 
descritos. No seu escopo está a preocupação com 
o incremento da produção, o usufruto desta por 
certo público e a sua possibilidade de difusão, até 
certo raio, ainda que saibamos do limite e exclusi-
vidade alcançados em todas estas direções.

A relação entre políticas públicas, modos de 
criação e a assimilação da arte pelo tecido social 
tem no Brasil e mesmo particularmente em São 
Paulo uma história truncada que, como de resto, se 
movimenta no reiterado esforço de dar completude 
àquilo que o processo social teima em desagregar. 
Para falar apenas em termos modernos, desde o 
TBC inventamos modelos que década após déca-
da vêm sendo derrotados pelas circunstâncias. Na 
projetada profissionalização que funda a nossa mo-
dernidade teatral (em termos “oficiais”) a partir dos 
anos 40 já se ensaia uma maneira de arregimentar 
empreendedorismo e fatura estética. A tentativa de 
renovação da cadeia produtiva, com a entrada em 
campo do encenador, atualização da dramaturgia e 
proclamação da independência dos elencos por via 
do aprendizado de novas técnicas de atuação são 
operações de um “avanço conservador”. Paradoxal 
apenas em termos se considerarmos, quanto àque-
la ideia de sistema, que tanto do ponto de vista da 
produção artística (que se apega mais a estruturas 
e recursos de uma modernidade pré-vanguarda) 
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quanto ao alcance público da produção (basica-
mente dedicada a plateias de classe media e com 
poder de compra do ingresso), o panorama é o de 
um esforço basicamente privado cujo padrão é o 
de colher lucro oferecendo um teatro bem susten-
tado artisticamente. 

Tanto o teatro dos coletivos quanto o das 
companhias de atores das décadas seguintes se-
guem a mesma lógica de processos criativos fun-
damentalmente privados, dos quais os artistas ti-
ram os recursos para a subsistência pessoal e do 
empreendimento teatral, com apoio incipiente do 
Estado. É claro que a partir do final dos anos 50 a 
politização da cena, em acordo com o que aconte-
ce na conjuntura do país, vai avançar sobre outras 
plateias até ali incomuns, furando o até então vício 
do Sistema quanto ao acesso que ele permite. Ain-
da assim, o teatro que interessa e grupos como o 
Arena e os que militaram em amadorismo na peri-
feria da cidade são obrigados a sustentar a mesma 
dinâmica de processos formativos relativamente 
ilhados em relação ao Estado – o que se agrava ao 
paroxismo com a ditadura e os efeitos da censura e 
dos filtros na produção e circulação de ideias. 

O quadro, a partir da abertura, oferece melho-
res condições quanto às possibilidades de expres-
são artística e anuncia também a reinauguração 
do sistema que enfim promete oferecer apoio ao 
incremento de obras e de plateias e a difusão do te-
atro em termos livres. Entretanto para a produção 
cultural a abertura, veremos nos anos seguintes, 
funciona de novo como relativo, paradoxal fecha-
mento. Os anos 80 são assim desenhados nas pa-
lavras do diretor Fernando Kinas:

A década de 1980 é o momento forte de uma 
nova vaga liberal (...) Ela consistia, em linhas 
gerais, em um esforço agressivo de desregula-
mentação, indo dos mercados financeiros à le-
gislação trabalhista. Na prática isto significava 
a diminuição do tamanho e da interferência dos 
Estados nacionais na vida social, com o reforço 
da ideologia da competição, da livre iniciativa, 
do lucro e do sucesso. Relacionados a estes as-
pectos gerais estavam o ataque ao sindicalismo 
de esquerda e aos movimentos sociais; as pri-
vatizações; os cortes de despesas públicas em 
áreas como saúde, educação, transporte, habi-
tação e cultura; uma política ativa de gerencia-
mento da mídia; a redução de impostos para 
os setores mais ricos da população e, no caso 
dos países capitalistas centrais, uma política de 
alianças e de intervenção político-militar para 
impor este novo consenso2.

Resultado direto dos princípios ideológicos 
amadurecidos nesse caldo, a Lei Rouanet (de 1991), 
variante da Lei Sarney (1986) alcança de fato uma 
estruturação mais firme do Sistema, mas reduzin-
do-o drasticamente aos enquadramentos do então 
vicejante mercado cultural. A equação dinheiro pú-
blico = negócio privado tem entre outras consequ-
ências a concentração notável de benefícios tanto 
em relação a produtores e artistas (com privilégio 
aos que têm uma imagem pública para vender nos 
balcões dos departamentos de marketing das em-
presas) quanto a parcelas da população que se cre-
denciam a usufruir dos espetáculos apoiados pela 
Lei (basicamente as que podem pagar em geral o 

2 KINAS, Fernando. A Lei e o Programa de Fomento ao Teatro para a cida-
de de São Paulo. Uma experiência de política pública bem-sucedida. Re-
vista Extraprensa, vol. 1, no 1.Universidade de São Paulo/CELACC,2010
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alto preço dos ingressos, que então resultam da 
sobretaxa do que já chega à cena subvencionado). 
Aos que se sentem – e de fato estão – aljados resta 
a intuição de que se os tempos de plena liberdade 
definitivamente se instalaram, trata-se de pergun-
tar o que isso significa em termos práticos. 

O fOmentO cOmO fOrma

Para um período em termos históricos ainda 
relativamente próximo à abertura do regime mili-
tar e ainda totalmente dominado pela sua extensão 
econômica parece claro que este tema, a liberdade 
dos atos criativos, é inegociável. Entretanto, já não 
pode ser dissociado das demandas relacionadas às 
condições em que certos extratos, digamos, me-
nos privilegiados, podem exercê-la, nos termos em 
que Mário Pedrosa faria a ponte entre a ação desin-
teressada da poesia e o chamado pragmático dos 
mercados. É então necessário assegurar o exercício 
da liberdade e o desenvolvimento “das atividades 
desinteressadas do espírito (...) numa época de ta-
rado utilitarismo”3. 

O que o Movimento Arte contra a Barbárie 
vocaliza na pré-história que deu origem ao Progra-
ma de Fomento é a percepção cada vez mais sólida 
de que a liberdade de criação, ali ainda tomada em 
termos relativamente genéricos, está intimamente 
ligada às necessárias condições para fazê-lo. Uma 
depende da outra. Pensar um mecanismo que ga-
ranta minimamente essas condições tornou-se um 
valor fundamental na guerra de valores que então 

3 PEDROSA, Mario. A arte e os políticos In Tribuna da Imprensa, Rio de 
Janeiro, 25 de outubro de 1952, p. 08.
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se travava. Foi preciso dizer que sem estas condi-
ções a produção dos grupos, tomada entre outras 
coisas como algo a ser considerado na pauta de 
prioridades da gestão pública, não teria nenhuma 
chance de ser livre e de sobreviver – o que seria um 
prejuízo não só para os coletivos como para a vida 
da cidade. 

É então esta forma relativamente nova de 
olhar já não apenas a estrutura em que o Sistema 
se desenha (produção, plateias, circulação), mas a 
sua qualificação em termos de arte pública, o que 
se coloca. Seria preciso aos artistas que estavam 
fora do esquema da Rouanet uma espécie de de-
saclimatação não só ideológica (a consciência de 
que a renúncia fiscal não atende nem vai atender a 
eles) como também, fundamentalmente, a convic-
ção prática, objetiva, de que o que estava em jogo 
era um explícito apartheid artístico. Só o descondi-
cionamento seria capaz de provocar um salto para 
fora da queixa. Nos termos de Mario Pedrosa, era 
preciso “esquecer a fachada unidimensional e sem 
saída que se colocava a ponto de encurtar distân-
cias que separam o sujeito dos horizontes longín-
quos da utopia”4. Era urgente encarar “a cifra de 
contrafinalidade, a gratuidade como fatura artísti-
ca”, criar um “sistema sem função”.5

Evidentemente trata-se de uma metaforização 
da fala de Mario Pedrosa, dita em outro contexto. 
No caso do Fomento não se acordou projetar ne-
nhum plano de criação comum que tivesse como 

4 Idem. Da natureza afetiva da forma na obra de arte, em: Forma e percep-
ção estética. Org. Otília Arantes. São Paulo. Edusp, 1996.

5 Idem, ibidem.

programa a defesa da arte autônoma. Mas sim criar 
um modelo fresco, um ruído, um contra-argumen-
to potente dentro do ambiente da política pública, 
a ponto de desautomatizar e em certa medida de-
sautorizar não só o mecanismo de funcionamento 
como também a razão de ser, os pontos de chega-
da das Leis de renúncia fiscal.

Nos incisos inicias da Lei (de 2002) já se lê, 
como objetivos: “Apoiar a manutenção e criação 
de projetos de trabalho continuado de pesquisa e 
produção teatral visando o desenvolvimento do 
teatro e o melhor acesso da população ao mesmo”. 

Os contradispositivos imaginados foram: 
primeiro, recolocar a política pública sob a media-
ção do Estado, criando um ambiente democrático 
e aberto na escolha dos projetos que receberiam 
subvenção. Segundo, delimitar, em resposta ao 
processo de mercantilização em curso pleno na 
cultura, um recorte exemplar no sentido daquela 
dita “contrafinalidade”. E aqui são eleitos os grupos 
de teatro, os laboratórios de criação em princípio 
com maior vocação para gerar o capital simbólico 
indispensável à cultura, mas que no momento es-
tavam entre os mais inadaptados à nova ordem, 
porque estranhos àqueles modos de produtivida-
de exigidos pelo mercado. E terceiro, um ponto de 
chegada que estivesse fora da própria obra, ainda 
que ela fosse o seu centro: o contato necessário 
com o meio, o lugar onde o grupo se insere, pro-
duz pensamento e também “é produzido”. 

Assim esta “inviabilidade essencial” diante 
da época torna-se fundamento do programa, rein-
ventando o Sistema quando opera um novo recorte 
para a política cultural e ampliando o seu alcance Fo
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em direção a camadas da população até então 

fora dele. As contrapartidas têm como princípio o 

acesso público e em muitos casos atividades extra

-estéticas que em boa parte não só beneficiam e 

promovem o contato das comunidades com a lin-

guagem teatral como também geram os materiais 

criativos – por vezes decisivamente – do próprio 

grupo.

E o que é que o Fomento fomenta nestes 

doze anos de existência do programa? Os dados 

que vão aparecer neste livro indicam uma mudan-

ça histórica, substancial, em termos de volume, 

qualidade e possibilidades de acesso ao teatro na 

cidade de São Paulo. Trata-se de um xadrez de ex-

periências criativas das mais diversas envolvendo 

artistas e comunidades (quando é este o caso), 

com enraizamento em todas as regiões, que re-

afirmam a Lei como uma espécie de elo entre a 

atualização estética do panorama teatral e as suas 

possibilidades de ampla reverberação pública. Fo-

ram 135 grupos contemplados para a realização de 

mais de 370 projetos artísticos, dos quais resulta-
ram mais de 12 mil apresentações.

a fOrma-prOcessO

Nesta reinvenção estrutural do Sistema o 
Programa de Fomento tem hoje como capital en-
tre outras qualidades a criação de uma dinâmica 
teatral instalada na cidade que, naqueles termos 
descritos por Mário Pedrosa, inventa na arte mo-
dos de diferenciação ética que em muito supera-
ram as expectativas negativas lançadas no início. 
Por exemplo, de que dali só poderia resultar uma 
arte oficial, ou um teatro do engajamento “strictu 
sensu”. O que se viu nestes anos, ao contrário, foi 
um caldeirão de soluções estéticas que vêm discu-
tindo profundamente, em geral sob o respaldo de 
plataformas experimentais, as relações entre arte e 
cidade, mesmo quando não é este o tema que está 
em primeiro plano no trabalho dos grupos.

O Fomento reafirma, agora exemplarmente, 
aquelas relações entre o teatro e a sua realidade, 
a forma sendo não só indissociável como também 
dando conta de todo o seu processo. Refaz de 
maneira quase didática as relações possíveis en-
tre subjetividade e sociabilidade, instâncias tão 
comumente separadas nos esquemas que não 
conseguem enxergar que aqui como alhures a 
subjetividade se funda socialmente, e ao coletivo 
volta, matizada em artifícios artísticos novos, em 
discursos que – é sempre uma esperança - reinven-
tam ou nos fazem ver aspectos da vida soterrados 
pela ideologia. O Fomento tem sido o laboratório 
privilegiado na cidade de São Paulo para toda essa 
larga experiência que vai da experimentação for-
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mal no sentido estrito à sua reposta (que também 
é alimento) no campo social. Porque o grupo de 
teatro é ele mesmo objeto de uma ampla experiên-
cia da qual a estética faz parte, mas não a limita:

“Inscrevendo-se num campo ao mesmo tempo 
real e imaginário de lutas, o grupo tem de se 
ver diante de processos nem sempre formali-
zados. O campo vai da negociação à aliança, 
muitas vezes sem uma mediação evidente. 
Lançado no imediatismo violento dos con-
frontos o trabalho do grupo consiste em inter-
nalizá-los sem se suprimir. Se é a cidade esse 
campo privilegiado, é dela que o grupo arranca 
sua matéria (...) a capacidade de radicalizar tal 
nexo é um dos impasses atuais do teatro de 
grupo.”6

Em alguma medida complexa e nem sempre 
fácil de precisar sabemos que a assimilação do 
Programa, pela natureza das circunstâncias, se-
gue incompleta, em pleno movimento, ainda que 
sem dúvida em geral seja exitosa, o que não deixa 
de ser uma boa notícia. Entre outras coisas o Fo-
mento promoveu nestes doze anos a restituição, 
mesmo provisória, da arte ao artista, no sentido de 
colocá-lo novamente, se ele o quiser, na condição 
de sujeito do seu fazer e tirando-o parcialmente de 
um campo de mediações que o objetualiza. Por-
que o processo histórico recente mostrou que o 
mercado, tomado como um fim em si mesmo, é 
obstáculo à consagração da liberdade e à satisfa-
ção de direitos. Entre outras coias impede a rea-

6 AZEVEDO, José Fernando Peixoto de. O processo teatro (notas para um 
programa de trabalho), em: Próximo ato – Teatro de grupo. Itaú Cultural. 
São Paulo, 2011. 

lização plena desta necessidade vital que são as 
realizações do espírito.

Esta forma nova se articula ao mesmo tem-
po em que oferece as condições para processos 
formativos que iniciados no trabalho interno dos 
coletivos quase sempre se espraiam para além de-
les sem no entanto perder de vista o seu centro: as 
garatujas dos mais jovens, o teatro de temática so-
cial, a cena da radicalidade experimental, as novas 
formas do teatro para crianças, os vários teatros 
de temática específica. Em resumo, o fomento aos 
teatros. São apropriações que muitas vezes atra-
vés da linguagem singular e da descoberta do seu 
enraizamento no entorno projetam pontes, por 
exemplo, entre engajamento e formalismo, relato 
íntimo e moldura social, o aprendizado técnico e 
os fluxos da espontaneidade, os teatros “do eu” e 
os teatros “do mundo”, na expressão feliz do dra-
maturgo francês Jean-Pierre Sarrazac. Todas estas 
experiências podem ser lidas de alguma maneira 
nos relatos que fazem parte deste livro. E que por 
assim dizer estão agora demarcando os espaços de 
um teatro novo e com isso riscando juntas o chão 
da História.
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Nesse texto, apresentamos a conversa realizada 
em 04 de setembro de 2014, em SP, entre Tiche Vianna 
(TV), Luiz Fernando Ramos (LFR) e Antônio Rogério 
Toscano (ART).

Os convidados integraram diversas comissões e são 
também atuantes na cena teatral da cidade, enquanto 
artistas, pesquisadores, críticos. Também acompanham 
o programa desde a luta do Movimento Arte Contra 
Barbárie, trazendo a este texto, as várias dimensões 
desta trajetória. 

LFR: Pensei em começar pela primeira comissão. Acho que ela 
foi muito singular, pois aconteceu simultaneamente ao Programa 
de Formação de Público. O Celso Frateschi, como diretor do De-
partamento de Teatro, chamou o Gianni Ratto para pensar um 
programa de formação, que no seu primeiro ano aconteceu no 
Teatro João Caetano. Era bem ambicioso em termos artísticos, 
mas o alcance era pequeno. A logística de trazer o público para 
assistir os quatro espetáculos que foram produzidos ao longo do 
ano, com supervisão do Gianni, por quatro diretores diferentes, 
e quatro autores nacionais, era mais complicado que a própria 
produção dos espetáculos. O Formação de Público estava no se-
gundo ano quando o Fomento começou. E há toda uma pré-his-
tória dessa primeira comissão que foi o processo de aprovação 
da Lei, com o Movimento Arte contra a Barbárie, mas que tinha 
uma ironia muito grande. O modelo da lei era o modelo da cida-
de de Milão, na Itália. E, eu digo isso, pois acabei de ler o livro 
A Missão Italiana, escrito pela pesquisadora italiana da UFRJ, 
Alessandra Vannucci, que conta a história dos diretores italianos 
Adolfo Celi, Luciano Salce, Ruggero Jacobbi, e do próprio Gianni 
Ratto, nos anos 40, quando chegaram no Brasil, os três primeiros 
recém-formados na Itália na escola do Silvio D’Amico em direção 
e atuação. Em determinado momento do livro, Ruggero Jacobbi 
– que teve um papel importantíssimo como intelectual no pre-



paro da geração do Arena, Oficina e Vianninha – 
diz, em 1954, da necessidade de um programa de 
fomento ao teatro. Era uma geração que chegou 
cheia de entusiasmo e ambições para criar um te-
atro de arte no Brasil. Chegam aqui e tem aquele 
milagre que é o Franco Zampari, cria-se o TBC, 
então parece que está tudo acontecendo. Mas 
uma hora a ficha cai: não dava para fazer teatro 
bom sem apoio do Estado. Porque uma hora você 
cai na lógica da bilheteria. E todas as companhias 
que se sucederam, que não eram mais grupos, a 
companhia da Maria Della Costa, a Cia. Tônia-Ce-
li-Autran, a Cia. da Cacilda Becker, o Teatro dos 
Sete, que volta pra ideia de grupo, todos eles vi-
veram esse problema. Faziam uma peça em que 
investiam muito artisticamente e depois tinham 
que fazer outra pra sobreviver.Todos voltam para 
a Itália com essa sensação de derrota. Na expe-
riência brasileira, essa geração que passa pelos 
anos 40, 50 e 60, enfrentou essa situação e bateu 
nesse muro, ao perceber que sem um subsídio 
estatal não dava para fazer um teatro pra valer. 
Como aliás na França e na Alemanha já se sabe há 
muito tempo e é assim que é feito o teatro lá. Es-
ses grupos que foram fomentados nos últimos 12 
anos encontraram essa possibilidade de produzir 
um teatro de pesquisa, de verticalização, de tra-
balho continuado na primeira e única experiência 
concreta de fomento ao teatro que houve no Bra-
sil. Então, o problema da lei é ela ser a única, ela 
ter ficado isolada e sobrecarregada. Essa lei deve-
ria ter sido multiplicada nacionalmente. A primei-
ra comissão julgadora do Fomento tinha pessoas 
que eram desse passado – o Gianni Ratto, Clo-
vis Garcia, Sebastião Millaré e Fernando Peixoto, 

além do Antonio Januzzeli, Alexandre Matte e 
eu – na qual, pela primeira vez, se discutia sobre 
o que significava um trabalho continuado, quais 
os critérios para escolher esse ou aquele grupo. E 
havia um encontro feliz, pois a comissão podia 
encontrar grupos que já tinham esse viés para po-
derem ser escolhidos. Como diz o Darcy Ribeiro, 
a gente vai aos trancos e barrancos. Foi um tranco 
que gerou essa lei, vindo atender essa demanda 
que era muito antiga, essa possibilidade de fazer 
pesquisas e construir projetos de teatro que não 
tenham dependência da bilheteria. Mas, de fato, 
esse paradigma que a Lei de Fomento criou, ape-
sar de fazer muito sucesso, não se reproduziu,o 
que só reforça o aspecto singular e quase aciden-
tal que ela teve. 

ART: Foi um estudo muito interessante voltar 
à Comissão, depois de algum tempo sem parti-
cipar delas. Nesse retorno, tive uma experiência 
curiosa de observação à distância e reflexão sobre 
como eram as coisas e como estão agora. Na úl-
tima edição de 2014 houve uma redução expres-
siva na quantidade de projetos, e eu percebo que 
há um aprendizado e um novo entendimento na 
classe teatral sobre a natureza e as especificida-
des da lei. Eram agora 83 projetos com um índi-
ce de qualidade e excelência muito alto. Houve 
também um aprendizado sobre como constituir 
projetos de pesquisa no interior dos grupos. Se 
pensarmos na história do teatro de grupo no Bra-
sil, sobretudo com as experiências do Arena e do 
Oficina, há uma trajetória constituída em que a 
Lei de Fomento é um ponto de virada. A reali-
dade do teatro de grupo na cidade de São Paulo 
e a inspiração que isso cria em outras localida-
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des do país, muda sensivelmente a dimensão do 
que seja o pensamento e a prática do fazer teatral 
neste tempo. Hoje existem grupos que funcionam 
de muitas maneiras, que inventam a sua relação 
entre a organização concreta do trabalho diário 
do grupo e a sua própria produção artística, com 
uma reflexão a respeito das especificidades que 
cada pesquisa precisa. Entretanto, a Lei de Fo-
mento criou, na prática, uma necessidade de você 
fazer parte de um grupo. E, muitas vezes, a ne-
cessidade de você ser um grupo esconde, ali, con-
tradições internas que precisam ser observadas. 
Porque existem grupos que já foram grupos, mas 
não são mais. E que se organizam de outra forma, 
às vezes com uma lógica que mimetiza vícios de 
companhia teatral e que não podem ser mais re-
conhecidos como grupos. Então, a Lei criou essa 
variedade, essa abertura de possibilidades que é 
uma coisa extremamente positiva, mas também 
trouxe a necessidade de uma reflexão bastante 
crítica sobre o que é grupo. E um dos problemas 
das comissões é compreender qual é o sentido de 
teatro de grupo que está expresso naquele proje-
to. E nem sempre isso é fácil de detectar apenas 
na leitura de projetos. Aí, surge uma outra ques-
tão, que é a necessidade de as comissões terem 
um contato com a própria produção artística, com 
os espetáculos e as pesquisas. Eu tenho bastante 
clareza, como membro da comissão, que o fato 
de ter estado próximo das experiências de teatro 
de grupo me deram condições mais precisas de 
avaliação. Com relação a projetos de grupos que 
eu não estive tão perto, eu tenho mais dificuldade 
de perceber esta relação entre uma coisa e outra. 
Esse outro ponto extremamente positivo da Lei, 

de serem avaliados projetos definidos pelos pró-

prios grupos, que delimitam o alcance do que eles 

pretendem, também cria uma dificuldade enorme 

a respeito da relação que isso tem de fato com as 

práticas. O exercício crítico aí se faz novamente 

muito urgente e necessário. Houve também a pro-

liferação de escolas de teatro e uma formação mais 

acadêmica dos artistas que favoreceram uma pro-

dução conceitual de projetos ainda mais aguda. 

Às vezes, acompanhada de um amadurecimento 

das próprias experimentações teatrais, e às vezes 

não. A Lei gerou também algo muito contundente 

que é a dilatação do processo em detrimento dos 

resultados, ou seja, criou dentro da trajetória dos 

grupos um espaço pra que o processo de pesqui-

sa e de investigação artística se tornasse o ponto 

central do objeto que se busca ali no fazer teatral. 

Sem a obrigação de apresentar um produto final 

na forma de espetáculos. Isso é um ponto de mu-

dança importante, mas cria uma consequência a 

ser observada. Como as comissões não são per-

manentes, e ainda bem, nem sempre temos o me-

morial completo sobre um projeto que está sendo 

apresentado. Vi, por exemplo, um projeto no qual 

parte da pesquisa foi realizada com tal edição e 

outra parte será realizada com outra edição, com 

uma comissão que vai ou não aprovar que o espe-

táculo seja feito. Então, essa ideia de continuidade 

apareceu como uma questão intrigante pra mim... 

E como as comissões não se comunicam, então é 

impossível ter uma dimensão das resultantes dos 

projetos, ao longo do tempo.

LFR: Isso aconteceu com vários grupos.
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ART: Por um lado, isso é da prática objetiva da 

Lei. Por outro, isso cria uma angústia tremenda... 

É muito pouco dinheiro pra muito grupo, a gente 

só pode aprovar 30 por ano. Após esses 12 anos 

e 25 edições, eu tenho essas perguntas feitas a 

respeito de como esta conquista, que foi a Lei de 

Fomento, que permite a dilatação de processos e 

o amadurecimento da ideia do que seja o grupo, 

da instauração de pesquisa efetiva dentro do con-

texto de grupo, como que isso de fato incide na 

produção de uma excelência criativa na cidade, 

que seja perceptível. 

LFR: Que esteja a altura deste investimento.

ART: Existem práticas coletivas que são mais for-

temente coláveis a esse conceito da Lei. E existem 

práticas que dizem respeito à experimentação da 

linguagem, por exemplo, que nem sempre são 
imediatamente legíveis conforme os pressupos-
tos, inclusive ideológicos, que estão na origem 
da Lei. Eu carrego comigo o desejo de uma maior 
diversificação, desde geográfica até formal, das 
experiências contempladas. Houve edições em 
que se olhava para o resultado e se podia dizer:  
— “Ah, para estar no escopo da Lei, há que se 
estandardizar a produção dentro desta ou daquela 
categoria, senão não se consegue efetivo diálogo.” 
E isso eu considero problemático. Vendo os proje-
tos, eu mesmo noto a dificuldade que há para cer-
tos grupos de experimentação de linguagem que 
são menos militantes em determinadas posições 
ideológicas, em afirmar a importância do proje-
to na sua relação com a cidade. Eu me preocupo 
com grupos cuja formação está ligada à pesquisa 
de linguagem, com a expansão de fronteiras do 

Foto: Cia. Ocamorana/Carina MoutinhoFoto: Cia. Antropofágica/Rafael Mafra
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fazer teatral, sem necessariamente submeter-se à 
defesa de teses sociológicas. E que, na leitura do 
projeto, nem sempre a gente consegue detectar 
a importância de seu acontecimento teatral. Por-
que uma boa defesa é capaz de aprovar um proje-
to, ainda que as práticas não alcancem a mesma 
potência da argumentação. Então isso pode criar 
uma dimensão demagógica que é assustadora. Eu 
torço para que a gente consiga afinar esses pon-
tos, para que o Fomento consiga sustentar mais 
de perto um campo de experimentação artística 
radical à altura dele.

TV: A experiência que rege o meu olhar sobre 
a Lei de Fomento é a experiência de quem tem 
um grupo, de quem trabalha com continuidade, 
de quem tem que se organizar, de quem tem que 
lidar com a rotatividade de pessoas. A primeira 

comissão da qual eu fiz parte teve um significa-
do imenso. Ela foi um palco de grande discussão 
política em relação a três questões fundamentais: 
‘o que é pesquisa’, ‘o que é continuidade’ e ‘te-
atro, com dinheiro público, pra quê?’. Essas três 
questões nunca mais me abandonaram. Porque 
eu posso olhar a pesquisa do ponto de vista de 
um conteúdo a ser investigado, aprimorado, cha-
furdado, questionado, confrontado, inventado, 
criado e recriado. Eu posso ver uma continuidade 
na permanência de questões que envolvem de-
terminado tema, a permanência de um grupo que 
está sempre junto, a permanência de uma ideia 
que não sai da minha cabeça há 20 anos. E eu 
posso dizer: dinheiro público porque eu tenho di-
reito. Você tem direito, por quê? Porque eu existo. 
E você existe, por quê? Porque sim. E no final das 
contas, essa será a resposta. Mas quais respostas 

Foto: Pessoal do Faroeste/Lenise Pinheiro
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justificam que este seja o contemplado. Na mi-
nha primeira comissão era muito fácil você tirar os 
projetos que não diziam respeito à Lei, que eram 
de produção explicitamente. Tudo era recente e 
existia uma compreensão da comissão de saber 
qual era o papel dela ali. Aquela comissão elegeu 
uma forma de trabalhar e cada etapa era de pau. 
Porque eram pessoas com experiências diversifi-
cadas e isso foi muito importante. As demais co-
missões, e foram só duas depois, eram mais seto-
rizadas. Mas o que fica é a relação pública. E isso 
é fundamental. A Lei possibilita a instauração do 
território artístico. É um lugar da arte na cidade. 
E isso pra mim é planejamento político. E quando 
você afirma isso, você afirma que a arte pertence 
à vida. Essa pra mim é a significação pública dis-
so. Quando eu falo essa questão do território e 
essa questão política, eu estou dizendo lutar por 
uma Lei de Fomento e a sua preservação está di-
retamente ligada a uma tarefa das artes da cena 
no século 21. Porque existe um mecanismo sócio
-político, atrelado a uma ideologia econômica, e 
no campo econômico as artes não tem papel, não 
tem lugar. A não ser as artes diretamente vincu-
ladas à ideia de entretenimento, ou seja, de pro-
duto comprado com uma função especifica que é 
divertir, entreter. Eu não questiono que também 
existe lugar pra isso. Mas eu quero lutar por um 
território que não é reconhecido, mas que existe 
e acontece. E quero também questionar se esse 
território tem uma relação com a cidade. Ou se, 
quando falamos de pesquisa, estamos falando de 
uma produção própria, onde é fundamental pes-
quisar para quem e para quê. Não é por que, pois 
essa é uma resposta que cada um dá pra si. O 

porquê não serve pra nada que está sob a batuta 
do Estado, é muito pouco. Você precisa de um pra 
quê, ele precisa ser uma ação. E ação pressupõe 
relação e transformação, senão é conversa mole. E 
sabendo e acreditando e entendendo que nunca o 
Estado terá dinheiro para tudo. Até porque a con-
tradição é que ao instaurar uma Lei de Fomento, 
ela gera uma qualidade de trabalho que se amplia. 
Depois de doze anos, você percebe que a Lei fun-
ciona. E na hora que ela funciona você fica bravo. 
Porque quando ela funciona, você vai perder a 
possibilidade de ser contemplado, pois aumentou 
teu campo de competição. Aí a gente começa a 
ter outro tipo de problema, como é que a gente 
vai garantir a nossa continuidade. São os desafios 
de uma coisa que dá muito certo. Porque instaura 
territórios e, assim, ele começa a reproduzir isso. 
Hoje há menos projetos com uma qualidade su-
perior. O grande aprendizado pra mim dentro de 
uma comissão era entender que eu preciso ter uma 
dimensão pública, senão eu vou tender a ter uma 
predileção inocente, e vai me guiar uma dimensão 
de projetos com as quais eu tenho afinidade, com 
as quais eu me identifico e não vou necessaria-
mente ligar isso a cidade. Então, aqui entra uma 
segunda tarefa: quais são as características da co-
missão junto a Lei de Fomento. A lei não é uma 
responsabilidade só dos grupos produtores, mas 
é coletiva. Não é só o produto artístico, mas é a 
relação do produto artístico com a própria cidade. 
E tem que ter a via de mão contrária também. Dos 
fazedores, que sabem o que fazem e vão buscar 
sempre fazer melhor o que fazem para a cidade 
que vai receber isso. Com quem eu tô falando? 
Com quem eu quero falar? Então, com este, como 

30



é que eu falo? Justamente para sair de uma coisa 
que é mal interpretada, uma discussão que a gen-
te tem com todos os grupos, qual é a tua relação 
com o teu território. O teu território mudou a par-
tir da experiência da Lei de Fomento? E essa ques-
tão tem que ser respondida. E aí, eu sinto que há 
uma dificuldade terrível de entrar e avançar a Lei 
de Fomento. Porque se ela não avançar, alguém 
vai derrubar ela um dia. E o lugar onde temos que 
verticalizar essa discussão é a territorialidade e a 
transformação. Pesquisa, pra quê? Pois é através 
da pesquisa que você descontrói uma forma de 
ser propondo e agindo outra forma de ser, avan-
çada, melhor, para caminhar, crescer, desenvolver. 
Quando a Lei foi criada, ninguém sabia o que ela 
iria gerar. Então, não podemos parar nesse lugar e 
nem ter medo dos conflitos. Conflito não é perda, 
é o lugar onde você vai manter o debate. E o lugar 
da comissão de seleção também é um lugar de 
um debate. 

ART: Uma coisa que me deixa sempre angustiado 
é a gente não ter clareza sobre o que vem sendo 
feito nas outras comissões. E, dentro de cada co-
missão, você nunca ter a percepção do todo. Às 
vezes, você vê um grupo trabalhando em condi-
ções muito difíceis, em determinadas regiões e, 
portanto faz um trabalho importantíssimo para 
a cidade. Mas, polemizando bastante, dentro de 
uma observação crítica do projeto, pode-se perce-
ber que seria melhor que ele tivesse aula de teatro 
do que ensinasse teatro, por exemplo. 

LFR: Essa angústia que você manifestou é o pon-
to mais importante. Na reunião após o resultado 
da primeira comissão eu tive uma intuição e dis-

se: eu acho que vocês grupos deviam se cotizar e 
usar parte desse dinheiro para criar um processo 
de avaliação do processo que vocês vão começar. 
Vocês podem criar uma publicação para fortalecer 
a lei. Quanto mais esses trabalhos contemplados 
forem de fato avaliados, mais forte a lei se tornará. 
E hoje tenho clareza absoluta que é fundamental 
essa avaliação. Percebemos que há até dinheiro 
previsto na lei para isso. Ou a própria comissão, 
ou parte dela, deveria acompanhar o desenvolvi-
mento dos projetos contemplados, com um rela-
tório ao final, para que a comissão seguinte tives-
se um histórico dos rendimentos desses grupos, 
até para avaliar uma nova demanda de um grupo 
contemplado anteriormente. E curiosamente isso 
nunca foi feito. Eu acho que esse tipo de avalia-
ção faria a lei avançar. Esse problema que você 
está apontando, de não saber sobre as comissões 
anteriores e seus critérios, isso seria sanado. Por 
exemplo, o grupo que tem um trabalho muito me-
ritório na periferia, justamente do ponto de vista 
da territorialidade ele está cumprindo um papel 
histórico de levar a arte onde não tem nem shop-
ping center, este grupo ele precisaria ser acompa-
nhado, assim como o grupo que tem uma pes-
quisa de linguagem no Bexiga, mas que cria um 
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polo criativo, que atrai jovens que nunca foram 
ao teatro, ambos tem que ser avaliados e seus tra-
balhos dimensionados no que eles alcançaram em 
aspectos qualitativos também. 

E o púbLico?

LFR: A lei de fomento nasceu como uma filha 
do projeto Formação de Público que já existia. E, 
coincidentemente, no último ano do Formação, 
que foi o ano glorioso, que ele tinha 50 monito-
res, atingiu 300 mil pessoas, foi para 10 CEUs, e 
trabalhou basicamente com os grupos fomenta-
dos, foi um momento virtuoso de conjunção de 
duas experiências distintas, mas que convergiam 
num sentido de tanto se estar fazendo um inves-
timento em produção de teatro de qualidade e de 
pesquisa quanto de formação de público. Se o 
Estado deve ter uma política cultural em relação 
ao teatro, além de estar financiando pesquisa, ele 
deveria estar formando público, porque esse pú-
blico está caindo. E formar público não no sentido 
pedagógico, didático, mas no sentido das pessoas 
terem uma boa experiência com o teatro, que era 
o projeto Formação. Se a pessoa assistir um espe-
táculo bom, ela tá ganha para o teatro pro resto 
da vida. Mas se ela assistir um espetáculo ruim, 
ela nunca mais vai ao teatro. O Estado tem esse 
papel de indução muito forte. 

ART: Eu cheguei ao teatro porque vi, aos treze 
anos, o Boi Voador. A epifania aconteceu naquele 
momento. E era um espetáculo sofisticado, uma 
pedra angular em minha visão de mundo.

LFR: Eu vi no TBC, Tônia Carrero e Paulo Autran 
fazendo Macbeth com direção do Fauzi Arap! Os 

grupos que ganham ou a própria lei, quando for 
aperfeiçoada, deveriam incluir esta responsabili-
dade de formação de público. Vários grupos têm 
feito esse trabalho, mas tem que ter um compro-
misso maior, uma vez que essa lei é tão distinta 
e única no país. Para que inclusive a sociedade 
possa entender essa despesa que ela está tendo 
com a Lei de Fomento. Talvez seja mais fácil para 
a sociedade entender o investimento público em 
museus, pois é uma coisa mais canônica, do que 
no teatro. Na tradição brasileira, o teatro é uma 
arte popular que é ganha na bilheteria. A avalia-
ção e a formação são questões decisivas para os 
próximos anos. Eu sei que é difícil, pois os gru-
pos sempre se incomodaram com essa questão da 
avaliação, mas eu acho que deveria ser uma coisa 
mais franca e mais política. As próprias comissões 
tirariam uma comissão interna, que continuaria a 
ser remunerada, chanceladas pelos próprios gru-
pos, para acompanhar os projetos contemplados 
e fazer esse trabalho para legitimar os resultados. 
A história que está sendo construída pelas comis-
sões passaria a ter um fio condutor que permitiria 
criar parâmetros de avaliação.

ART: Eu penso em algo que está no eixo carac-
terizador da lei: assim como a gente sabe que a 
comissão vai encontrar com os grupos antes e de-
pois, sempre desejo que houvesse essa instância 
da observação do que foi o projeto, como algo 
que tivesse a mesma importância, no escopo do 
projeto. Atualmente, fazer o projeto é mais im-
portante do que realizá-lo ou terminá-lo. 

LFR: Não seria o resultado a questão, mas sim a 
efetivação. O que era para ser efetivado, efetivou? 



De que modo? Pra isso estar registrado. Juntar 

um dossiê sobre aquele processo, ele é um pro-

jeto que teve um curso e que recebeu, no fim, 

uma avaliação. No momento, a avaliação que está 

sendo feita é informal, e não conta na hora que 

esse grupo volta para ser avaliado por uma nova 

comissão.

TV: Senão a gente cai num lugar muito parecido 

com ‘você ser contemplado pra ter recurso pra fa-

zer um projeto’. Há muitas maneiras de se fazer 

isso. 

LFR: Os grupos já fazem um relatório, então po-

deria ser anexado um parecer dessa comissão que 

acompanhou a execução do projeto. 

TERRiToRiALidAdE dos gRupos

LFR: Não é só o Fomento, mas a cidade é orga-

nizada em torno de uma área central, o trabalho 

está aqui, os cinemas estão aqui. 

ART: Até mesmo o Plano Diretor da cidade sofre 

uma resistência grande para enfrentar esse pro-

blema.

LFR: Então, esse é um problema da cidade e não 

dos grupos. E os grupos não são estáticos, eles 

têm uma mobilidade que atinge todo o Brasil. A 

produção não está concentrada, potencialmente 

ela está sendo distribuída.

TV: Já me aconteceu de querer mais informações 

sobre um grupo, que inclusive apresentou o pro-

jeto em mais de uma edição, até reformulado, e 

ninguém da comissão ter. E ele não vai ganhar 

porque ele não é central. 

LFR: Mas tem muitos que ganham porque não 
são centrais.

TV: Eu ouvi numa reunião que o Fomento é para 
grupos que não estão na mídia. Mas essa é uma 
grande contradição do Programa, pois o Fomento 
criou uma mídia própria, com os grupos que têm 
padrão fomento. Se o grupo não tem fomento ou 
não pertence ao lugar onde o padrão fomento 
se instaura, não há intersecção. Eu vou dar um 
exemplo, o Circo de Teatro Tubinho. A bilheteria 
dele paga o pessoal que trabalha e os custos que 
ele tem. Mas esse cara também tem o desejo de 
dialogar isso que ele faz, que ele sabe que é uma 
tradição. Ele fez um projeto para remontar quatro 
espetáculos de circo-teatro e chamou quatro dire-
tores da atualidade para encenarem. Ele tem essa 
perspectiva. Ele dificilmente seria um cara que ga-
nharia o Fomento. Porque há um modo de olhar 
para as coisas. E no meu ponto de vista é um cara 
que poderia ganhar o Fomento para pesquisar, 
apesar de continuar com a sua parte comercial, 
uma vez que eles vivem disso e as famílias vivem 
disso. Eles trabalham nisso 24 horas.

LFR: Esse exemplo me faz pensar no seguinte. 
Sempre que participei eu tentava trabalhar com 
uma amplitude, tentando ter sempre os super no-
vos, os novos, até os arcaicos...

TV: Até o que eu não gosto tem que ter!

LFR: O ideal seria que fossem 10 projetos abso-
lutamente singulares em cada vez. As comissões 
nem sempre tem essa grandeza de pensar assim, 
em geral elas acabam se sectarizando em determi-
nadas posições.
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TV: Isso era legal a gente pensar, que as comissões 

tivessem pessoas vindas de experiências diversifi-

cadas, lugares diferentes, para ter uma variação. 

ART: Fundamental! Porque na regra do Fomento, 

isso que você está dizendo do Tubinho, seria uma 

exceção. Sobretudo nos últimos anos.

LFR: Eu lembro que uma vez teve uma carta-pro-

testo, na reunião final, porque dois grupos não 

tinham sido contemplados. E eu falei, se era obri-

gatório que eles ganhassem, vocês deviam ter avi-

sado. E se essa era a regra, porque teve comissão 

então? O que me afastou um pouco das comis-

sões foi o fato de que cada vez mais as contradi-

ções do programa passaram a ser resolvidas pelas 

comissões, que mal conseguem administrá-las. 

ART: Na última reunião (24ª) entre a comissão 
e os grupos o Thiago Vasconcelos, da Cia. An-
tropofágica, que tentou por anos o fomento, em 
2014 era um dos grupos mais fomentados entre 
os contemplados. E ele apontou que existem con-
tradições que não estão nas comissões, mas entre 
os próprios grupos.

LFR: Aliás é um dos mais interessantes resulta-
dos do Fomento. São alguns grupos, como eles, 
que não existiriam sem o Fomento e que cresce-
ram muito. 

TV: Não ser de São Paulo e ao mesmo tempo 
olhar para São Paulo, não como um modelo a ser 
aplicado, mas como um impulso de reflexão so-
bre as tantas possibilidades de olhar para a sua 
própria cidade tem sido um exercício permanente 
para nós que vivemos em outras cidades e temos 
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uma relação direta com a capital, e não são pou-
cos grupos. Hoje o interior inteiro discute a Lei de 
Fomento. E muitos grupos que se fortaleceram no 
interior estabeleceram contato com grupos que se 
fortaleceram na cidade de São Paulo a partir da 
Lei de Fomento. A ação da Lei irradia e contribui, 
de alguma forma, para criar uma possibilidade de 
estruturação do Estado de São Paulo como produ-
tor cultural de teatro. Nos últimos anos, isso tem 
sido um movimento muito forte. Na hora que a 
gente coloca na balança, os benefícios que a lei 
de Fomento traz são imensamente maiores que 
as contradições e os problemas que apresenta. E 
nós, como guerreiros-cidadãos, temos que enten-
der que é preciso nos servir daquilo que é for-
talecedor da sociedade. A gente tem que pensar 
na arte como as tribos que faziam as danças de 
guerra antes do dia da batalha, porque esse era o 

modo delas sentirem uma coisa única e essa coi-
sa única era fundamental para ganhar a batalha e 
vencer o inimigo. Nós temos que pensar que a Lei 
de Fomento tem se exercido no campo ancestral 
da ação da arte.
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a poesia. Imagino que todo artista, ao 

se perceber artista ou escolher viver a poesia de 

qualquer espécie como seu ponto de vista sobre o 

mundo, quer, sonha, trabalha pela liberdade. Cada 

artista a cada momento tem para si os seus pró-

prios “formatos” para viver e expressar a liberdade. 

Para um adolescente, sair de casa ou ter um carro 

pode significar liberdade. Em alguns momentos o 

dinheiro pode significar liberdade. Mas olhando 

fundo, através dos incontáveis disfarces, a arte de-

seja para o ser humano a liberdade de prosseguir 

gestando a si mesmo e a vida, de maneiras novas e 

jamais estanques, com liberdade individual irrestri-

ta, de indivíduos absolutamente mergulhados em 

seu pertencimento ao coletivo planetário e suas 

subdivisões. É claro que temos assistido no decor-

rer do tempo muitos usos dos encantamentos do 

fenômeno artístico. Todos sabem que não há nada 

mais forte que a poesia, então, dominá-la é talvez 

a primeira ação de quem quer o poder. Mesmo o 

bilhardário de Wall Street quer comprar a poesia e 

a quer em sua vida. A sua ignorância o leva a terri-

tórios onde a poesia não tem ancoragem, mas ele 

a quer. O esvaziamento da força das artes cênicas 

e sua redução a camadas superficiais da realidade e 

jogos de aparências as convertem em meros equi-

pamentos de manutencão das prisões mentais vi-

gentes. Nenhuma novidade: arte mercadoria, arte 

propaganda, arte vitrine. Onde estamos. As piores 

inversões estão diante dos nossos olhos, violen-

tas. O Programa de Fomento ao Teatro para a Ci-

dade de São Paulo foi concebido e vem atuando 

no sentido de devolver aos artistas e portanto aos 

humanos o tempo e espaço necessários para o tra-

balho (sagrado como todos) de construir horizon-
tes cada vez mais claros e largos para todos nós.

pesquisa. tempo. espaço. Cada 
obra teatral exige seus arsenais de conhecimento, 
técnicas, experiências, riscos, para ser elaborada. 
Como a banalização de tudo é geral, é normal que 
não se faça idéia de quão fundo e quão longe se vai 
na construção poética de um momento. É necessá-
rio entendê-lo em todos os seus ângulos, enfrentar 
as próprias convicções, criar linguagem que não se 
tenha visto antes, mas que seja de todos, clara e 
forte. Sabemos que em qualquer gesto podemos 
mergulhar com telescópios nos sentidos e centros 
e conhecer, daquele gesto, suas leis, seus códigos, 
aspectos passados e futuros, aspectos ocultos e 
revelados e então, criá-lo em sua multiplicidade. 
É um estudo delicado. Pressupõe conhecimento 
histórico dos elementos que estão em jogo, pres-
supõe um silêncio interno conquistado com traba-
lho, um estado de observação e poesia permanen-
tes, uma musculatura mental minimamente sob 
controle para vôos de imaginação concreta, corpo 
físico também permeável à poesia, o que significa 
práticas de muitos tipos, de relaxamentos a carre-
gamentos. Pressupõe também um trabalho cons-
ciente com a respiração e com a geometria. Cada 
processo que começa exige seu campo de estudo. 
Não se trata sempre de algo simples. Muitas ve-
zes é simples. Outras não. Se nosso teatro quer 
ser realmente o fórum, o laboratório, o campo da 
batalha, não se trata apenas de passar a vida pro-
duzindo obras, objetos que podem ser admirados 
e dos quais se pode envaidecer mas que não atuam 
na estrutura da vida. 
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Abro a porta de madeira meio cenográfica da 
Cia. São Jorge na Barra Funda. Com aquelas pesso-
as crio há mais de 15 anos. A solidez da amizade 
vai pra além do dizível. Temos uma sede alugada 
na Barra Funda – somos mais um grupo de teatro 
alimentando a loucura do mercado imobiliário e 
carregando nas costas contradições dolorosas. Só 
se fôssemos loucos não reconheceríamos nossas 
limitações atuais, que fazem de nossa arte em vá-
rias situações produto vendável ou não. Ao lado 
dessa consciência, outra: algumas vezes consegui-
mos naquele local alterar tempo e espaço, verda-
deiramente. Para mexer com o tempo é preciso ter 
tempo senão fala-se demais sobre mudança, que-
bra, ação e o condicionamento permanece. Nosso 
tempo dominado, apertado, insuficiente, nosso 
tempo lucro, tempo retorno garantido, tempo-in-
vestimento, tempo de pouso impossível, sempre 
tempo perdido, o tempo-nostalgia-culpas ou o 
tempo-ansiedade-ambição-esperanças. A deman-
da da sobrevivência e da organização legal da vida 
é tanta que o pouco tempo de conversa, ócio, reu-
nião, tranquilidade exige sua compensação em en-
torpecimento e esquecimento. A arte de homens 
assim para homens assim acaba não realizando 
certos processos alquímicos que pressupõem ma-
turação. E sabemos bem que essa maneira de es-
truturar a vida cria escravos para senhores perten-
centes aos piores círculos de viciados em poder. O 
artista, ao querer agir sobre as estruturas do “real”, 
deve saber manipular em algum grau a percepção 
do tempo. Qualquer pesquisador sério sabe que ele 
pode no máximo apresentar de quando em quan-
do os caminhos que percorreu até aquele momen-
to mas não pode garantir quando terá chegado ao 
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fim de sua pesquisa. Obrigar um pensador sério, e 
falo aqui de pensamento com grande abrangência, 
a apresentar seus resultados finais num prazo cur-
to é obrigá-lo a mentir ou apresentar a precariedade 
de seu trabalho até aquele momento e ser julgado 
na fragilidade do seu discurso incompleto. Acre-
dito que parte da má fama que por tanto tempo e 
mesmo hoje ainda carrega o “teatro de pesquisa” 
ou “o teatro alternativo” ou coisas assim se deve 
ao fato que raramente é possível realizar certos so-
nhos de construção de linguagem em sua potência 
maior com todos os elementos cênicos plenamente 
desenvolvidos em quatro meses, ou seis. Algumas 
experiências levam décadas para se consolidarem 
e aqueles artistas enquanto isso poderão nos mos-
trar apenas as etapas de sua construção. No Brasil, 
por enquanto, só um estrangeiro seria financiado 
em sua pesquisa artística de décadas sem ser con-
siderado um embuste improdutivo, com muito ra-
ras exceções. Sempre irônico também é pensar nas 
verbas destinadas a pesquisas monstruosas nas 
áreas bélica e farmacêutica (aquela que produz do-
enças e esconde as curas) ou na tecnologia para o 
mercado do entretenimento em vários níveis. E ob-
viamente isso inclui o teatro. A discussão poderia 
aqui se desenvolver sobre a manipulação da poesia 
como droga, vício de intensidades, forjadora de 
circuitos mentais restritos, repetitivos e portanto 
previsíveis. Escravidão. Poderíamos dizer inclusive 
que boa parte das tragédias e perversidades que 
vivemos não nos surpreendem porque já foram en-
saiadas exaustivamente em mil filmes de altíssimo 
orçamento e audiência. E também o alto grau de 
mediocridade das nossas vidas tem seus esquemas 
dramáticos executados maciçamente com o melhor 

da tecnologia nas TVs de todo o país. Mas voltan-
do ao tempo e à micro experiência junto à São Jor-
ge. Todos os espetáculos que fizemos foram fruto 
de muitos meses de espreita, o material em obser-
vação, porque justamente o que se quer é ouvir o 
material e não fazer com ele o que se faz sempre. 
Alguns atravessaram anos para serem concebidos e 
todos atravessaram anos sendo apresentados, e foi 
necessário esse tempo para que a pesquisa verda-
deiramente achasse algumas luzes e pudéssemos 
sentir com clareza algumas conquistas. Das carac-
terísticas mais essenciais do Programa de Fomento 
ao Teatro, a possibilidade de pesquisar sem que a 
pressa mercadológica reja a ação é central. A chan-
ce de pesquisas de um pouco mais de fôlego se 
apresentou com força. 

Ao chegar na sala Walter Machado (é nossa 
sala de trabalho. Walter é um capítulo a parte. Nos-
so amigo que morreu há anos que dá nome à nossa 
sala de ensaio. Walter nos lembra sempre que jun-
tos, já nascemos e morremos) sempre muita coi-
sa pode estar acontecendo. Um longo estudo de 
mesa, um trabalho coreográfico para alguma cena, 
massagem, jogo de bastão, ioga, um aquecimento 
de voz, um relaxamento, uma respiração, alguém 
pode estar estudando um texto ou um instrumen-
to. Um grupo pode estar fumando, conversando, 
tomando café juntos, com um bolo trazido por al-
guém. Podem estar todos discutindo algum assun-
to. Podemos estar cozinhando. Muitos momentos 
de silêncio sólido. Muitas vezes barulho. Agora, às 
vezes, crianças. Não importa o que se faça, estar 
na nossa sede bem como na sede de vários grupos, 
é estar em um ambiente onde, a partir do momento 
que certo mote - tema, texto, discussão, inspiração 
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Foto: Cia. do Feijão/José Romero
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– está posto na roda, o espaço passa a ser receptáculo daquele sistema a ser criado. A conquista de um 
ambiente de trabalho fértil, cultivado, preparado para o trabalho diário é uma alegria para nós. Nossa inti-
midade de anos é uma das coisas mais preciosas da minha vida por que sinto a lapidação da minha alma 
realizada na forja dessa Companhia. Seria história de uma só pessoa se essa forja dionisíaca da criação 
coletiva constante não fosse tão real entre os que fazem e amam o teatro como se ama a possibilidade de 
olhar e transmutar a vida.Temos conseguido trabalhar com alguma concentração financiados por editais 
públicos e principalmente pelo Programa de Fomento ao Teatro. A situação ainda é de uma precariedade 
incrível. Muitas falsas discussões se levantaram desesperadas porque diante do pouquíssimo que vale a 
cultura no Brasil, as pequenas conquistas orçamentárias como o Fomento são alvo das necessidades de 
todos os criadores. Mesmo minúscula diante do que se deve sonhar, essa lei representou um amadure-
cimento e uma possibilidade de formação mais ampla dos artistas de grupos de São Paulo. A formacão 
desse artista urbano não é simples. Para dar conta de compreender um pouco dos mecanismos regentes 
da realidade atual sem ser bobo e portanto inútil é preciso não ser mercadoria ou ao menos ter muita 
consciência crítica de sua condição contraditória. É necessário estar fora não ter o tempo todo o tempo 
do mercado, não atender o tempo todo às demandas psíquicas fabricadas sob esses sentimentos de com-
paração e competição que vão ganhando o status de raiz do humano, mais uma vez. Para realizar certos 
trabalhos em teatro é necessário difíceis mergulhos. Para ser receptáculo de revelações muitas vezes um 
ator deve destruir um pouco a rigidez de suas opiniões e perceber com muita permeabilidade os ventos 
dos outros tantos seres no mundo. Um ator que leve a sério o poder de suas criações, suas palavras, sua 
geometria, tem que ter coração de filósofo, a curiosidade e a prática de quem se põe em experiência sem 
arrogância ou fórmulas muito seguras em busca de conhecimento e liberdade. Um ator desses é um cien-
tista e trabalha com a alegria de menino, paixão de jovem, responsabilidade de adulto, consciência dos 
limites e sabedoria da velhice e a loucura irreverente do moribundo. Por tudo isso e muito mais percebe-se 
que esse ator não é figura muito possível no mundo empresarial, não pode fazer parte dele integralmente. 
Ele não pode servir a esse mundo. Seu serviço é um serviço para todos, para o público. Serviço público 
que tem início na maneira de viver cada momento, cada conversa para cada decisão tomada no grupo. A 
própria decisão de trabalhar períodos longos, através dos anos, com as mesmas pessoas não é uma ação à 
toa, sem sentido. É a experiência de dilatações do tempo das relações, permitindo a percepção do desen-
volvimento de um organismo mais inteligente que passa a atuar fruto das inteligências de cada indivíduo 
postas no giro de todos. Ficamos juntos não porque seja fácil e seguro. Estamos juntos para viver uma das 
realidades mais belas nas quais acreditamos. E poderíamos e queremos estar com outras pessoas. Estamos 
treinando o “conhecer” o outro. A Cia. não quer criar um grupo fechado e isolado. Consideramos nossa 
Companhia uma experiência pequena e já complexa de ouvir, criar, amar. Não, não céu e flores e música 
suave como a bruma perfumada que envolve tudo, não: espinhos, carne revirada, desprezada, quedas, 
depressões, renascimentos, renascimentos, renascimentos. Atravessar o tempo, os rótulos, os ciclos, as 
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superficialidades, os cansaços. Não colar no tem-
po que passa, não passar com o tempo ou como o 
tempo necessariamente. Deixar o tempo passar ou 
ser mais veloz que o tempo e se posicionar diante 
dele, vulneráveis. 

abertura. pontes. Talvez a vontade 
de vários coletivos de abrir seus processos para a 
visita de outros artistas mas principalmente para a 
população em geral venha, dentre outras razões, 
desta: mostrar e compartilhar o mergulho, mostrar 
e compartilhar a seriedade do que fazemos e aci-
ma de tudo, que tudo se volta para a busca de 
maneiras mais e mais completas de se comunicar, 
de se organizar, de se escutar. Há os grupos que 
trabalham na superficie da superfície, mantendo 
e reafirmando preconceitos, fórmulas vazias e ga-
nhando um troco vendendo seus produtos? Sim, 
mas nunca é bom gastar forças com o que não 
é real. Só o trabalho consciente, qualquer que 
seja ele, se torna ao longo da história, real. Mes-
mo que seja o trabalho consciente sobre outras 
consciências para amortecê-las. Vários grupos, 
talvez até a maioria, quiseram receber o público 
já durante os ensaios. “Vejam como discutimos, 
como pensamos, como nos relacionamos, como 
tal ator teve que superar tanta coisa pra conseguir 
em certo dia, uma compreensão e portanto algu-
ma poesia, como é importante quando a poesia 
se apresenta, a poesia da verdade, das verdades 
que se enfrentam”. Ao viver o instante poético o 
homem está mais forte. “Vejam como, ao elaborar 
um mundo cênico, fazemos de tudo para fazê-lo 
a partir de conexões mais conscientes e livres en-
tre os envolvidos na criação”. Ao afirmarmos com 
tanta convicção por tantos anos que o processo 

é o que importa, é claro que estávamos todos re-
conhecendo que de nada valeria criarmos a casca 
do ovo se essa casca não fosse a expressão última 
e visível de uma gema nutritiva. Muitos de nós 
afirmaram e ainda afirmam preferirem um resulta-
do ainda precário mas um processo forte que o 
contrário. O que parece conter algo como: melhor 
o fracasso momentâneo que o não ter vivido nada. 
E se o que foi vivido foi assistido, a obra da cons-
trução da obra cria mais e mais camadas e frestas 
de consciência. 

Hoje, o que consigo perceber dos impulsos 
do movimento que gerou a existência de tantos 
grupos de artistas em São Paulo não é só a ne-
cessidade da vivência comunitária da criação, ínti-
ma e horizontal, mas também, em muitos casos, 
a convicção de que esses coletivos seriam terri-
tórios livres para expressões individuais radicais. 
Em meu pequeno mundo de universitária no início 
dos anos 90 nossa alegria de termos nos encontra-
do era baseada em sentimentos e pensamentos da 
mesma ordem em relação ao mundo - fomes seme-
lhantes, indignações que nos unem até hoje - e o 
fato de que o teatro, logo de cara, se mostrou para 
nós necessariamente como um jogo de time. Um 
time que permitisse e ajudasse cada um de seus 
integrantes a realizar seus sonhos de criação. Uma 
equipe que protegesse e confiasse um na vontade 
do outro. Nossa Cia. se formou e estamos juntos 
sempre sob essa espada da liberdade. Muitas his-
tórias duras outras belas poderiam ser narradas 
para ilustrar nossa batalha por ela, nosso tesouro 
maior, nossa guia. Provavelmente nunca chegare-
mos a viver a perfeição desse estado de percepção 
tão fina do corpo grupal a ponto das vontades 
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individuais serem completamente coroadas pelo 
grupo por nascerem no coração de alguém que se 
sente, sabe que é e age como parte de um orga-
nismo. Mas gostaríamos disso. Se nascemos num 
mundo onde todos os conceitos e caminhos estão 
formatados e embalados, é no mínimo uma das 
funções dos artistas serem os rascunhadores de 
utopias do pensamento. Isso pressupõe que nos-
sas mentes devem poder estar livres de padrões 
dominantes e de outros padrões. Não posso per-
tencer a um grupo que reforça minhas prisões. 
Quero companheiros que me acompanhem de 
olhos abertos. 

 Ao fortalecer a existência material de gru-
pos de teatro na cidade, o Programa Municipal 
de Fomento ao Teatro para a Cidade de Sao Pau-
lo deu início a um processo mais complexo que 
a consolidação de “indivíduos grupais”, ou seja, 
grupos de teatro que tenham em si uma unidade 
de pensamento, quase uma personalidade que o 
define e através da qual age. Pois passados alguns 
anos de trabalho continuado a maioria dos grupos, 
diante de sentimentos de estagnação, diante do 
pavor de virar o oposto do que se quer, se pôs em 
movimento e passou a criar intersecções, linhas 
de todo tipo entre os coletivos. Não céu azul, flo-
res e uma rede pacífica. Mas linhas de força, ex-
periências compartilhadas, repertório que vem se 
formando e se tornando linguagem não mais entre 
dez pessoas, mas entre mil, duas mil, mais, e ao 
se abrir para o público cria muito lentamente nova 
realidade.

É necessário analisar o fenômeno de multipli-
cação de força que se dá quando indivíduos com 

alguma consciência trabalham juntos. O alcance 
da criação em todos os níveis se amplia. Desde o 
tamanho mesmo da coisa se pensarmos no campo 
físico (mais corpos, possibilidade de desenhar es-
paços maiores, mais potência vocal, possibilidades 
de construção e manipulação de cenários e adere-
ços etc) até o prazer indescritível de criar matéria 
mental, inteligência e sensibilidade em grupo. As 
inteligências não se somam. Não se soma uma 
sensibilidade à outra. O fenômeno é mais da gera-
ção de uma nova inteligência, com características 
muitas vezes inexistentes nas individualidades 
formadoras. Um coletivo de indivíduos mental-
mente livres é um ser com alcance de consciência 
muito superior à soma das pequenas porções de 
consciência de cada membro. Um homem possui 
uma consciência muito mais abrangente que a 
soma das consciências de suas células. É realmen-
te necessário desenvolver pesquisa nessa área, 
isso sim, alta tecnologia. Ao se fortalecerem em 
suas unidades grupais, os grupos quiseram inter-
cambiar conhecimento, experiências e todas as 
suas artes. Aconteceu e acontece a partir de certo 
momento então uma sensação de ser possível gru-
pos de grupos, possível pertencer a vários grupos 
e assim, conectá-los. Essas intersecções, conexões 
e expansões entre grupos e com outros artistas e 
com outras áreas do conhecimento, no meu ver, 
são a possibilidade maior de não enrijecimento das 
práticas dos grupos. Um homem que se conhe-
ce tem mais instrumentos para agir num coletivo. 
Um grupo que se conhece pode dialogar com mais 
clareza com os outros.

outros pensamentos. Os meus 
caminhos como artista ganharam meios de acon-
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tecer em grande parte por conta desse Programa, como o caminho de 
muitos, e por isso é vital manter sobre ele nosso olhar crítico e a noção 
de que se trata de uma das centenas de conquistas que temos a nossa 
frente, limitada diante do que os artistas paulistas precisam pra reali-
zar o seu trabalho na potência necessária. Muito bem. Uma das idéias 
fundamentais da Lei é a de continuidade. As Cias estáveis não param o 
trabalho nunca, as questões se sucedem, os debates, os treinamentos, 
as propostas em relação ao próximo trabalho que tratará de tentar res-
ponder com algumas possibilidades o que esse atual perguntou e assim 
vai até o fim. Tendemos a criticar quando um grupo é por muitas vezes 
contemplado e por serem tão restritas as verbas, entende-se essa crítica, 
é claro, como um clamor por distribuição mais igualitária do que não dá 
prá todos. Mas a possibilidade de através da Lei de Fomento e outros 
programas públicos se conseguir que o trabalho não se interrompa ou se 
desvirtue é vital e estruturante da idéia do Programa. Quem não vive a 
realidade dos grupos pode pensar que se o grupo é contemplado algumas 
vezes pelo prêmio tem que conseguir, a partir dessas verbas, se estabili-
zar de outras maneiras. “Já que lhe foi dada uma trégua da instabilidade 
absoluta, aproveite esse tempo e pense em meios de se estabilizar para 
sempre”. Sabemos que isso não é real. As verbas dos editais atuais e tam-
bém do Programa de Fomento permitem de maneira bastante limitada a 
pesquisa e produção de um espetáculo. Não se consegue uma estrutura 
estável a partir dessas verbas. Não se trata de com essas verbas “subir 
de patamar de qualidade” e se tornar visível para o mercado dos setores 
de marketing das empresas que, investindo em nossas peças divertidas 
e bem acabadas, nos garantirão um patrocínio por longos e longos anos. 
Isso talvez tenha acontecido com alguém, mas não faz parte da nossa 
história. As sedes da maioria das Cias, os acervos de figurino, adereços, 
cenografia, o material de vídeo, de fotos, os registros escritos, virtuais, 
equipamentos de luz e som, instrumentos musicais, tudo é cuidado e 
guardado com cuidado mas sem nenhuma condição de manutenção 
adequada principalmente quando se trata de acervos delicados. A Cia. 
São Jorge, de dentro da qual observei e vivi essa época, não conquistou 
independência do poder público por algum mecanismo de inserção nas 
graças de algum circuito endinheirado. E nem procurou por isso. Em pou-
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quíssimos momentos de nossa vida conseguimos sobreviver apenas do 
trabalho da Cia. A cada novo semestre, novas e imprevisíveis condições 
de trabalho. A deslumbrante criatividade do artista brasileiro, sua capaci-
dade de do nada fazer tudo com incrível fé e energia vai mesclando seus 
tons de orgulho e humilhação.

Outra questão que gerou e deve continuar gerando reflexão tem a 
ver com a estabilidade trazida pelas verbas do Fomento e seus nocivos 
reflexos para a luta por políticas públicas verdadeiras e consistentes para 
a cultura, e para a potência de criação de linguagem dos grupos, que 
com o passar do tempo, podem criar estruturas acomodadas de funciona-
mento, acomodando também seus procedimentos e resultados em certos 
moldes que acabam substituindo e sendo os novos padrões dominantes, 
perdendo a força crítica de outros tempos de mais precariedade. Como 
sempre, é verdadeira e falsa a questão. Verdadeira porque sim, as forças 
conservadoras estão sempre por perto e podem apagar o fogo de um cria-
dor. A conquista do Fomento nos põe temerosos de perdê-lo e satisfeitos 
com a verba, mesmo que insuficiente. E falsa porque a lei não garante a 
estabilidade dos grupos, mas principalmente porque talvez a estagnação 
na pesquisa e em todos os âmbitos da vida aconteça com alguns de nós, 
com ou sem verbas. Não ter nenhuma condição material, trabalhando 
muito sem nenhuma remuneração nem previsão também gera estagnação 
ou aniquilamento. Se pensamos que o artista que lida com a escassez é 
mais criativo e militante, pensamos como aquele que irrita o ratinho pra 
que ele gire a roda mais rápido e possa assim nos divertir mais. Mas ele 
está na gaiola, e sua corrida fala sempre da sua angústia. A estagnação 
na impossibilidade e na angústia é também estagnação. Em nossa traje-
tória podemos ter passado por momentos de mais ou menos força mas 
a possibilidade de desenvolver com certa estrutura o nosso trabalho não 
nos torna necessariamente funcionários batedores de cartão. Os velhos 
arquétipos do artista louco ou mendigo, ou o do gênio superior, nenhum 
deles condiz inteiramente com o que somos. Ou seja, condições materiais 
não desestruturam nossa rebeldia, nossa força imaginativa e não transfor-
marão nossos grupos em estruturas engessadas. Obviamente um grupo 
passa por fases em sua estrada. Momentos de maior ou menor poder de 
comunicação, momentos de transformação onde as maiores fraquezas e 

Foto: Cia. Artehúmus de Teatro/Alicia Peres 45
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contradições ficam expostas. Pois bem, isso é estar 

vivo. Pesquisa pressupõe erros, avaliações, reava-

liações, mudanças de planos. No meu entender, 

a Lei de Fomento fala a esse artista pesquisador e 

não ao artista que busca êxito ou que busca no 

mundo projeções de suas certezas fixas. O pesqui-

sador está estudando. Quem procura sucesso (seja 

ele entre as massas ou entre os seus) fala ao que 

já existe. A pesquisa sempre atua em áreas de fra-

gilidade e não de consolidações. Muitas vezes um 

artista realmente pára de olhar para o mundo dian-

te de certas facilidades. Mas nem sempre. Muitas 

vezes as condições materiais simplesmente tornam 

possível que ele trilhe seu caminho. 

É imensa a necessidade de aprovação imediata 

de vários programas de lei nos âmbitos municipal, 

estadual e federal para que não haja uma descon-

figuração dessa lei específica para atender outros 
tipos de trabalho que devem ter e manter suas ca-
racterísticas e intenções intactas e para não forçar 
artistas a se “adequarem” para acessar o Progra-
ma, que contempla grupos estáveis. Muitos gran-
des artistas não trabalham dessa maneira. Então, 
por exemplo, faz-se necessária uma lei para traba-
lhos de artistas que se juntam e não são uma cia. 
estável. Programas para uma circulação intensa e 
inteligente, programas para registro e publicações, 
programas para desenvolvimento de dramaturgia, 
programas para estudos do ator, enfim, o quan-
to se possa cercar para que a produção que quer 
acontecer aconteça da maneira que quer aconte-
cer. Um fenômeno que vivi intensamente no início 
dos anos 90 quando cheguei em São Paulo foi a 
adequação da criação às ofertas do dia. Fazia-se 
teatro de rua porque a prefeitura lançava uns paco-
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tes de verbas para o projeto Arte nas Ruas. Fazia 

cenas no metrô porque era aí que tinha emprego. 

A Lei de Fomento, se não for seguida pela expan-

são de suas vocações com novos programas de lei 

abarcando de maneira transparente a diversidade 

das propostas, tende a ser uma fomentadora da 

criação de grupos não porque se queira firmemen-

te realizar esse tipo específico de experiência mas 

porque é nesse formato que se ganha as condições 

de existência. Isso gera pequenas e grandes dis-

torções éticas, gera produções manipuladas, tão 

enquadradas quanto qualquer outro produto, im-

posto e uniforme.

Esperar que no Brasil arte, cultura e educa-

ção tenham recursos abundantes e propostas com 

leis aprovadas em todas as esferas protegendo e 

garantindo esse direito, é esperar pela única solu-

ção para todos os nossos problemas e todos nós 

sabemos disso. Mas isso só é possível quando se 

sabe que cultura e arte são a própria alma do lugar, 

o sentido da vida, sem o que não há ninguém ali 

para comer ou resistir. Por enquanto, o sentido da 

vida tem sido uma fome inventada não saciada, 

fome injustificada, de qualquer coisa que se possa 

comprar. Grandes massas de seres humanos têm 

gasto suas vidas tornando-se bons produtos para 

um mercado e nada é mais triste que isso simples-

mente porque, embora os homens adorem e cul-

tuem essa idéia, o mundo não é um mercado e é 

triste viver por tanto tempo uma mentira. 

GeorGette Fadel é atriz, diretora e professora de teatro, parte da  
Cia. São Jorge de Variedades e também frequentadora de outros grupos.
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Uma fresta pra 
gente é estrada
BrUno César Lopes | LUCas Vitorino | prisCiLa preta oBaCi

Foto: Capulanas Cia. de Arte Negra/CassimAno



Estamos em nossas terras, periferias, somos sementes e frutos 
florificando. Semeados e semeadores.

Ontem teve apresentação, hoje também. E na semana que vem? 
De novo. A continuidade é o que faz a força. Não é fácil em lugar ne-
nhum. Exemplo de palavra recíproca: periferia. São Paulo, cidade das 
grandes e que continua se expandindo. Quem vai bombear Teatro para 
as bordas? De quantos corações uma cidade precisa? Não se trata de 
levar teatro. Da periferia para a periferia, já diziam. Escrever um texto 
sobre trajetórias em andamento, identificar os passos desses coletivos, 
na medida do que é visível, é claro.

Semelhanças e diferenças entre artistas que atuam nas bordas da 
cidade, tendo o teatro como norte. Territórios de manifestos-fazeres. 
Caminhos traçados com base em sonho, trabalho e parcerias. Sonho, 
pela possibilidade de seguir no teatro, por imaginar longe e chegar a 
tocar. Trabalho, por não deixar a peteca cair, tijolo com tijolo, sempre 
em frente e superar as frentes frias. E parceria, rua de mão dupla, que 
mira ganhar força, somar força, fazer acontecer. 

O contexto histórico no qual os três grupos, Capulanas, Hum-
balada e Pandora surgiram foi um momento peculiar na cidade de São 
Paulo. Entre os anos de 2003 e 2005 havia uma discussão pulsante de 
teatro de grupo, promovida pelo Movimento Arte Contra Barbárie, nas-
ciam nas periferias os CEUs, com seus teatros e espaços para serem ain-
da descobertos, o Programa VAI estava dando seus primeiros passos 
ao lado do programa Teatro Vocacional, e tínhamos também o progra-
ma Formação de Público, levando espetáculos de grupos de teatro nas 
bordas da cidade. Ou seja, éramos espectadores vivos de um processo 
de discussão estética, ética e política em nossas periferias. Sentíamos a 
potência do que poderia ser nossos processos criativos. Somos filhos 
de um processo histórico de luta no teatro de São Paulo. 



Se coletivos que desenvolvem seus trabalhos em 

bairros das periferias da cidade e possuem integrantes 

que moram ali, não buscarem verticalizar suas ações 

nessa região, quem vai fazer isto?

Perus, Grajaú e Jardim São Luís. Seu CEP é sua vi-

vência. Por que, pra ver uma peça, é preciso atravessar 

a cidade, morar num vagão de trem, e sacar que São 

Paulo é grande demais? Por trás de todo saber, de todo 

conhecimento, de cada oportunidade, o que está em 

jogo é uma luta pelo poder. Existe uma cortina entre 

as classes que não abre. Um véu invisível que divide. 

Seja como for, pra passar, só rasgando. Talvez a dis-

tância nos tenha aproximado desta arte/ofício, pois, 

afinal, alguns atalhos, ao invés de aproximar, distan-

ciam. Sempre preferimos acreditar que pra teatro vale 

a velha regra: Poeta é quem se considera. Sabe como 

é; sempre há uma leve desconfiança no olhar, como se 

o que vem da periferia precisasse de um selo de qua-

lidade, um carimbo dado por quem não está lá. Uma 

espécie de Inmetro-artístico.  A periferia é um univer-

so. A periferia não é a segunda divisão. Nossas pautas 

estão em cena? Somos corpos à margem. Frutos de 

uma memória silenciada. Vida às nossas polifonias, às 

muitas periferias que convergem e discordam. Qual 

frase você escreveria nos muros dos departamentos 

de cultura? 

Eis que surge um CEU, lugar que um dia possibi-

litou trocas e portas abertas, mas que hoje tem catra-

cas burocráticas, relações institucionalizadas, pessoas 

sem vínculo com a comunidade e um projeto político 

cultural organizado para que nada aconteça.

No início...
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...queríamos um lugar para ensaiar e como nada 
na vida é “de graça”, fizemos uma troca, seríamos vo-
cacionados em troca de um horário.

...só queríamos fazer teatro. Éramos jovens em 
busca de um sentimento de pertencimento de nós, do 
mundo e da cidade

... já estávamos ali.

Os encontros trouxeram ares, e o vôo foi certei-
ro. Descobrimos lugares, espaços e tempos do fazer 
cênico. Como um rito de passagem, os aprofunda-
mentos estéticos brotaram desses encontros. A revol-
ta dos Perus. Solano Trindade e suas negras poesias. 
Antígona, a mulher marginal.

É óbvio que de perto se vê as imperfeições, como 
num espelho. Sem essa de cuspir no prato. É claro que 
ter um espaço pra ensaiar, ter encontrado profissionais 
no Programa Vocacional e ser contemplado pelo VAI 
no início da estrada, são elementos que nos deram um 
impulso gigantesco. E, além disso, algo nos fez querer 
ir além.  Sem esquecer que estávamos por aqui quan-
do não virava um vintém.  

A casa, além de tijolos, portas e janelas que da-
vam para um horizonte sem fim, necessitava de mas-
sa fina, pintura... E cada detalhe da estética se desven-
dava nos treinos e aprofundamentos que fazíamos.

Buscávamos um teatro que comportasse nossa 
circularidade, nossos santos, nosso corpo cômico, 
nossa marginalidade, nosso olhar surreal, nossas más-
caras. Nosso canto é o nosso centro. 

Fomos para o quintal. Para a beira da represa. 
Para a estação de trem. Para a fábrica de cimento. 
Aqui. Não levamos. Estamos. Lugar de brincadei-
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ras, de resistência, de convivência, onde a vida 
se multiplica. 

Ao longo de cerca de dez anos as pesquisas e 
os espetáculos construídos carregam em si a preo-
cupação em pensar processos nos quais a discussão 
da arte no âmbito público seja um dos primeiros 
passos a serem dados. A influência da reflexão da 
arte como uma potência política e estética. Por um 
teatro que chega junto. Sem essa de facilitar o en-
tendimento, isto não é necessário. A ideia de bai-
xo populismo não cabe nos processos de criação. 
Faz-se aquilo em que se acredita, sem subestimar 
a plateia. Por conta de vivermos e morarmos onde 
produzimos arte, não criamos um misticismo com 
a periferia. Ela está em nós. Não somos catequiza-

dores. Aliás, todo artista tem o direito de recriar sua 
herança, e por isso discordamos respeitosamente de 
quem diz que o teatro brasileiro veio do “Anchieta”. 
Pois a partir daí corre-se o risco de sair por aí que-
rendo salvar almas, catequizar supostos selvagens, 
à procura de quem não tem luz. Isso é foda. E que 
tal se o teatro viesse de um rito sem fé, no qual se 
abrem as portas das prisões, se distribui alimento 
em abundância e coloca-se a coroa na cabeça de 
uma criança? A imaginação como rei. 

Estamos na cena. Luzes, o foco são nossas 
vozes em movimento, uma cantoria de anunciação 
de um novo tempo. O rio se transformou em mar 
e mergulhamos. A possibilidade de enraizar e tocar 
o ar com nossas próprias mãos. Um alivio. Apro-
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fundar técnicas, florescer consciente de uma lingua-

gem que é ora atravessada, ora travessia.

Existimos. Somos fomentados, canibais vege-

tarianos devoram planta carnívora, deixamos de 

ser famintos periféricos, sempre em busca, sempre 

em falta, sempre em desvantagem. Deixamos? Mu-

dou o placar? 

A Lei de Fomento ao Teatro conseguiu inverter 

a lógica da máquina pública, que no atual sistema 

econômico tende a financiar o próprio mercado. O 

Fomento garante, ou deveria garantir, dinheiro pú-

blico para o artista marginal, que está à margem da 

lógica capitalista, que busca uma reflexão artística 

que não se sustenta pelo discurso do capital, e que 

só existe pela própria ruptura que busca causar. A 
escassez faz a seleção. Há sempre alguma forma 
de deixar a maioria pra fora, pois toda escolha é 
uma forma de exclusão. Por que uns conseguem 
e outros não? Eis a questão que nos sugere como 
concorrentes na lógica farinha pouca, meu pilão 
primeiro. Seguiremos sempre nessa? Quem sabe o 
teatro não esta aqui pra anunciar a crise, para dar 
visibilidade à crise, se tornar crise e dar um passo 
além. Recriar. Proliferar. Multiplicar. Descentrar. De-
sestruturar. Desconstruir. O estagnado. O sentido. 
O filtro. Seguir na luta, mas sem esquecer que não 
é possível consertar relógio usando luvas de boxe.

Como levantar os alicerces da casa sem finan-
ciamento? 
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Um novo passo, ser artistas e administradores, 

transformar palavras em ação. Comungar anseios, 

compartilhar arte, cirandar as descobertas de um 

fazer teatral.

Ao longo dessa história, também aprende-

mos a criar nossa autonomia, refletir sobre nossos 

próprios processos, criar e recriar modos de orga-

nização, a ver e rever nossas periferias, a construir 

criticidade e, sobretudo, buscar um caminho com 

nossas próprias pernas, recontando a nossa própria 

maneira de ver e fazer teatro.

Isso significa que nosso surgimento enquanto 

grupo está vinculado a uma necessidade de escan-

carar nossos discursos e nossas revoltas.   Existe, 

portanto, uma relação que se dá numa ordem em 

que a conquista do apoio da Lei oferece certa legi-

timidade aos nossos trabalhos, e não o oposto. Ou 

seja, não existimos para conquistar o apoio da Lei 

de Fomento, mas conquistamos a Lei porque exis-

timos. E, claro, existimos e resistimos por meio dos 

diversos e importantes apoios e programas públicos 

que impulsionam ações, encontros, ideias, que con-
fluem para o surgimento e a expansão de territórios 
culturais, o que gera um choque de inversão: arte e 
cultura  pelos poros de bairros periféricos.

Pausa. E agora? 

Qual é o limite entre ser apoiado por um tra-
balho que já vem sendo realizado ou realizá-lo ape-
nas porque se tem um apoio? Mas, se não temos 
o apoio, como realizar então? Como deixar de ser 
“refém” dos editais públicos? Ou seria justamente 
essa a nossa luta: o fortalecimento e a garantia de 
dinheiro público para arte pública? Como conquis-
tar uma emancipação em nossos meios de produ-
ção, sem tornar nossas ações uma mercadoria ou 
transformá-las em um assistencialismo fajuto? Qual 
seria de fato o papel do Estado como financiador de 
cultura na cidade? Quem começa em um curso de 
teatro, logo ouve: “Caminhando pelo espaço e ocu-
pando os espaços vazios”. Por que ficar todo mun-
do no mesmo lugar? Somos ruptura ou inclusão?

Seja o que for, e seja como for, seguiremos. 

Bruno César Lopes é ator, formado em Artes Cênicas com Licenciatura. Fundador e integrante da Cia. Humbalada de Teatro que atua na região 
de Interlagos-Grajaú. Na sede do grupo, o Espaço Cultural Humbalada, realiza oficinas, treinamentos, debates e ações culturais. É coordenador 
pedagógico no PIÁ (Programa de Iniciação Artística) da Prefeitura de São Paulo atuando em diversos equipamentos públicos. Além disso, também 
pesquisa, com o apoio do Programa VAI, a relação entre sexualidade, teatro e periferia.

LuCas de Lima Vitorino é encenador e ator, integrante-fundador do Grupo Pandora de Teatro. Frequentou o Projeto Teatro Vocacional da 
Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo de 2004 a 2008. Formado ator em 2007 pelo curso Técnico em Artes Cênicas SENAC, também cursou 
Direção Teatral na SP Escola de Teatro, e atualmente cursa Licenciatura em Arte-Teatro na UNESP.

prisCiLa preta oBaCi é atriz, dançarina, poeta e artista educadora. Bacharel em Comunicação das Artes do Corpo com habilitação em Teatro 
pela PUC-SP. Co fundadora da Capulanas Cia. de Arte Negra e Umoja.  Com a família Capulanas desenhou as escritas do livro “ [Em] Goma. Dos pés 
a cabeça, os quintais que sou“. Co- Autora do livro “A Calimba e a Flauta - Versos Umidos e Tesos” com Allan da Rosa.
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Das convicções 
estéticas
valmir santos

Foto: Banda Mirim/Andrea Pedro



O expressivo crescimento da produção de teatro de grupo no 
país não se traduz apenas por meio de dados estatísticos. 
A propensão poética pode ser aferida tanto quanto a cons-

ciência crítica comumente associada a projetos artísticos dessa natu-
reza. Na experiência do Programa Municipal de Fomento ao Teatro 
para a Cidade de São Paulo, o fundamento da pesquisa talhado em 
lei salvaguarda o caráter da obra em processo. Um exemplo sui ge-
neris de quando os códigos jurídicos radicam a liberdade criativa nos 
desígnios da arte do tempo, contornando a fixação pelo resultado e 
abraçando riscos e responsabilidades de percurso.

As anotações a seguir sobre o impacto estético nos primeiros 
doze anos da Lei de Fomento não citam espetáculos e respectivos cria-
dores filiados a tais ou quais tendências. Diante da pletora de sistemas 
continuados em que a valorização do processo é intrínseca, preferimos 
vasculhar a memória de espectador para compor “nosso diagrama do 
espaço da subjetividade”, segundo Cecilia Almeida Salles 1.

Para início de conversa, um recuo pré-lei. Aqueles ajuntamentos 
culminantes nos manifestos do Arte contra a Barbárie em espaços, 
nas ruas e na Câmara Municipal como que anteviam a recorrência 
coral entre os contemplados a cada edição. A luta dos artistas por 
políticas públicas, o corpo a corpo nas plenárias, a resistência para 
que a instância cidadã da cultura não fosse sabotada por governo de 
turno, tais imagens plasmaram em mutirões, cortejos e multidões. 

O coro foi redivivo em espetáculos em que a utopia contracul-
tural dos anos 1970 e a comunitária da década de 1980 (mutirões por 
moradia ou invasões de terras improdutivas que ainda reverberam na 
pauta dos sem-teto e dos sem-terra) inspiraram imersões por galpões, 
terrenos baldios, praças, quarteirões e outros lugares não teatrais.

Chamado à contracena participativa, o espectador deslocou-se 
da relação passiva para pisar territorialidades ficcionais instauradas 

1 “Ao falarmos de percepção e memória, de um modo geral, e de filtros, seleções, recorrências, de modo 
mais específico, estamos desenhando parte de nosso diagrama do espaço da subjetividade”. Cecilia Al-
meida Salles, Redes da criação: construção da obra de arte (Vinhedo, Editora Horizonte, 2008), p. 83.



no cotidiano e por vezes munidas de significações 
histórico-sociais. Uma relação que não o toma pe-
las mãos, paternal. Antes, lhe propõe frestas para 
interagir com autonomia. O respeito à inteligência 
alheia, a indiferença de classes ou de linhas divi-
sórias entre bairros nobres ou periféricos circuns-
creveram dignidade mútua: o artista e o público 
enquanto sujeitos pensantes, reflexivos, sensibili-
zados pelas alteridades encontradas. 

Uma geração de crianças e adolescentes cres-
ceu vendo teatro de pesquisa. Teve inoculada a 
noção de que o ofício da atuação não é reduzido 
apenas ao paradigma que chega a sua casa através 
da televisão ou do DVD. Ou ainda quando vai ao 
cinema assistir a um blockbuster. Foi dissolvido 
um bocado da pecha do teatro condicionado so-
mente ao edifício tradicional e àquela gente fina e 
bem-vestida. A meninada de outrora constitui par-
te significativa da audiência adulta que acompa-
nha os grupos nos pontos cardeais da cidade, nos 
extremos ou nas centralidades dos olhos de quem 
lê sob a ótica da geopolítica cultural da Lei de Fo-
mento. Uma assertiva freiriana, se quisermos, de 
como a leitura e a escrita, a prática e a teoria, o 
convívio e a elaboração incidem na reflexão crítica 
“sobre o profundo significado da linguagem”.2

O teatro de rua paulistano absorveu procedi-
mentos da performance e da intervenção afeitos 

2  “Aprender a ler e escrever já não é, pois, memorizar sílabas, palavras ou 
frases, mas refletir criticamente sobre o próprio processo de ler e escrever 
e sobre o profundo significado da linguagem. Assim como não é possível 
linguagem sem pensamento e linguagem-pensamento sem o mundo a 
que se referem, a palavra humana é mais que um mero vocábulo – é pala-
vração”. Paulo Freire, Ação cultural para a liberdade (Rio de Janeiro, Paz 
e Terra, 1981), p. 39.

às arte plásticas. Grupos forjados pelas tradições, 
o flerte consistente e libertário com o circo ou 
com a comédia popular modularam sensivelmente 
os seus processos criativos sem abrir mão dessas 
bases. Para tanto, estabeleceram movimento de 
afirmação dentro da categoria com o objetivo de 
minorar resquícios de menosprezo por parte de 
quem ainda encara o teatro de rua como “arte me-
nor”, visão equivocada e retrógrada. 

Como mão dupla, coletivos que até então 
não haviam experimentado esse universo se per-
mitiram migrar do palco ou dos espaços fechados, 
evoluindo sua percepção das potencialidades das 
artes cênicas ao ar livre na captura e construção de 
imaginários no espaço urbano.

A ocupação de espaços não convencionais, 
projetada na década de 1990, incorporou diferen-
tes estratégias ao modo de investigação em site 
specific. Narrativas itinerárias levaram o público a 
deambular a pé, guiado por escuta individual em 
MP3. Ou a embarcar num ônibus e ter a possibili-
dade de ser fisgado pelo teatro a bordo, cabendo 
aos atuadores construir presenças ao lado de usuá-
rios reais convidados a abrir parênteses no trajeto 
até a casa, o trabalho, a escola. O ônibus aparece 
ainda convertido em cenário móvel, com o espec-
tador enredado por uma história enquanto a vida 
como ela é passa pela janela; ou adaptado como 
palco fixo (ou itinerante) em outras paragens.

Por falar em mobilidades cênicas, as jornadas 
de junho de 2013 expuseram como o fenômeno ar-
tístico pode precipitar o que virá. A voz das ruas, 
digamos assim, ecoava havia anos em espetácu-
los norteados pela cultura hip hop ou pelo caráter 
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manifesto em que a enunciação produz dialética. 
A ingerência normativa sobre o espaço público, a 
regra da gentrificação e os abusos da especulação 
imobiliária foram outras temáticas mapeadas.

O teatro acontece no espaço do político, o 
que lhe é inerente, independente do lócus ou de 
ideologia, pondera Denis Guénoun. Os 12 anos de 
vigência do Fomento viram multiplicar essa dimen-
são em sua força inventiva e contundência crítica. 
Artistas-pesquisadores debruçados sobre as técni-
cas e o pensamento de Bertolt Brecht e Augusto 

Boal, dois ícones, avançaram a passos largos em 
direção a experimentos formais que tornaram seus 
discursos menos lineares do que poderia supor a 
militância artística ao apontar as contradições da 
sociedade. Ambos, como Vladimir Maiakovski, 
partilham da convicção de que novos temas, si-
tuações e problemas pedem novos conteúdos e 
novas formas.

Convergência que não impediu os dramatur-
gos e poetas Brecht e Maiakovski de contrastarem 
pouco tempo depois no quesito conteúdo, como 
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observa Leandro Konder3. O primeiro, em suma, 

concebe o inteligível, o distanciamento sem mar-

gem para a ambiguidade dos sentimentos em 

estado “bruto”, mote comum na parabólica do 

segundo. Pois os diapasões brechtiano e maiako-

vskiano interpenetram-se na paisagem do Fomen-

to, ressalvando propostas que soaram estanques 

pelo anacronismo da retórica da mensagem e es-

terilização da vontade de potência expressiva.

Em termos de disponibilidade, vide a celebra-

ção da cultura negra e a questão do racismo de-

lineadas por coletivos cujas trajetórias vinculam 

identidade e ritualização sem ofuscar a teatralida-

de organizada através de signos, gestos, objetos 

e espacialidades corporais e vocais. Sincrônico e 

sintomático que o diretor Frank Castorf, do teatro 

alemão Volksbühne, tenha enxergado e problema-

tizado o pendor racista na sociedade brasileira, de 

herança escravocata, ao tensionar Heiner Müller 

e Nelson Rodrigues numa adaptação/apropriação 

da peça mítica Anjo negro4.

3 “Brecht coloca o problema da forma em termos mais precisos e mais pro-
fundos do que Maiakovski, pois vê a forma em seu nível de significação 
histórico-social. A forma, para o teatrólogo alemão, é basicamente a es-
trutura, o gênero, e não o conjunto de artifícios estilísticos ou decorativos 
mobilizados por uma subjetividade isolada, por um ‘temperamento’. Para 
ele, não basta ‘renovar’ a forma do teatro tradicional e dar uma feição nova 
à estrutura arcaica: era preciso criar uma nova estrutura, um novo gênero, 
que – à falta de melhor designação – ele chamou de teatro épico. Em 
Brecht, a forma, analisada em seus elementos ‘intelectuais’ ou ‘racionais’, 
aparece em sua ligação dialética essencial com a problemática do conteú-
do.” Leandro Konder, Os marxistas e a arte (São Paulo, Expressão Popular, 
2013), p. 127.

4 Entre 6 e 10 de novembro de 2006 o palco do Sesc Vila Mariana, em São 
Paulo, recebeu Anjo negro de Nelson Rodrigues com a lembrança de uma 
revolução: A missão de Heiner Muller, espetáculo do encenador Frank 
Castorf que incorporou atores da companhia Filhos de Olorum, mais tarde 
coletivo Os Crespos.

Muitos conteúdos surgem materializados 
cenicamente sob a condição do precário, indica-
tivo das realidades abordadas. O fazer artístico às 
vezes se deu em comunidades carentes de equi-
pamentos públicos, e não só culturais. A estrutu-
ra presumida, no entanto, não impediu a trans-
cendência, a interdisciplinaridade na acepção da 
dramaturgia expandida.

A livre formação embutida no trabalho dos 
grupos fomentados passou a contribuir para orien-
tar e subsidiar artisticamente homens e mulheres 
que se aproximam do teatro pela via amadora, 
trilha que rendeu frutos históricos em inovação 
no período de transição para a fase moderna dos 
palcos brasileiros nas décadas de 1940 e 1950. Já 
no plano da pedagogia institucional, ficou clara 
a absorção natural de aprendizes da Escola Livre 
de Teatro de Santo André, município vizinho, ou 
da SP Escola de Teatro – Centro de Formação das 
Artes do Palco, para citas dois espaços irradiado-
res. Os formandos ora lançaram na capital novos 
grupos ora foram agregados a outros, sempre sob 
a égide da experimentação.

Notamos arranjos e rearranjos de um teatro 
em comunidade em que a filosofia laboratorial é 
inescapável. A inquietude estética decorre das si-
tuações à flor da pele vivenciadas pelo grupo no 
seio ou no entorno de sua sede de treinamento e 
pesquisa, quando for o caso. Pontos de vista do-
cumentais ou autoficcionais serviram para mediar 
memórias pessoais e, principalmente, coletivas. 
Fronteiras foram relativizadas na cohabitação ar-
tística em albergue, escola, hospital e áreas que 
concentram população vulnerável às drogas. A 
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modalidade da residência, por sua vez, surpreen-
deu quando se respeitou o estatuto da arte, con-
vivência conquistada numa vila operária ou em 
teatro distrital.

O desafio de transitar o calor cultural e a 
subsistência em regiões descobertas da presença 
mais incisiva do Estado é não sucumbir ao assis-
tencialismo em prejuízo da ambição formal – e 
ela não vem sem estudo, tentativa e erro. A pro-
posição continuada da Lei de Fomento permitiu a 
alguns grupos ajustar essas demandas, inclusive 
provocando autocrítica junto a moradores que 
lhe eram mais próximos e acostumados a serem 
conduzidos em vez de conduzirem segundo seus 
pressupostos.

Conflitos do como viver junto acabaram se 
transformando em cenas ou temas de uma obra. 
Artistas inseridos nessa comunidade, seja moran-
do ali ou não, também enfrentaram ambivalências 
quanto à quebra de expectativa ou sua tentativa 
de superação. A aurorreferência perpassou drama-
turgias que confrontaram o espelho das visões ro-
mânticas em torno do teatro de grupo, da despoli-
tização ascendente e do arrefecimento dos encon-
tros autogestados em que as questões objetivas 
da manutenção do trabalho não sucumbissem à 
esterilização das trocas conceituais e práticas, tra-
vando a relação política das formas.

No teatro para criança, a inserção no cômpu-
to da lei apresentou saltos nos recortes e manei-
ras de contar histórias investindo em linguagem e 
temas tabus como a morte. Nas formas animadas 
houve processos que envolveram narrativas incli-

nadas ao espectador adulto e com a atuação bifur-
cada à manipulação de bonecos e objetos.  

Para os próximos 12 anos de Programa de 
Fomento, vislumbramos no trabalho dos grupos 
um equilíbrio cada vez mais plausível entre as 
funções do diretor e do dramaturgo, pois este an-
dou acanhado nos primeiros anos do período em 
xeque, sob a tônica dos procedimentos colabora-
tivos. Da metade para cá, deparamos com auto-
res mais insinuantes e argutos em seus escritos 
para a cena, independente se derivadas da sala 
de ensaio, improviso ou workshop. Sondamos a 
restauração do poder da palavra em consonância 
com polissemias espacial, acústica e imagética en-
tranhadas no drama deste século que engatinha. E 
para isso é imprescindível que a técnica e o treina-
mento de voz alcancem atores meticulosos com a 
dicção, pontapé para falar de linguagem.

Valmir SantoS é jornalista, crítico e pesquisador de teatro. Idealizador 
e coordenador do site Teatrojornal – Leituras de cena (teatrojornal.com.br).
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O TEATRO  
PARA CRIANÇAS
ENTRE QuESTõES E CAmINhOS
hENRIQuE SITChIN | SANdRA VARgAS | SImONE gRANdE
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Durante os doze anos do Programa Municipal de Fomento ao 
Teatro para a Cidade de São Paulo, verificamos importantes 
transformações no que se entende por “teatro para crianças”, 

mais notadamente nos trabalhos de grupos comprometidos com a pes-
quisa e o desenvolvimento de seu trabalho artístico. Entendemos que, 
talvez, entre as tantas linguagens das artes, o teatro para crianças seja 
uma das vertentes que apresente os maiores desafios, em seu processo 
de construção de uma identidade forte e, de fato, artística! A distância 
a percorrer é imensa. Um verdadeiro abismo ainda nos separa de im-
portantes conquistas, vinculadas ao entendimento deste fazer teatral 
como verdadeira arte.

Para analisar melhor este quadro, é preciso entender algumas 
características deste segmento das artes. Quando se estuda o teatro 
para crianças em São Paulo, primeira questão a ser levada em conta 
é a constatação de sua “juventude”. Isto é algo novo em nosso país, 
e não é diferente em nossa cidade. Não tem mais do que cinquenta 
anos de vida. E foi marcado por um mau começo. Este tipo de teatro, 
assim como a própria escola, nasce da necessidade de “dar lições” às 
crianças que vão desde o ensinamento de hábitos de higiene até aque-
las comportamentais, não excluindo, ainda, as tantas lições de moral 
que permeiam até hoje muitos dos espetáculos destinados ao público 
infantil. Em nosso país, as primeiras manifestações teatrais destinadas 
às crianças vêm carregadas não somente de lições, mas também de 
um número imenso de conteúdos religiosos. Este tipo de interferência 
impositiva na vida da criança nasce de uma percepção equivocada da 
infância, segundo a qual a criança é vista como uma “página em bran-
co”, na qual serão escritas e “carimbadas” as “regras corretas para a 
vida”. Em decorrência desta premissa, ainda se entende o teatro para 
crianças como um instrumento pedagógico, algo que tem “missões a 



cumprir”. Verificamos este tipo de discurso nas falas de pais e professores, quando não 
até mesmo de importantes programadores culturais.

O teatro para crianças sofre as mais diversas e equivocadas influências. Um dos 
graves problemas que ele enfrenta é a constante presença do mediador. Não é a criança 
que escolhe o que vai assistir... Por isso, este papel do mediador acaba tendo um efeito 
direto no desenvolvimento desse tipo de teatro, na medida em que ele não tem uma 
postura crítica perante ao que vai oferecer à criança.  Os mediadores estabelecem uma 
série de regras estereotipadas que aprisionam este teatro a uma diversidade de enga-
nos: que o teatro para crianças deve ser sempre alegre, festivo, colorido, interativo ou 
barulhento, quando não didático e moralizante. Não foram poucas as vezes em que 
recebemos reclamações, tanto de pais como de educadores, quando um espetáculo 
para crianças ousava, ora essa, discutir a vida e o mundo, com todas as suas nuances 
de fragilidades e angústias.

Enfim, não temos ainda, no seio de nossa sociedade, o entendimento da criança 
como um ser pleno, que articula pensamentos próprios, que é motivado por sonhos e 
aspirações, que formula hipóteses, que pensa e repensa a vida em cada um dos seus 
campos. E um ser que, como qualquer ser humano, lida com suas perdas, fraquezas e 
tristezas. Não é oferecido à criança o direito, enfim, de tratar a própria sua maneira as 
questões cruciais do seu tempo e de sua cultura, assim como deturpa-se a possibilida-
de transformadora  da fantasia e da criatividade que estes seres tão especiais carregam, 
em toda parte do mundo e em qualquer tempo. 

 Este entendimento equivocado sobre a arte vem também de alguns programa-
dores culturais, que também agem como mediadores. Temos sido condenados, há dé-
cadas, aos usos desproporcionais dos teatros, quando nos são destinadas condições 
piores de trabalho. Menos tempo para montagem e desmontagem, menos espaços no 
palco, menos refletores, menos, menos, menos...  Por tudo isto, percebemos que ainda 
é comum o teatro para crianças ser entendido como uma “arte menor”, sendo, no má-
ximo, um mero instrumento para o trabalho de formação de público para o futuro, para 
que o público do teatro, “ali na frente”, esteja “garantido”. Este tipo de pensamento, 
além de diminuir nossa arte tão sagrada, não considera a criança como um SER ativo no 
aqui e agora para, sim, entendê-lo enquanto “projeto para o futuro”. Um ser que não 
necessita de voz, direitos ou cuidados no tempo presente é, portanto, um ser menor. É 
assim que A NOSSA SOCIEDADE classifica as crianças como seres com menos direitos 
do que os demais humanos... 
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Outro pensamento recorrente está no âmbito 
da própria formação profissional do ator. Ainda é 
comum considerar-se o teatro para crianças como 
um “bom começo” para a carreira do ator. Como se 
a experiência de fazer teatro para os pequenos fos-
se apenas um exercício “umbigado”, útil para um 
suposto crescimento individual do profissional, e 
não o que o teatro verdadeiramente exige uma arte 
que propõe a “troca” entre humanos. Não somen-
te isso. É muito comum verificar, na própria classe 
artística, a atenção com uma possibilidade de maior 
“mercado” do teatro para crianças do que aquele 
destinado aos adultos, o que irá gerar um sem nú-
mero de trabalhos que estabelecem uma relação 
utilitária e de prestação de serviço com o especta-
dor, mas não de cumplicidade artística. 

Outra situação bastante comum que acon-
tece é o despreparo dos mediadores em situações 
muito essenciais: ao fazerem a circulação de seus 
trabalhos em CEUs, escolas, centros da juventude, 
ou qualquer outro equipamento público, os artistas 
do teatro para crianças logo percebem que estão 
à frente de uma questão delicada. Em muitos ca-
sos, estas iniciativas são, para as crianças envolvi-
das, uma experiência inaugural com o teatro. Ve-
rifica-se, então, o despreparo dos educadores para 
a fruição do espetáculo com a sua turma. Se não 
há uma conversa prévia, um entendimento mínimo 
do que a criança irá assistir, e muito menos uma 
discussão posterior, o teatro entrará e sairá da vida 
das crianças de forma abrupta. E como não há uma 
frequência, ou uma programação continuada nes-
tes equipamentos (em que se prioriza a política dos 
“eventos passageiros”), a relação de prazer e en-
volvimento com a obra artística pode se perder. O 

trabalho de formação, aqui, deveria ser continuado, 
e compartilhado entre o artista, o educador e até 
mesmo os pais.

É nesta situação que o PROGRAMA MUNI-
CIPAL DE FOMENTO AO TEATRO entra como 
melhor e mais eficaz instrumento em busca de 
transformações. Na medida em que oferece aos 
grupos de trabalho a possibilidade de escolherem 
suas próprias condições e projetos, ele pode ser o 
gatilho de uma verdadeira mudança. Os grupos “fo-
mentados” podem se dedicar à pesquisa de seus 
verdadeiros anseios artísticos, aos necessários es-
tudos, à troca de informações, às associações com 
outros profissionais, que completem e ou polemi-
zem seus projetos, entre tantas outras possibilida-
des. O programa, portanto, fortalece o trabalho do 
grupo, já que durante um período, que poderá se 
estender até dois anos, o grupo terá uma perspec-
tiva continuada para desenvolver suas ideias e pes-
quisas que poderão ser de várias formas: trocando 
informações com outras companhias, levando ex-
perimentos para o público, criando coletivamente, 
sem a pressão de prazos e cronogramas, recebendo 
profissionais de diversas áreas, para, enfim, ampliar 
os olhares e conhecimentos acerca de sua “maté-
ria”, construindo grupos de discussão, aprimorando 
a técnica através da prática continuada, trocando 
saberes com educadores e pessoas da sociedade, 
recebendo companhias de outros estados e países. 
Enfim, são inúmeras e muito criativas as maneiras 
como os grupos “fomentados” vêm desenvolvendo 
seus projetos, afirmando sua essência e sua pesqui-
sa, e fortalecendo um autêntico trabalho de equipe. 
E, sobretudo, criando obras artísticas com um viés 
notadamente poético sobre a infância.
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De fato, o grupo fomentado, na medida em 
que se liberta das imposições do mercado, ou da 
citada relação “utilitária”, estará apto para construir 
sua verdadeira obra artística, bem como sua poé-
tica própria. Parece-nos que esta é a incumbência 
maior do poder público quando ele se relaciona 
com o artista. Ou seja, oferecer ao artista condições 
para a criação de uma poética própria e, portanto, 
verdadeira! E assim deve ser também com o teatro 
para crianças. É a partir do entendimento respeito-
so sobre a infância que deve resultar a obra teatral 
para as crianças, em uma forma de comunicação 
poética e transversal, que promova um verdadeiro 
diálogo com a infância, e não um monólogo cheio 
de imposições e regras nefastas. Um momento de 
congregação entre pais, educadores e filhos, e não 
uma afirmação do poder destes sobre aqueles.

No Teatro para crianças, apesar de todo o qua-
dro anteriormente exposto, há muitos grupos de 
trabalho que operam há décadas com resistência e 
identidade artística. Que fizeram, sim, da criança, 
o seu destinatário sagrado, e que a ela dedicam to-
das as suas honras e esforços. No entanto, é visível 
que o Programa Municipal de Fomento ao Teatro 
operou importantes transformações, ao “municiar” 
grupos diferentes e renovados  com as condições 
dignas para a construção e fruição de sua arte. 

No que diz respeito à formação de público e 
de mediadores, citamos aqui um exemplo fantás-
tico: verificamos que muitos dos grupos fomenta-
dos têm feito  espetáculos para crianças em seus 
períodos escolares. Isto tem sido uma ferramenta 
que contribui inclusive para trazer os pais aos tea-
tros, em finais de semana. Ou seja, a criança assiste 



ao espetáculo e ela, agora sem a interferência do 
mediador, é que propõe aos pais “assistirem tam-
bém” àquele espetáculo. Ou seja, por incrível que 
possa parecer, é a criança que irá oferecer aos pais 
a possibilidade de acesso a outras referências artís-
ticas.  E não somente, pois algumas companhias 
que possuem espaço adequado aos seus projetos 
e aspirações, na maioria dos casos graças ao Pro-
grama de Fomento, podem receber o público em 
suas próprias sedes, eliminando a já citada série de 
problemas que possam “condicionar” o espetáculo 
para crianças. 

O Programa de Fomento ao Teatro possibilita 
também a criação de uma interação maior da educa-
ção com a cultura, através de uma ação verdadeira-
mente formativa. A realização frequente de apresen-
tações de espetáculos para a comunidade gera uma 
relação entre o artista e sua obra com as crianças 
que é contundente e imediata. Esta relação ideal en-
tre público e artistas pode ser percebida plenamente 
nos grupos que, graças ao Programa de Fomento ao 
Teatro, têm podido criar suas sedes, ocupar espaços 
culturais públicos de forma que atendam aos seus 
propósitos artísticos e os dividam, de fato, com a 
comunidade onde se inserem. Muitos grupos, ao 
longo de todos estes anos de Programa de Fomento 
ao Teatro, criaram um compromisso com um pro-
cesso de formação e de relação verdadeiramente ar-
tística e de total cumplicidade com as comunidades 
que os receberam. 

Os grupos Fomentados, enfim, podem realizar 
seus espetáculos com um compromisso de forma-
ção com educadores, pais e comunidade, amplian-
do suas referências e senso crítico, levando obras 

que estão muito distantes da moral, do conteúdo 
pedagógico, do tema festivo, ou de qualquer outro 
conceito estereotipado de teatro para crianças. É a 
partir disto que pode ser compreendida a impor-
tância do trabalho de grupos que pesquisam e se 
aprofundam no que fazem, entendendo o meio, a 
cultura, a infância, bem como o seu próprio fazer 
artístico. Esta é uma das maiores contrapartidas que 
a Lei de Fomento ao Teatro pode fazer pela cidade 
de São Paulo, fomentando grupos para que possam 
ampliar o entendimento do que é realmente a infân-
cia e o teatro para crianças, e assim contribuir para 
a formação de verdadeiros cidadãos, não em um 
futuro distante, mas no momento em que vivem. 
A criança existe para o agora, precisa e deve ter o 
direito de fazer as suas escolhas. Que a arte, então, 
possa oferecer, aos pequenos, verdadeiros subsídios 
para as suas LIVRES escolhas, em lugar de se tornar 
mais um instrumento sutil de dominação...

Contudo, depois de doze anos de Programa de 
Fomento ao Teatro precisamos continuar a discutir, 
sempre, o Teatro Infantil como Arte Contemporâ-
nea. Ainda temos muito para caminhar, e os gru-
pos, através de suas pesquisas e resultados artís-
ticos, têm trazido à tona indagações que poderão 
nos ajudar a avançar nesta reflexão. Enfim, parece 
que este debate jamais cessará. Ficam, abaixo, algu-
mas provocações que, quiçá, serão úteis para uma 
reflexão constante:

 ■ Pode um artista entender uma criança apenas 
como um ser em formação, como um futuro 
adulto? A criança seria, então, uma espécie de 
incapaz, um “quase ou semi-adulto”, um “me-
nos que alguma coisa”, um ser inacabado, de-Fo
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ficiente? Para o que a criança não está pronta? 
Não é plena uma criança de qualquer idade, 
em qualquer “fase de seu desenvolvimento”? 
Toda criança não encontra formas de comu-
nicação e de relacionamento próprias? Mesmo 
as crianças efetivamente portadoras de alguma 
deficiência: são deficientes emocionais?

 ■ A falta de domínio de determinados códigos, 
repertórios e padrões de comportamento em 
uma criança não se choca com a imposição de 
uma experiência teatral contemplativa, narra-
tiva, lógica, estruturada em uma tradição ou 
imitação de um modelo? A “incorreção polí-
tica”, assim como a liberdade das crianças, 
não se choca com a “moral da história”, com 
o didatismo, com a imitação da escola, com a 
falta de relevo das personagens infantis e com 
o açucarado, o limpo e o colorido? 

 ■ Por que todo Teatro Infantil, grosso modo, pa-
rece ser igual no mundo inteiro, onde há dife-
rentes crianças, de diferentes idades, de dife-
rentes temperamentos, de diferentes culturas?

 ■ Por que o Teatro, que pode ser encontro, cele-
bração, jogo, vivência, relacionamento, teima 
em ser, para a criança, somente espetáculo?

 ■ Por que cobrar da criança o entendimento (ló-
gico) e não a sensação, a sensibilidade, a emo-
ção, o envolvimento?

 ■ Que papel desempenha o adulto na plateia do 
Teatro Infantil? Não é diferente o Teatro que se 
pode fazer para grupos de crianças com pro-
fessores, em escolas; para crianças com pais, 
nos parques ou nos teatros de bairro, e para 

crianças com babás nos teatros de shopping 
centers? Que função social o Teatro Infantil 
tem cumprido, e como ele se tem estruturado, 
buscando atender o que se espera de si?

 ■ A necessidade econômica, a falta de artistas 
comprometidos, a tomada do mercado como 
norte, como medida de resultados para o Te-
atro Infantil (a possibilidade de venda de es-
petáculos, a viabilidade financeira, o acesso a 
patrocínios, a quantidade de público, o espaço 
na mídia), a busca do sucesso, não tem escas-
seado o pensamento artístico, um pensamen-
to crítico profundo e amplo, no Teatro dirigido 
a crianças?

As questões são muitas: relacionam-se ao que 
conhecemos e ao que desconhecemos das crianças, 
da nossa Arte, do nosso mundo e de nós mesmos. 
Por isso ressaltamos aqui a importância de uma 
subvenção pela Lei de Fomento ao Teatro a esta 
pesquisa, para que ela possa continuar a ser desen-
volvida e incrementada por importantes grupos de 
teatro para o benefício das crianças da cidade de 
São Paulo.

Henrique SitcHin é ator, autor e diretor teatral com 30 anos de ex-
periências profissionais dedicados à infância, através do teatro e da li-
teratura infantil. Ministra cursos de formação para professores em todo 
o país. É um dos criadores, e atual diretor e coordenador, da Cia. Truks.

Sandra VargaS, atriz e diretora do Grupo Sobrevento reconhecido 
nacional e internacionalmente como um dos grupos mais expressivos e 
inovadores do Teatro de Animação.

Simone grande é atriz, diretora, contadora de histórias e autora tea-
tral. Fundadora do grupo As Meninas do Conto, criado em 1996. Conheça 
o trabalho no site www.meninasdoconto.com.br
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Um senhor da Cidade Patriarca, na Zona Leste de São 

Paulo, ao ver um grupo teatro preocupado em realizar ence-

nações dentro da casa das pessoas sobre a memória delas, 

pede para conhecerem o pau-brasil plantado por ele, após a 

esposa ter cortado de súbito o chorão que fazia sombra ao 

seu quintal.

Uma comunidade se organiza e anda 3km para encon-

trar um grupo de teatro que está se apresentando no bairro. 

Para celebrar o encontro, os espectadores trazem uma fan-

farra para tocar para o grupo.

Um rapper na Vila Brasilândia, Zona Norte de São 

Paulo, que se apresentava num dos espetáculos de um gru-

po que fazia teatro em cima de um ônibus, solicita uma 

apresentação numa favela. Essa favela não tinha registro 

nem na sub prefeitura, haviam crianças que avisavam com 

pipas se a polícia se aproximava. Durante a apresentação,  

essas mesmas crianças saem correndo apavoradas. O gru-

po pensa: “Será que é a polícia?” Não! Era apenas o medo 

do boneco da bruxa que entra de repente em cena! 

Na memória daqueles que escrevem esse texto ficam os encon-

tros. Encontros entre os que habitam a mesma polis e conseguiram 

por instantes resistir à imposição ao tempo do binômio trabalho/

consumo que a ordem do capital impõe. 

Artistas, público, pessoa ou grupo a ser pesquisado para a 

construção do discurso cênico: todos papéis misturados e recombi-

nados, solicitando a gestação de novas concepções de teatro e arte.



A Lei de Fomento ao Teatro para a cidade 
de São Paulo, por suas características ímpares, li-
gadas principalmente a um trabalho de pesquisa 
continuada não atrelada ao mercado, com certeza 
tem sido responsável por garantir as singularida-
des do fazer artístico e o encontro contínuo com 
novas possibilidades de entender o acontecimen-
to teatral.

Criada pelos próprios artistas para atender 
as necessidades que até então também não eram 
contempladas pelos editais públicos, a lei permi-
tiu aos coletivos teatrais realizarem com liberdade 
sua proposta estética e seu plano de ação. 

Um enorme balão de ensaio se formou. An-
tes de impor o que fazer, a Lei de Fomento subsi-
dia o aflorar da diversidade artística da metrópole 
paulistana. Um diálogo entre lei e coletivos tea-
trais começou a acontecer, já que o eixo central 
do programa é dar sustento à verdadeira vocação 
de cada grupo ou coletivo de artistas, na medida 
em que cada projeto propõe o montante de verba 
necessária e como gerenciá-la. Logo, a liberdade 
processual que daí surgiu possibilitou um diálo-
go parceiro, no qual a prática provocou esse pro-
jeto-lei e este projeto-lei provocou a prática dos 
coletivos. Por meio de condições materiais reais 
de trabalho, advindas de um suporte financeiro, 
propostas autorais intensificaram as identidades 
artísticas de cada grupo. Um espaço interno de 
investigação que estava à espera de poder existir 
tomou corpo, impulsionando uma diversidade de 
projetos potentes.

Ao longo dos anos, com a continuidade da lei, 
além da profusão de ideias e inovações artísticas, 

esses projetos puderam aprofundar as propostas 
lançadas nos primeiros trabalhos. Esse mergulho 
gerou desdobramentos e descobertas consisten-
tes. A paisagem teatral da cidade mudou.

O próprio fato de se tratar de uma lei muni-
cipal fez com que houvesse a oportunidade para 
que alguns grupos teatrais, que ainda não o fa-
ziam, conhecessem a cidade para além do eixo 
dos aparelhos culturais estruturados e que então 
estavam inseridos no centro da metrópole. Por-
tanto, fez-se um fio que alinhava projetos tão 
diversos: suporte para as proposições artísticas 
passou a ser a própria imensidão da cidade, cheia 
de contrastes, contradições, desigualdades. 

Abrir o mapa de São Paulo é uma experiência 
para qualquer paulistano. São muitas cidades em 
uma só. São Paulo tem um pouco do mundo den-
tro de si. Uma cidade com paisagens de primeiro 
mundo e que simultaneamente abriga três aldeias 
indígenas. Uma população inteira em situação de 
rua e condomínios intransponíveis que convivem 
com a rua pelas câmeras, enclausurados em seus 
portões. Lugares completamente rurais, com sí-
tios e estradas de terra ao sul; a paisagem monta-
nhosa da zona norte separada das outras regiões 
por um rio morto; a plana zona leste, com seus 
sotaques diversos – italianos, nordestinos; a pri-
vilegiada zona oeste, que não se afasta muito do 
centro. O centro. A hospitalidade dos bairros que 
nos recebem. 

A cidade deixou de ser espaço e passou a 
ser lugar, morada do sentido. Atribuir significados 
à dinâmica da metrópole supõe a desautomatiza-
ção do olhar frente a uma rotina que roubou do 
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dia a dia a poesia e reforça o “para cidade” do 

título da lei.

Além da expansão espacial e da descentrali-

zação do apoio público às experiências artísticas, 

a possibilidade de conhecer o outro e ver a cultura 

do diferente como diversa e não subalterna, impri-

miu aos trabalhos um caráter político no apoio à 

escuta de vozes distantes do discurso hegemôni-

co de cunho midiático. 

Ao mesmo tempo, grupos de artistas já resi-

dentes nos extremos do mapa da cidade – como 

o Pombas Urbanas, a Brava Companhia, a Paidéia 

e o Engenho Teatral – conseguiram encontrar as 

condições materiais necessárias para uma pro-

dução singular e não referendada a padrões con-

vencionais, ampliando a diversidade artística da 

cidade.

Ao penetrar na malha fina da cidade, o fa-

zer teatral sai das caixas pretas do centro e toma 

vários rumos em todas as direções, ocupando e 

descobrindo outros espaços, transformando-os 

em novas áreas de convivência.

 Uma cidade cheia de detalhes e riquezas é 

desvelada para muito além da uniformidade do 

concreto que em geral decora nossos cartões pos-

tais. O teatro sai do eixo. Deixa os espaços com 

som e luzes controladas e entra nas casas das 

pessoas, ruas, ônibus, percorre as vias, perambu-

la, movimenta-se vivo por todos os espaços pú-

blicos. Esse mergulho na cidade também modifica 

os coletivos e suas dramaturgias. Começa então 

um diálogo real com a cidade. 

Do encontro com a urbes nasce o encontro 
com a diferença, com trabalhos quase antropoló-
gicos que trouxeram à cena a história de bairros 
(“Relicário de Concreto”, Cia. Pandora, sobre o 
bairro de Perus), a história de uma rua contada 
pelos próprios moradores (“Esse vasto terço de 
nosso belo reino” Cia. Teatro Documentário, so-
bre a Rua Maria José, no bairro da Bela Vista) ou 
a participação espontânea da população em situ-
ação de rua, por meio de uma grande carroça que 
percorreu várias vias da cidade (ação desenvolvi-
da pela Cia. Antropofágica).

A cidade como lugar agora não era apenas 
percebida como entidade geográfica, mas como 
território de encontros muitas vezes improváveis, 
promovendo outra qualidade de contato entre ar-
tistas e público.

Nós, da Cia. Teatro Documentário, desde 
2006 tínhamos um projeto de realizar interfe-
rências documentais dentro da casa de pessoas 
a partir da memória delas sobre a própria casa, 
a rua, a vizinhança, o bairro, a cidade. De certo 
modo, pretendíamos propor uma ação artística 
que iria na contramão do isolamento caracterís-
tico de moradores dos grandes centros urbanos. 
De algum modo éramos movidos pela constata-
ção que a cidade, como casa, não propiciava mais 
esses encontros. 

Tal percepção estava circunscrita historica-
mente, pois nos últimos trinta anos, em conse-
quência da grande desigualdade social do país, a 
cidade de São Paulo sofreu uma progressiva res-
trição do uso de seu espaço público, tanto por 
parte das elites quanto das camadas mais popu-
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lares, acompanhada por um isolamento das famílias em suas “prisões/
residências”. 

Somente em 2010, com o primeiro projeto da Cia. Teatro Docu-
mentário pela Lei de Fomento ao Teatro, é que foi possível concretizar 
esse desejo atrelado ao um projeto estético mais amplo.

Foram quatro residências, uma em cada região de São Paulo. Nelas, 
as apresentações contavam com familiares e vizinhos, numa ação que 
propunha o abrir de portas e janelas e devolvia às casas, pelo menos 
naqueles momentos, o status de lugar de convivência para além das 
relações privadas familiares.

Na Zona Leste, em nossa pesquisa de campo para conhecer a re-
gião, ao dobrarmos a esquina da rua Xique Xique, Ivanil, um senhor de 
70 anos, nos chamou e disse: “Ei vocês! Venham filmar a minha árvore, 
o meu pau-brasil!”. Ele participou da vivência que fizemos com os mo-
radores da região, dentro da qual conhecemos a história do córrego da 
rua construído em conjunto com os vizinhos. Nasceu desse encontro 
a primeira intervenção na pequena casa de número 575. Mais tarde no 
documentário cênico construído a partir de nossas idas e vindas por São 
Paulo, Ivanil foi convidado a atuar. Estava agora estabelecida uma nova 
natureza de encontro: a pareceria na criação artística.

Nós, do Grupo Caixa de Imagens, colocamos o foco de discussão 
na proximidade entre o público e o artista. Nossos projetos propunham 
o adentrar em diferentes espaços a convite dos próprios espectadores, 
desenvolvendo, por assim dizer, uma parceria. Por meio de convite, 
realizado por um individuo ou um grupo de espectadores, perambu-
lamos pela cidade levando apresentações a lugares tão diversos como 
quintais, praças, salas de aula. Prezamos por compartilhar um teatro 
preocupado com a delicadeza e o encanto, suscitado pela síntese visual 
presente – seja na palavra, sejano objeto. 

Esse acesso horizontalizado leva a uma proximidade e uma reno-
vação contínua na relação público-artista. Como são onze anos de tra-
balho contínuos na cidade, alguns desses parceiros se deslocaram pelo 
município, muitas vezes em decorrência de mudanças de emprego ou 
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de residência. Estes deslocamentos poderiam ter levado à ruptura 

de parceria. Porém, o que acontece é o contrário. Ainda que em 

outro bairro ou região, a solicitação se perpetua, levando-nos a des-

locamentos até onde eles estiverem trabalhando ou morando. Há 

parceiros que possuem uma considerável popularidade em seu en-

torno e desta maneira, ao mobilizarem a comunidade em que vivem, 

levam nosso trabalho a um ampliação de laços com outros públicos. 

Existem também aqueles parceiros que topam e curtem experiências 

“não comuns” e que assim, portanto, são cúmplices dos riscos do 

fazer artístico contemporâneo. Ainda nesse sentido, o vínculo esta-

belecido é tão forte que dentre esses parceiros existem aqueles que 

criam conosco formas de manter o trabalho do Caixa de Imagens na 

cidade, mesmo quando não está sendo subsidiado.

Saímos do centro, “documentando” lá da Rua Maria José, na 

sede da Cia. Teatro Documentário, e fomos para o Parque Cruz do 

Sul em São Miguel, andamos no Itaim Paulista e na Cachoeirinha, 

chegamos na Vila da Paz em Interlagos, estacionamos em Capão Re-

dondo, retornamos para a Sé e para o Glicério, no centro da cidade, 

fomos para Pirituba e depois para o Parque Santo Antonio no M’Boi 

Mirim, paramos em Campo Limpo e logo em seguida fomos para o 

Parque Sônia e para a Vila Sônia, comparecemos em Vila Gomes e 

no Monte Kemel, partimos para a Chácara Santo Antonio e para o 

Brás e o Belenzinho, retornamos para a Vila Morse e fomos conhecer 

o Jardim Itapura e a Vila Calu, estacionamos no Jardim Maria Luiza 

e no Jardim Peri, descemos até o Jardim São Bernardo no Grajaú, 

para Pedreira, Campo Grande, Cidade Ademar e tomamos o caminho 

para a Vila Leopoldina e São Domingos, fomos para Itaquera e para 

Jardim Miriam, regressamos para Mooca e para Cambuci, chegamos 

em Santo Amaro e no Jardim São Luís, permanecemos pelo bairro 
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da Consolação e ao voltarmos para a Zona Norte, 
nos encontramos com o ônibus das Graças.

Nós, As Graças, em 1999 , recebemos o con-
vite do Projeto Móvel de Cultura e Meio Ambien-
te da Comunidade Solidária do governo federal, 
para circular com o espetáculo de bonecos, Po-
emas Para Brincar, pelo sertão de Pernambuco e 
Alagoas, realizando 13 apresentações, passando 
por diversas cidades pequenas e com pouca in-
fraestrutura. 

Tivemos uma receptividade que nos encan-
tou. Em muitas cidades a curiosidade era tanta 
que após o espetáculo mostrávamos os basti-
dores do teatro, pois queriam saber como fun-
cionava o teatro de bonecos. O fato de um dos 
bonecos ser chinês causava furor na plateia, pois 
muitos nunca tinham visto nenhuma pessoa com 
traços asiáticos naquela região. “– Olha o chinesi-
nho dos olhos travados e as ventas amassadas!”, 
comentou uma das crianças espantadas. Essa ex-
periência nos marcou profundamente – a alegria 
de levar o teatro aos mais diversos cantos, numa 
genuína tradição mambembe, onde nos adapta-
mos às mais diversas situações, levando e trazen-
do memórias, lembranças – nos transformou. Es-
tava definida nossa vocação: circular com nosso 
teatro.

Foi em 2002, com a primeira edição da Lei 
de Fomento ao teatro da cidade de São Paulo, 
que pudemos por nosso sonho em prática. Res-
gatamos um ônibus de 1960 da garagem de um 
amigo e o transformamos em um ônibus-teatro. 
Desde então, percorremos as cinco regiões dessa 
cidade. Com esse ônibus, adquirimos mobilidade, 

rompendo as distâncias que as dimensões de São 
Paulo impõe. Foram 176 bairros visitados, com 
aproximadamente 200 espetáculos.

Começamos um mergulho na linguagem de 
rua e uma série de questões se impôs: Onde nos 
apresentamos? Qual é nosso público? Do que fa-
lamos? Para quem falamos? Essas perguntas nos 
levaram ao teatro popular e seus elementos, a 
música e a dramaturgia própria, onde o tema aca-
ba sendo nossa vivência nessa cidade, parte do 
diálogo que estabelecemos com ela. O Circular 
Teatro tem sido nosso carro-chefe e orientado a 
pesquisa do grupo. Saímos cada vez mais dos li-
mites do palco e avançamos em direção ao públi-
co, contracenando em proximidade com a plateia 
em nosso último espetáculo.

Fica claro que os artistas, por meio da Lei de 
Fomento, podiam construir outro entendimento e 
outra prática de cidade. Agora, São Paulo atraves-
sa o artista.

Obviamente, além dos exemplos citados, ou-
tros grupos poderiam nos servir para base de ar-
gumentação, em relação aos aspectos dessa nova 
realidade teatral da e para a cidade.

O TUOV, grupo histórico da capital, por 
exemplo, mantém uma relação de parceria tão 
grande com a população da cidade que, em um de 
seus projetos, se debruça a atender a um pedido 
de seu público: ajudar na formação e na organiza-
ção de um grupo de teatro.

O Teatro X (hoje Grupo Fenix) desenvolveu 
o projeto Expedição X com o espetáculo Contos 
da Quadra, que circulou e “sambou” pelas esco- Fo

to
 (f

un
do

): 
B

ra
va

 C
om

pa
nh

ia
/A

rq
ui

vo
 d

o 
gr

up
o

80



las de samba, contracenando com a velha guarda 
do samba paulistano.

Já o Dolores, coletivo da Zona Leste de São 
Paulo, percebe a relação artista/público, colocan-
do sua investigação a serviço do encontro de 
possíveis formas de intervenção e diálogo teatral, 
alterando fisicamente o desenho da cidade, na re-
alização da junção de artes plásticas e ação cênica 
em espaços públicos, como a construção de um 
monumento em uma praça.

No caso do Pessoal do Faroeste, com sede na 
região da Luz, as portas de sua sede estão num 
constante movimento, em permanentemente diá-
logo com o cotidiano do bairro em que se situa. 
Tanto é assim, que praticamente não há momen-
tos de fechamento de suas portas, pois tanto a rua 
em que se localiza, como as ruas em seu entorno, 
guarda o movimento do viver 24 horas por dia.

Exemplos outros aqui seriam inúmeros, pois 
foram doze anos. 

Fica apenas uma constatação: o fenômeno 
presente remete à própria origem do teatro oci-
dental na polis grega, impulsionado pela necessi-
dade de um diálogo entre os concidadãos. A arte 
dramática passa a estabelecer um espaço de con-
vivência entre pessoas que reconhecem sua hu-
manidade e não têm mais o divino como medida 
de todas as coisas. Um teatro feito pela cidade e 
para a cidade e seus cidadãos, que compartilham 
dos mesmos problemas e benefícios; comparti-
lham do mesmo espaço urbano; compartilham da 
mesma vida pública. Um teatro que afeta e é afe-
tado por seu tempo. Um teatro do encontro com 
o outro (coletivo) e do encontro consigo mesmo. 
Um teatro do encontro.

Marcelo Soler é diretor teatral, integrante fundador da Cia. Teatro Documentário, autor do livro 
Teatro Documentário: pedagogia da não ficção (editora Hucitec) e professor universitário. Além de 
pesquisar o campo do teatro documentário, estuda ações artísticas de cunho estético/político na 
zona borrada entre as linguagens da dança, do teatro e das artes visuais. 

Mônica SiMõeS, ao lado de Carlos Gaucho, coordena o trabalho de pesquisa desenvolvido pelo 
Grupo Caixa de Imagens há 20 anos. Pesquisa cênica calcada no tripé “itinerância, proximidade/
cumplicidade e o pequeno”. A abrangência poética alcançada através desta pesquisa, que tem como 
base a cidade de São Paulo, atinge reconhecimento nacional e internacional.  

Vera abbud trabalha há 19 na cia Teatral As Graças, com Daniela Schittini, Eliana Bolanho e Ju-
liana Gontijo. Trabalha como palhaça há 25 anos,  em grupos como Doutores da Alegria, Jogando no 
Quintal e no duo Pelo Cano com Paola Musatti.
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Foto: Cia. dos Inventivos/Alexandre Gonçalves

teatro de rua:
arte como obra pública
edson paulo souza | nei Gomes |  
simone brites pavanelli



O teatro de rua é a mais antiga  e a mais moderna for-

ma de expressão, capaz de nos livrar da extrema crueldade 

do mercado consumidor das chamadas atividades artísti-

cas. Arte é sempre obra pública. Não tem em sua nature-

za o desejo de manter-se oculta ou reservada para algum 

momento especial, nem o de ficar guardada, esperando um 

bom preço de mercado.

Amir HAddAd

Para pensar sobre a lei de fomento ao teatro para a cidade de 
São Paulo em relação ao teatro de rua, primeiramente é ne-
cessária uma digressão histórica para que se compreenda de 

quais impactos estamos falando.

Muitos dos grupos de teatro de rua que estão em plena ativi-
dade hoje na cidade de São Paulo exerciam suas atividades artísticas 
antes da publicação da lei, ou mesmo antes de serem contemplados 
por ela; porém, de maneira mais modesta e menos impactante, tanto 
do ponto de vista do grupo como para a cidade. No período que 
antecede a lei de fomento, as iniciativas públicas a que os grupos 
podiam recorrer eram escassas e limitadas e, na maioria das vezes, a 
falta dos recursos financeiros acabava tolhendo as iniciativas destes 
grupos. Muitas destas iniciativas eram voltadas à contratação direta 
dos resultados artísticos de grupos e fazedores de teatro de forma 
individual, num formato que tinha moldes mercadológicos de venda 
de produto.

Paralelamente a isso, havia a falta de reconhecimento do poder 
público, da imprensa e da própria categoria teatral, em relação aos 
fazedores de teatro de rua, que acabavam sendo considerados como 
peculiares ou inexistentes. O Movimento Arte contra Barbárie e as 
discussões para a elaboração e aprovação da lei foram acompanha-
dos pelos atuais fazedores de teatro de rua, mas de maneira tímida 



e na condição de aprendizes frente aos veteranos (fazedores de teatro 
de grupo). No primeiro ano após a aprovação da lei, poucos foram os 
contemplados para o fazer da rua. Mas tanto a lei, como o movimento 
Arte contra Barbárie, aparecem para esses grupos como um catalizador 
da luta que estava por vir.

Em 2002, sete grupos de teatro de rua (Abacirco, Bonecos Urba-
nos, Buraco d’Oráculo, Circo Navegador, Farândola Troupe, Monocirco 
e Núcleo Pavanelli) se reuniram no que denominaram Ação Cultural 
Se essa Rua Fosse Minha, e durante um ano mantiveram reuniões, cor-
tejos e apresentações de espetáculos, cada um ocupando uma praça 
nas cinco regiões da cidade. Estas praças tornaram-se suas sedes pú-
blicas – conceito elaborado por Amir Haddad, que coloca a rua como 
um espaço de convívio social e cultural, a qual, devido à sua nature-
za pública, não se enquadra nos padrões e critérios que regulam as 
atividades privadas. Em 2003, o I Seminário de Teatro de Rua, realizado 
pelo Núcleo Pavanelli, com a presença de 12 grupos (Abacirco, Cia. 
Rodamoinho, Tablado de Arruar, Pombas Urbanas, Bonecos Urbanos, 
Farândola Troupe, Circo Navegador, Núcleo Pavanelli, Teatro Vento 
Forte, Grupo Manifesta de Arte Cômica, Manicômicos (atual Brava 
Companhia-SP) e Manicômicos - MG  e Buraco d’Oráculo) desenca-
deou a Overdose de Teatro de Rua, que aconteceu no Boulevard da 
Av. São João, em 03/11/2003. Foi um dia de celebração e protesto, no 
qual os grupos visavam chamar a atenção do poder público para suas 
demandas e, dentre elas, a liberação do uso do espaço público e po-
líticas públicas específicas para o teatro de rua. Esta ação culminou 
no Movimento de Teatro de Rua de São Paulo (MTR), que realizou: 
cinco Overdoses de Teatro de Rua, dois Seminários de Teatro de Rua, 
uma temporada na Praça do Patriarca e a Mostra de Teatro Lino Ro-
jas com apoio da SMC, que está em sua décima edição. Na busca da 
construção de um edital público para circulação dos espetáculos de 
rua, o MTR não conseguiu ser atendido em suas reivindicações, o que 
levou muitos grupos a buscarem na lei de Fomento o subsídio neces-
sário para sua pesquisa e criação. A partir disso ocorria outra luta, 
voltada para a realização dos seus próprios projetos, o que significava 
o seu crescimento e reconhecimento artístico.
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Foto: Estudo de Cena/Wilq Vicente



Se, por um lado, brigavam pelo reconheci-
mento, por outro lado também percebiam sua 
própria carência na escrita de projetos, o que 
indicava sua dificuldade em sistematizar teorica-
mente uma prática em pleno exercício, ou seja, 
entender o que faziam. Grande parte destes gru-
pos não vinha de formação acadêmica, mas de 
uma formação espontânea, como apontou Ilo 
Krugli no I Seminário de Teatro de Rua (2003), 
vinda de Oficinas Culturais do Estado, que na dé-
cada de 80/90 oferecia cursos de longa duração 
com vistas a capacitação profissional e formação 
de núcleos que tornaram-se grupos estáveis. Esse 
tipo de formação conferia aos artistas e grupos as 
ferramentas de que precisavam para estar na rua, 
gerir seus grupos e pensar propostas que os fizes-
sem sobreviver artisticamente e financeiramente, 
mas não ofereciam o suporte teórico que lhes 
possibilitasse sistematizar e teorizar sua prática. 

A partir da lei de fomento essa realidade se 
apresentou, pois os resultados demonstram que 
os primeiros grupos de teatro de rua ou que apre-
sentavam alguma prática na rua contemplados 
foram aqueles saídos da formação acadêmica ou 
os que já haviam sido aprovados em projetos pú-
blicos anteriores, como o Programa de Valoriza-
ção de Iniciativas Culturais (VAI). Neste sentido, 
começa este importante aprendizado – a sistema-
tização da sua prática, o registro de sua própria 
história e a necessidade da continuidade da sua 
formação.

Passemos agora a falar com maior profundi-
dade sobre a questão de uma formação específica 
para o teatro de rua. Aos aspirantes a artistas de 

rua, pouco ou quase nenhum material era encon-
trado sobre o contexto histórico desta prática ou 
mesmo que se debruçasse sobre ela e seus faze-
dores. Esta é uma realidade nacional, que reve-
la a marginalização desse teatro colocado  fora 
do interesse acadêmico e literário, talvez porque 
estruturalmente o teatro de rua, dadas as suas 
especificidades, se opõe à classe dominante que 
dita o que deve ou não ser valorizado e transmi-
tido como saber oficial. Dada essa realidade, os 
grupos de teatro de rua de São Paulo, à medida 
que foram sendo contemplados,  apresentavam 
propostas que atendessem sua própria formação, 
visando o aperfeiçoamento técnico dos atores, 
diretores e dramaturgos e um aprofundamento 
teórico  que inclui os mais diversos autores e 
vertentes políticas. À medida que os grupos con-
quistaram o aporte financeiro, puderam escolher 
os profissionais com os quais tinham afinidade e 
que desejavam estudar, dando continuidade à sua 
formação e tornando-se cada um sua própria uni-
versidade. Portanto, o que se observa na maioria, 
se não em todos os grupos, é que essa formação 
não se restringe apenas ao grupo, pois é ofertada 
também para outros atores, profissionais ou não, 
bem como à a comunidade. Neste último caso é 
importante observar que existem os grupos que 
se propõem a um trabalho específico de oferta 
de oficinas e cursos em suas comunidades, o que 
acaba desencadeando em alguns casos a forma-
ção de novos grupos de teatro de rua.

Dessa forma, durante esses 12 anos de lei 
de fomento, passou a existir uma série de ações 
de teatro de rua organizadas pelos grupos, como 
Mostras, Feiras, Seminários, Fóruns, ciclos de Fo
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debates, temporadas fixas de teatro de rua, cur-
sos e oficinas práticas e teóricas, além do registro 
em forma de revistas, livros, jornais e documen-
tários sobre seu próprio fazer. Sobre esse último 
aspecto é importante ressaltar que esses registros 
minimizam a ausência de material histórico sobre 
o fazer na rua, pelo menos enquanto a lei existir.

Essas são ações realizadas diretamente pelos 
projetos fomentados, mas não podemos deixar de 
apontar desdobramentos que surgem a partir da 
necessidade dos grupos de teatro de rua de aper-
feiçoar o seu fazer, tanto no que se refere a forma 
como a estética. 

Neste sentido, outra situação é o permanente 
intercâmbio entre os grupos que estão em cons-
tante troca de saberes e práticas, no qual um re-
conhece no outro seu mestre e a necessidade de 
estar em rede, em um movimento constante de 
aprendizagem com o outro. Isto se dá para além 
da cidade de São Paulo, à medida que os grupos 
daqui, e que são fomentados, conseguem convi-
dar outros de todo o país para participarem de 
seus projetos. Este intercâmbio é estabelecido por 
identificação de pesquisa e estética, e acontece 
ao se sair de casa, circular e pesquisar em outros 
territórios. Essa expansão vai para além da cida-
de, sem dúvida, já que é cada vez mais possível 
a condição de manutenção e desenvolvimento de 
grupo que a lei de fomento oferece para seu mer-
gulho dentro da pesquisa continuada, firmando 
aspectos estético-políticos. E também se fortale-
ce, não por mérito exclusivo da lei, a associação 
dos grupos em rede nos Movimento de Teatro de 
Rua de São Paulo (MTR) ou na Rede Brasileira de 

Teatro de Rua (RBTR), que realiza dois encontros 
presenciais por ano, com cerca de 300 articulado-
res em cada encontro. 

Em 2009, em Angra dos Reis, RJ, a partir dos 
encontros da RBTR, surge um Núcleo Nacional 
de Pesquisadores de Teatro de Rua e, em 2010, 
em São Paulo, um  Núcleo Paulistano de Pesqui-
sadores de Teatro de Rua. É um grupo de pesquisa 
permanente, com encontros mensais, no Institu-
to de Artes da Unesp, na área de extensão, com a 
coordenação do professor Alexandre Mate1, com 
o intuito de fortalecer a rede entre grupos que 
pesquisam o fazer teatral na rua, trocando expe-
riências teóricas e práticas entre os grupos que 
têm a rua como seu objeto de pesquisa. Este gru-
po atuou até 2013 e agregou mais de 100 artistas 
da cidade de São Paulo e outras cidades do Esta-
do, como Osasco, Guarulhos, Presidente Pruden-
te, Santos e Sorocaba. Ainda na Unesp, em 2011, 
começa a acontecer o grupo de críticos em teatro 
de rua também, coordenado por Alexandre Mate.

Voltando a citar o grande mestre Amir Ha-
ddad2, “Somos a peste!”, referindo-se a uma 
epidemia e comparando com nossas ações que 
disseminam teatro de como uma forma de contá-
gio. Realmente somos esta “peste”, que vez inco-
moda e se manifesta de forma viva, envolvente, 
contagiando e abrindo espaços.

1 Alexandre Mate: professor da graduação e da pós-graduação do Instituto 
de Artes da Unesp; pesquisador de teatro e militante do teatro de rua na 
cidade de São Paulo.

2 Amir Haddad: diretor e ator teatral. Fundador do grupo Tá na rua/RJ.
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Parlapatões
Pessoal do Faroeste
[PH2] Estado de Teatro
Phila 7
Pia Fraus
Pombas Urbanas
Projeto Bazar
Scena Produções
Sobrevento
Società Anonima
Tablado de Arruar
Teatro Brincante
Teatro da Vertigem
Teatro das Epifhanias
Teatro de La Plaza
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Parlapatões
Pessoal do Faroeste
[PH2] Estado de Teatro
Phila 7
Pia Fraus
Pombas Urbanas
Projeto Bazar
Scena Produções
Sobrevento
Società Anonima
Tablado de Arruar
Teatro Brincante
Teatro da Vertigem
Teatro das Epifhanias
Teatro de La Plaza

Depois de termos colocado os principais 
pontos históricos e abordado a questão das mu-
danças ocorridas na formação dos grupos de tea-
tro de rua graças a lei de fomento, passamos ao 
quanto as ações desses grupos têm um impacto 
amplo e direto nas comunidades ou praças onde 
cada um deles atua, e o quanto estas ações alte-
ram e condicionam as necessidades estéticas e de 
conteúdo do grupo. 

Partindo da premissa de que teatro de rua é, 
além de uma opção estética, uma opção política, 
àa medida que os grupos de teatro de rua tiveram 
o aporte financeiro da lei de fomento, começam 
a desenvolver ações de continuidade, o que os 
torna pólos de cultura na cidade de São Paulo, 
atendendo a uma parcela da população que se-
quer pode desejar ir ao teatro, seja por limitações 
geográficas ou financeiras. Esta parcela da popu-
lação passa a ser incluída nesse circuito cultural 
paulistano e pode usufruir do investimento pú-
blico em cultura – um direito do cidadão, tanto 
quanto ele tem direito a moradia, transporte, saú-
de ou educação.

A continuidade das ações permitiu e permite 
aos grupos identificarem as reais necessidades do 
seu público e a afinar seu discurso artístico.

Outro aspecto importante que precisa ser 
ressaltado é o fato de muitos grupos de pesquisa 
continuada terem em sua trajetória um caminho 
que desemboca no fazer artístico na rua, não por 
se julgarem grupos de teatro de rua, mas porque 
certos aspectos de suas pesquisas exigem ade-
quações estéticas e estudos diferentes na relação 
com o seu interlocutor. Muitos grupos ocuparam 

e ocupam espaços não teatrais que se adéquam 
simultaneamente à pesquisa para uma estética 
possível dentro destes espaços ou no entorno. A 
rua passa a ser a melhor possibilidade de inter-
locução para muitos coletivos, os quais direcio-
nam seus estudos e organização formal para um 
resultado artístico que se aproxima cada vez mais 
da ação de fazer na rua. A opção de um grupo 
por um espaço não teatral e, muitas vezes, inse-
rido em uma determinada comunidade, acaba fa-
zendo com que as experimentações estéticas em 
espaços abertos sejam determinantes no caminho 
para a rua, como se o espaço fechado explodisse, 
por não dar conta, para esses grupos, da busca 
por seu interlocutor.

As relações de forma e conteúdo pulsam na 
busca de uma estética que se relacione potencial-
mente com o público desejado. Neste sentido, 
muitos fazedores de rua percebem claramente 
que fazem teatro para uma determinada classe (a 
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classe trabalhadora), e reconhecem a necessidade 
de que seus espetáculos abordem temas perti-
nentes a esta classe, que seus projetos da mes-
ma forma pensem ações artísticas que vão além 
dos espetáculos onde tanto os fazedores como 
o público/comunidade, passam a construir juntos 
essa demanda cuja existência não podia ser se-
quer pensada. Essa construção acontece a partir 
da escuta e da observação da realidade da rua e, 
em muitos casos, propostas que faziam sentido 
foram se transformando à medida que a prática 
e o desenvolvimento da pesquisa continuada fo-
ram acontecendo.

O teatro de rua é utilizado de forma mais 
consciente como ferramenta de luta no campo 
simbólico, pelos temas a que se propõe e pela 
reflexão que estes temas provocam. E funcio-
na como ferramenta de luta no campo prático 
quando, pela insistência, os grupos permanecem 
em uma região, alterando seu entorno e o com-
portamento da comunidade que os estimula no 
desenvolvimento de sua pesquisa. Esses grupos 
também se resignificam quando lançam mão 
dos recursos do teatro de rua para a realização 
de alguma ação direta, conforme as necessidades 
que se apresentam, seja ela chamamento e divul-
gação de suas ações, ou união e reivindicação da 
categoria ou de movimentos que possui identifi-
cação em suas lutas. 

É considerável que a Lei de Fomento deu aos 
grupos de teatro de rua as condições necessárias 
para os avanços históricos, contribuindo para 
sua continuidade. Possibilitou a equiparação que 
era necessária em relação aos grupos já existen-

tes, tanto no que se refere àa qualidade artística, 
quanto à quantidade de grupos e projetos, e sua 
manutenção. Esses grupos, de rua ou não, têm 
em comum uma escolha estética, política, e até 
organizacional, que não se enquadra no interior 
de nenhum mercado de consumo cultural. Sua 
sobrevivência deveria estar ligada àa responsabili-
dade do poder público de garantir que eles conti-
nuem cumprido seu trabalho de formação, tanto 
artístico, por parte de quem o pratica, como cul-
tural, por parte de quem o assiste.

É um modelo nacional, mas é necessário 
reconhecer também que, no âmbito de políticas 
públicas em relação ao teatro de rua, e ao teatro 
como um todo, o que temos realizado nos últi-
mos anos é uma manutenção do que foi conquis-
tado. Foram feitas algumas tentativas de amplia-
ção dos recursos da lei e outras alterações, para 
que ela se torne ainda mais pertinente ao seu 
objeto, mas todas essas tentativas não tiveram 
nenhum resultado.

São raros os exemplos que podem ser men-
cionados de leis que surgiram com os mesmo 
aspectos da Lei de Fomento e que constituam 
políticas publicas de continuidade, proporcionan-
do condições a grupos estáveis, e que tenham 
contribuído para a construção histórica do teatro 
brasileiro e para uma formação cidadã.

É certo que, durante esses doze anos, o 
crescimento de grupos teatrais com projetos de 
relevância para a cidade é maior do que os recur-
sos permitidos pela lei podem abarcar, e que, por 
outro lado, seus projetos acabaram criando uma 
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Edson Paulo souza é ator, arte-educador com formação em Artes 
pela Universidade Cruzeiro do Sul, integrante e um dos fundadores do 
grupo Buraco d’Oráculo.

nEi GomEs é ator, diretor e professor de teatro e circo. É integrante da 
Companhia Estável de Teatro e da Companhia Estudo de Cena.

simonE BritEs PavanElli é atriz, palhaça e fundadora do Núcleo 
Pavanelli de Teatro de Rua e Circo, idealizadora e coordenadora do Centro 
de Pesquisa para o Teatro de Rua Rubens Brito. É co-fundadora do Movi-
mento de Teatro de Rua de São Paulo e articuladora da Rede Brasileira 
de Teatro de Rua.

demanda em vários pontos da cidade, principal-
mente nas periferias onde os grupos de teatro de 
rua atuam.

Ao encerrarem suas apresentações na rua, 
os grupos passam o chapéu, como forma simbóli-
ca de manter uma tradição milenar – qual é a so-
brevivência de muitos artistas que mambembam  
pelas ruas do Brasil. Mas somente ele não garante 
a sobrevivência dos grupos de teatro que optaram 
por ter a rua como palco de suas ações. 

Festejamos os 12 anos da lei de Fomento ao 
teatro para a cidade de São Paulo, que permitiu 
aos grupos de teatro de rua rodar o seu chapéu, 
sem que o público tivesse que pagar pelo que é 
de direito. E queremos o direito de continuar a 
rodar o chapéu, amparados por nossas condições 
históricas e pela continuidade de políticas públi-
cas que coloquem  as artes públicas  como neces-
sidade básica de todos os cidadãos.

Foto: Tablado de Arruar/Vitor Vieira
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Nesse texto, apresentamos a conversa realizada 
em 29 de agosto de 2014, em SP, entre o diretor  
Clayton Mariano (CM) do grupo Tablado de Arruar, o 
ator e diretor Dagoberto Feliz (DF) do Folias d’Arte e a 
Profª. Drª. Maria Lucia Pupo (MLP) da Universidade de 
São Paulo.

CM: A lei tem uma importância como paradigma de política 
pública que gera dois movimentos principais: a estruturação 
da produção teatral e politização da classe teatral. A partir da 
Lei de Fomento o modo de produção teatral na cidade de São 
Paulo mudou radicalmente. E a lei continha aspectos que nos 
obrigavam a pensar sobre o nosso trabalho. Os grupos foram 
melhorando, com mais tempo e mais dinheiro para trabalhar. E, 
por outro lado, teve a militância. Uma grande primeira militância 
relacionada à implantação da lei, ao Movimento Arte contra Bar-
bárie. E o momento de brigar para a lei não acabar. 

MLP: Em 2010 tive ocasião de oferecer um curso na Universida-
de Paris 3, onde eu discutia o que era o Programa de Fomento. E 
fiquei impressionada de ver o impacto que essa exposição cau-
sou em território francês. Se considerarmos a cidade de Avignon, 
na França, que sedia um dos festivais mais importantes do mun-
do, verificaremos que não há uma política pública municipal para 
teatro. Os grupos da cidade penam com falta de apoio público, 
nenhum terreno sólido no qual as companhias locais possam 
pisar para poder reivindicar a realização de projetos ou caminhos 
para suas empreitadas teatrais. E comecei a ter mais clareza so-
bre a não dissociação entre uma perspectiva pedagógica e uma 
perspectiva estética dentro de políticas culturais. Os projetos 
contemplados têm uma atuação na qual realmente se funde a 
perspectiva da pesquisa - e quem fala em pesquisa em teatro fala 
em experimentação - e de uma transformação do tecido social. 
E não seis se temos a dimensão do quanto isso é novo. Um dos 
pontos mais fortes dessa política pública é justamente a ideia de 



fazer com que ação cultural e crescimento estéti-
co caminhem juntos.

CM: Eu estive agora em Berlim para participar de 
um Fórum Internacional de Teatro, no Theatertre-
ffen. Éramos 30 pessoas de 26 países diferentes e 
a gente discutiu, durante um mês, fazer teatral. 
Em algum momento eu me vi explicando a Lei 
de Fomento. E eu vi todos os participantes bo-
quiabertos. Mesmo os alemães que tem o teatro 
estatal forte, com verba de 400 milhões de eu-
ros por ano, se espantaram principalmente com a 
autonomia. Autonomia que nós temos na feitura 
e na criação dos nossos próprios projetos, sendo 
financiados pelo dinheiro público.

DF: A Lei de Fomento provocou uma obrigação 
de que a sociedade escutasse o que estava acon-
tecendo e o que poderia vir a acontecer, que não 
eram simplesmente as formas de produção conhe-
cidas. A Lei de Fomento deu voz a outros discur-
sos, não somente políticos, mas também estéti-
cos, e provocou aumento de público, aumento de 
reflexão política através de debates, seminários, 
presença de público em cada espetáculo e em 
cada sede. E a lei veio, em 12 anos, confirmar que 
esse pensamento é possível. O Folias sempre foi 
inserido na comunidade Santa Cecília. Mas hou-
ve uma transformação, que mistura estética com 
política. A Suzana (Aragão) propõe uma entrada 
no bar. Uma atriz entrar no bar para se relacionar 
está tudo certo. A cena acontece e a gente estreia 
o espetáculo Galileu. E, lá pelas tantas, o bar pro-
põe uma cena. Aí está alguma coisa que eu não 
sei o que é. Que não é, olha, o Folias está permi-
tindo que as pessoas entrem... Mas as pessoas 

pegam aquilo como também sendo delas. A gente 
perdeu o controle, não na parte política, mas na 
parte estética. Uma atriz entra num lugar que é 
permitido, e esse lugar responde. Tem uma qua-
lidade que não tinha. Não sei se tem a ver com 
tempo, momento, formação, universo, mas é algo 
novo. E não é “vamos educar as pessoas”, “vamos 
ensinar como se faz”... Acho que a gente passou 
a discutir mais política do que estética, como se 
fosse desassociado. A gente tem que continuar 
batalhando por orçamento, mas acho que a dis-
cussão pode deixar de ser só orçamento.

CM: Os grupos de referência da minha geração  – 
Folias, Latão, Vertigem, além do Zé Celso (Tea-
tro Oficina), Idibal (Teatro Popular União e Olho 
Vivo) e afins – construíam projetos onde o artís-
tico estava acima de qualquer debate ideológico, 
restritivo, de esquerda, de direita, ainda que aqui-
lo esteticamente estivesse o tempo todo inteiro 
sendo pensado e repensado. Nossa geração que 
nasceu com o Fomento traz um tipo de produção 
estética politizada de cara, que não diferencia es-
tética de política, entretanto a produção estética é 
da mais potente. É sempre lá que a gente tenta se 
reinventar. A cidade é uma temática que passou 
por todos os grupos em uma determinada época. 
A gente não só tematizou de forma discursiva, 
como a gente se inscreveu nela de forma radical 
e artística. O Tablado na rua. A São Jorge foi para 
um albergue. O Bartolomeu fez o urgência nas 
ruas. Existia uma necessidade de se aproximar da 
realidade, além da vocação dos grupos. E eu consi-
go ver uma atribuição forte pela própria condição, 
estrutura e pensamento que a lei trazia. A ponto 
de, em determinado momento, Paulo Arantes fa-
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lar, num contexto maior, que o pensamento sobre 
a realidade brasileira estava migrando da univer-
sidade para as companhias de teatro. Depois de 
um tempo, tivemos questões polêmicas, como 
um pessoal achar que a política era a forma de se 
ganhar Fomento. E isso gerou inúmeros equívo-
cos e prejudicou muito a produção de uma deter-
minada parcela de grupos. Por outro lado, alguns 
grupos, por necessidade, começaram a incorporar 
a cidade, a discutir o seu próprio meio de forma 
orgânica, artística, estética. Se reinventaram e se 
recriaram. 

MLP: Kil (Abreu) sintetizou esse tema com a ex-
pressão “corpo a corpo com a cidade”. Os gru-
pos têm feito um corpo a corpo com a cidade. 
São esforços de transformação microscópicos que 
têm grandes perspectivas de reverberação. Temos 
casos de experiências felizes que fizeram, fazem, 
vão continuar a fazer com que a esfera das pessoas 
capazes de pensar o mundo teatralmente ou fruir 
o mundo fazendo teatro ou pensando teatro só 
aumente. E as formas pelas quais isso vem acon-
tecendo são de uma inventividade muito grande. 
Os debates são inevitáveis, porque não tem como 
a gente não ter contradições, não ter concepções 
diferentes de teatro. Mas Bernard Dort já dizia, na 
medida em que você muda os modos de produ-
ção você transforma as poéticas. Nesse sentido 
passamos de uma fase de “fazeção” de cabeça 
nos anos 70, em que havia “mensagens” pra pas-
sar, pra modalidades que foram se transformando 
e muitas delas, graças ao Programa de Fomento, 
se inventaram de uma forma exponencial. É fasci-
nante ver a capacidade de invenção diante da qual 
estamos e de ver que essas maneiras de produzir 

teatro foram se diversificando tanto que resulta-
ram em poéticas muito novas. E é nessa medi-
da que esse desejo de jogo por parte do cidadão 
acaba sendo contemplado de maneiras muitas ve-
zes inesperadas, que na verdade resultam de um 
trabalho de décadas, no plural já! Se eu saio da 
minha cadeira e me disponho a jogar com outra 
pessoa, estou disposta simbolicamente a pensar 
o mundo e avançar um pouco mais na capacidade 
de dar forma a metáforas. E isso é muito forte. Te-
nho observado que as concepções de contrapar-
tida são muito diferentes de grupo pra grupo e ao 
longo da história também mudaram muito. Se no 
começo do Fomento havia a tendência de anexar 
ao projeto uma oferta de oficina porque o mode-
lo de oficina pegava bem, hoje, a situação é to-
talmente diferente, evoluiu muito. A competição 
não parou de aumentar e as modalidades de se 
tentar beneficiar a população não pararam de se 
multiplicar. Ideias absolutamente surpreendentes, 
que vão do sarau à construção de um monumen-
to público vêm se concretizando. Essa discussão 
está vinculada também à noção de contrapartida 
que cada grupo carrega. Por exemplo, quando a 
contrapartida é vista como alguma coisa a mais 
que ainda me obrigam a fazer para ter direito ao 
apoio público, ela vira uma dificuldade. Claro, as 
comissões julgadoras estão cada vez mais afina-
das e refinadas para perceber esse tipo de apelo. 
Quando, por outro lado, o grupo vê o beneficio à 
população como sendo o cerne do seu projeto, a 
coisa muda. O que me parece é que a perspectiva 
do beneficio à população é absolutamente intrín-
seca a muitos projetos e grupos que nunca preci-
saram ficar explicando e nem sofrendo por causa 
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de contrapartida, porque é o sentido do trabalho 
deles. A Estável atuar onde atua, a II Trupe de 
Choque ter ido lá pro Pinel, o próprio fato de se 
estar trabalhando com aquela população é alguma 
coisa de uma tal grandeza e de uma tal impor-
tância, que para esses grupos o problema não se 
coloca dessa forma. Há situações em que não se 
trata de pensar em alguma coisa para justificar ou 
para contrapor, porque o próprio sentido do tra-
balho é esse, a coisa já está dada. Aliás, foi assim 
que nasceu o Arte contra a Barbárie. Queremos 
um teatro que tem uma função social, queremos 
de alguma maneira estar perto da população de 
toda a cidade e não de um extrato dela. O que 
vem à tona é a questão da função social do tra-
balho dos grupos, que em alguns casos, é cada 
vez mais difícil... Está cada vez mais claro que o 
próprio projeto de caráter estético pode trazer em 

si, no seu bojo, uma ampliação do universo das 
pessoas pra quem fazer ou fruir teatro é funda-
mental. Só isso, nada além disso.

CM: Pra mim, a obra é a contrapartida. Eu me 
torno fundamental, quando eu faço um excelen-
te teatro, eu me torno necessário para a minha 
cidade, para a minha comunidade. Quando você 
transforma o projeto nisso, você está começando 
a se tornar necessário. Ou a oficina é para fazer 
o trabalho ser bom, ou ela não serve para nada. 
Como diria o Maia, ‘você já viu uma construtora 
contratada por um edital público para construir 
uma ponte, dar oficina de pedreiro?’ Eu ainda acho 
que a ideia é fazer um trabalho de uma qualidade 
tão extrema que a gente possa ser efetivamente 
necessário e aí entra a formação de público, e isso 
é a grande contrapartida. 

Foto: Cia. Luis Louis/Acervo pessoalFoto: As Graças/Arquivo pessoal
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E o PúbLiCo?

DF: A cidade está falando mais. E tem um au-

mento de público. A gente tem um espaço de 100 

lugares e temos uma média de 80 pessoas. Para 

nós é muito legal. Eu não sei se a gente é pouco 

ambicioso, mas há uma diferença da época do Ba-

bilônia, que havia 5 pessoas na plateia. Claro que 

não dá pra manter o espaço assim, mas o público 

vem se ampliando desde o Otelo. Esses 12 anos 

provocaram alguma coisa que está dando resulta-

do e nos importa também. Quase que eu posso 

dizer, negando tudo que a gente está falando, que 

tem mercado. Mercado humano, claro. Qual é a 

minha ambição artística? Se eu quiser ter público, 

é fácil. Mas se você quer fazer com que o público 

faça o espetáculo junto com você, conversando 

com ele, aí pode ser mais complexo. O último es-

petáculo que vi da São Jorge, o público estava ali, 
junto. Eu acredito que seja uma obrigação estatal 
manter esse lugar vivo. As pessoas vão lá porque 
estão com falta disso e há poucos lugares onde 
elas podem encontrar isso. 

CM: Os melhores atores hoje são de grupos de 
teatro, mesmo os que não estão mais em grupos 
de teatro. É uma referência de excelência artís-
tica, a despeito do fato da gente não conseguir 
ser totalmente profissional e viver unicamente 
de ser ator, diretor ou dramaturgo no grupo. Essa 
ideia nem é minha é do Zé Fernando do Teatro de 
Narradores. Não é só pelo Fomento, os atores da 
velha guarda, quase todos passaram por grupos, 
Arena, Oficina, TBC e tal. E a gente produziu até 
excelentes teatros, espaços físicos melhores do 
que muitos por aí. Mas a gente não conseguiu 

Foto: Grupo Sobrevento/Marco Aurélio Olímpia
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formar o nosso público, que é aquela pessoa que 
caso eu deixe de existir vai reclamar a minha falta, 
aquela pessoa que incluiu no hábito dela a ida 
ao teatro... esse é nosso problema, ainda hoje, no 
teatro brasileiro.

MLP: Você está mexendo num aspecto que é ou-
tro olho do furacão. Quando o Fomento começou, 
ele fazia parte de um tripé de uma política pública 
da Prefeitura, que era o Fomento, o Vocacional e 
o Formação de Público. E nesse sentido era um tri-
pé muito orgânico e complementar. O Formação 
de Público tinha particularidades que o tornavam 
particularmente complexo e deixou de existir em 
2005. O Vocacional mudou muito e atinge hoje 
uma quantidade grande de pessoas e locais. Mas 
o tripé deixou de existir. E uma das consequên-
cias mais diretas foi deixar uma responsabilidade 
muito grande nas costas do Fomento. Além de 
todas as expectativas que existem em relação a 
esse programa, as pessoas fomentadas estão sen-
do convidadas ou elas mesmas percebem que têm 
uma responsabilidade em relação à formação de 
público, que foi abandonada pelo município. Será 
que é simplesmente o fato de eu deixar entradas 
mais acessíveis ou promover debates que vai for-
mar público? É outro equívoco muito presente. 
Ao longo desses 12 anos, poucos grupos traba-
lharam efetivamente com uma sensibilização dos 
espectadores, com convites para que o público 
de alguma maneira construa os significados que 
o espetáculo permite construir. A Cia. Teatro Ba-
lagan é um dos poucos grupos que fez isso com 
uma modalidade de trabalho que chamavam de 
Formação do Olhar para o Teatro, na qual as pes-
soas eram convidadas para experiências que as 

despertassem para a possibilidade de interpretar 
aquilo que a cena permite conhecer. 

CM: Eu acho que o problema é maior. No Tablado 
a gente se questiona como efetivamente vamos 
conseguir construir público. Temos estagiários, 
que o Maia dizia que sempre foi assim no Folias. 
Ou quando vejo exemplos como o Roberto Al-
vim, dramaturgo e diretor da Cia. Club Noir, que 
realiza muitas oficinas e atividades e vai forman-
do uma galera em torno dele. O problema é que 
o teatro não dá pra existir sem público, ele preci-
sa desse binômio, no mínimo. Mas é mais grave, 
pois temos um problema de educação formal no 
país que provocou um estrago na formação cul-
tural. Tem que ser uma ação conjunta, pensando 
na fruição dos bens culturais e artísticos do país 
inteiro. Esse pensamento de integrar estava na 
raiz do CEU, que é da mesma época do projeto 
Formação de Público, Vocacional, Fomento. Essa 
é a diferença. Eu sou professor de literatura. Vai 
aparecer Gil Vicente nas obras da FUVEST (Fun-
dação Universitária para o Vestibular) no último 
ano e o cara nunca leu uma peça de teatro na vida 
dele, numa escola boa. Isso é diferente nos outros 
países do Mercosul. Por exemplo, uma colega mi-
nha da Argentina falou que o apoio para grupos 
de teatro que eles têm é de mil reais para montar 
uma peça. Em compensação, o fato de ter tido 
um teatro nacional histórico na Argentina e uma 
formação, há uma cultura teatral mais forte do 
que em São Paulo. A nossa tentativa, com o Mo-
vimento Arte contra a Barbárie, era a de construir 
o nosso teatro estatal. Que não precisa ser o mo-
delo da Alemanha ou de Portugal, mas construir 
o nosso. E é nesse sentido que eu sinto que a lei 
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pode progredir. O Fomento com esse isolamento 
total vai implodir ou, coisa que já está aconte-
cendo, vai fazer a gente se estapear por causa de 
um dinheirinho... Há soluções simples. Por exem-
plo, o grupo completa 25 anos tem que parar de 
disputar... Poderia ter agora um edital de 8 anos, 
que ele só comprove que ele vai continuar traba-
lhando, para dar uma estabilidade, entre outros 
tantos exemplos. Ou seja, coisas simples como 
pensar na progressão, apoio continuado, passar a 
gestão e dar grana para administração dos teatros 
municipais. Quando um grupo importante perde 
sua sede, a cidade perdeu um teatro, um bairro 
perdeu um teatro, além dos artistas perderem seu 
espaço de trabalho, a cidade perde ainda mais.

MLP: Muitos grupos fomentados, ao longo des-
ses anos funcionaram e continuam funcionando 
como verdadeiros centros culturais, como o Enge-
nho, o Paidéia, o Pombas e muitos outros. Esses 
grupos têm na formação de espectadores uma 
meta muito forte e eles atuam em muitas frentes. 
O grande problema é que constituem uma gota 
no meio de uma metrópole deste tamanho. 

CM: A própria migração pra rua tem a ver com 
isso. Em 2001, quando a gente fazia teatro de rua 
era algo esquizofrênico. Mas agora a galera tá indo 
pra rua, pois uma das formas de inventar o nosso 
público é ir atrás dele. O problema é que a rua ain-
da é mais hostil para formar público, porque essa 
atividade de mediação é difícil na rua. Mas é uma 
necessidade e a gente arruma resposta. Quando 
o Arte contra a Barbárie surgiu e pensou a Lei de 
Fomento, os artistas exerceram essa capacidade 
de imaginar quatro lances na frente. E essa capa-

cidade de imaginar é o único trunfo que a gente 
tem. Colocar a nossa imaginação em favor de um 
futuro. Para que a nossa parte artística continue 
com a potência que já tem.

DF: E não vai dar conta, também lá atrás já era 
previsto quatro lances na frente. E que bom, aí 
temos que criar alguma outra coisa, que não vai 
dar conta. E teremos que criar outra  coisa, que 
não vai dar conta. E ainda bem, né? 

CM: O Fomento chegou num lugar incrível, pro-
duzindo novos grupos, ele realmente aconteceu. 
E é esse o problema. 

CLayton Mariano é ator e diretor, fundador do grupo Tablado 
de Arruar que há 13 anos desenvolve pesquisa sobre teatro,teatro de 
intervenção e sua relação com a metrópole. Nos últimos anos tem 
trabalhado em cinema, teatro e TV. Em 2014, foi bolsista convidado do 
Forum Internacional Theatertreffen em Berlim. Em 2012 Mateus, 10 peça 
na qual atua e faz  direção de arte recebeu os principais prêmios tais 
como Shell (melhor texto) e CPT (melhor espetáculo em espaço não 
convencional). Abnegação sua última direção já está indicada ao APCA de 
melhor autor. Atualmente dirige o espetáculo Abnegação II.

DagobErto FELiz é Músico, ator e diretor, é membro da gerência do 
Grupo Folias. Pós-graduado na área teatral pela USP, já participou de 
produções no Brasil e em Portugal. Foi premiado no Festival Santista de 
Teatro, Festival Nacional de Teatro, Prêmio Shell, entre outros.

Maria LúCia DE S. b. PuPo é docente titular no Departamento de 
Artes Cênicas da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São 
Paulo, onde atua especialmente na formação de professores de teatro 
e orienta pesquisas de mestrado e doutorado no campo da Pedagogia 
do Teatro. É pesquisadora do CNPq e autora de livros entre os quais se 
destaca Entre o Mediterrâeno e o Atlântico, uma aventura teatral, pela 
Editora Perspectiva, além de artigos especializados.
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Foto: Cia. Livre/Roberto Setton



O AcervO

Durante estes 12 anos o Núcleo de Fomentos organizou em 
pastas o material impresso produzido pelos grupos, compondo o 
que chamamos de Acervo do Programa Municipal de Fomento ao Te-
atro, que conta com os projetos contemplados desde a sua primeira 
edição, totalizando a memória de 372 processos artísticos. 

As pastas contêm importante material de pesquisa que atrai um 
público variado com diferentes interesses, como a consulta dos pro-
jetos já fomentados para se instrumentalizar na escrita de propostas, 
artistas interessados nos processos teatrais, estudantes de teatro, 
pesquisadores das artes cênicas.

Na gestão do programa foi construída uma relação entre a equi-
pe e os grupos selecionados, que se deu a partir do acompanha-
mento dos espetáculos teatrais e de outras tantas atividades reali-
zadas pelos projetos artísticos, em busca de estabelecer parcerias 
para que os objetivos traçados pelos núcleos ganhassem a concre-
tude mais próxima do idealizado. Ao final de cada etapa dos pro-
jetos os grupos produzem e entregam ao Núcleo de Fomento ao  
Teatro um relatório artístico que além das ações realizadas de acordo 
com cada plano de trabalho, trazem impressões, reflexões, imagens, 
DVDs, CDs, publicações e outras formas de registro. 

Os dAdOs

Esta publicação não estaria completa se não contasse com o 
alcance das ações do Programa na cidade como um todo. A coleta 
e a sistematização dos dados que compõem a cartografia a seguir 
partiram do acervo, fonte permanente de pesquisa da Secretaria de 
Cultura.

É oportuno ressaltar que a lei permite a aprovação de no má-
ximo 30 projetos em duas edições a cada ano, este número só não 
foi alcançado na primeira edição, segundo semestre de 2002, por 
impossibilidade de calendário, mas nela deu-se o recorde de pro-



jetos contemplados por edição, com a marca de 

23 selecionados. Da 1ª edição até a 25ª, de 2.328 

projetos inscritos, 372 foram contemplados, ten-

do como proponentes 135 núcleos artísticos di-

ferentes. Até o momento foram concluídos 327 

projetos e 45 estão em andamento. 

Escolhemos para a apresentação dos nú-

meros gerais das ações realizadas pelos núcleos 

artísticos o recorte de 22 edições, pelo fato da 

maioria dos projetos terem sido concluídos.  

Destas edições foram apurados, até o mo-

mento da publicação deste livro, 339 espetáculos 

produzidos, que somados as peças dos reper-

tórios dos grupos de teatro chegam a 719 obras 

teatrais realizadas, totalizando 12.560 apresenta-

ções entre inéditos e de repertório de 129 núcleos 

artísticos. Isto sem contar as mostras proporcio-

nadas por diversos coletivos, que contam com a 

participação de grupos convidados, a exemplo da 

Mostra do Engenho Teatral, os festivais do Grupo 

Sobrevento e Paidéia. 

A particularidade da Lei do Fomento ao Te-

atro está nos critérios que possibilitam aos gru-

pos verticalizarem suas pesquisas, de modo que 

as montagens não signifiquem um produto final, 

ou se tornem a meta dos projetos. A quantidade 

de produções não é parâmetro para medir a qua-

lidade dos trabalhos realizados. De toda forma, 

os grupos estabelecem uma relação de troca com 

a cidade e um compromisso com o investimento 

público, de modo que as pesquisas sempre aca-

bam por gerar espetáculos, mesmo que após a 

finalização do projeto. 

É comum que em determinadas edições haja 
um grande número de criação de espetáculos e em 
outras este número seja menor, pois em algumas 
os projetos convergem para o desenvolvimento dos 
processos internos de criação e pesquisa, seja refe-
rente a linguagem, instrumentalização do grupo, etc.  

A quantidade de apresentações de espetácu-
los criados nas 22 edições varia de 889 a 198. As 
edições que trazem grande número de apresenta-
ções são aquelas em que a maioria dos projetos se 
dedicou a circular.      

A comparação dos dados apresenta oscila-
ções dos números de espetáculos produzidos por 
edição, no entanto, o objetivo de apresentá-los 
não é o de revelar homogeneidade, queda ou 
crescimento de seus números, e sim constatar 
a natureza peculiar dos projetos na trajetória do 
Programa. Por isso, não é o caso de avaliar as os-
cilações entre uma edição e outra, mas perceber 
os processos artísticos e particulares do conjunto 
de grupos de determinada edição. 

Tem se configurado entre os grupos fomen-
tados a publicação de artigos, revistas, cadernos, 
livros, documentários. Esta prática tem sido uma 
constante e se apresenta como registro de memó-
ria e foco de socialização das pesquisas. Diante 
deste contexto, e no intuito de dar visibilidade e 
amplo acesso público a estas produções, foi ins-
tituída uma parceria entre o Núcleo de Fomento 
ao Teatro e o Centro Cultural São Paulo em que a 
seção Alfredo Volpi, agregada à Biblioteca Sérgio 
Milliet, disponibiliza para consulta e empréstimo 
as publicações resultantes de pesquisas dos gru-
pos fomentados. 
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Para fechar a apresentação de dados do Fomento ao Teatro se-
guem mapas de 22 edições demonstrando o percurso de realização 
de temporadas e circulação de espetáculos pela cidade. Estas duas 
ações alcançaram 976 pontos espalhados por todo o território, como 
poderá ser observado nos mapas. Também como já explicado ante-
riormente não há necessariamente uma demonstração quantitativa 
crescente nos mapas destas atividades, a depender da edição o volu-
me de circulação e realização de temporada varia para mais ou para 
menos. 

Os dados apontam a capilaridade do programa por toda a ci-
dade e a presença dos grupos no território, proporcionando maior 
acesso à população. Neste sentido podemos entender que há um 
circuito teatral, espalhado por São Paulo, com relativa continuidade, 
que contribuiu ao longo de 12 anos para o estabelecimento de outras 
formas de relação e pertencimento da arte cênica.

25 

edições do
fomento ao teatro

Período: junho de 2002
a julho de 2014

372 

projetos  
contemplados

135
núcleos artísticos 

contemplados

23

18

16

15

10

12

20

15

17

11

10

18

11

19

19

12

17

20

11

9

10

17

15

14

13

NúcleOs ArtísticOs 
e prOjetOs 

cONtemplAdOs

1ª edição
2002

2006

2009

2013

8ª edição

15ª edição

22ª edição

2ª edição
2003

2006

2010

2013

9ª edição

16ª edição

23ª edição

3ª edição
2003

2007

2010

2014

10ª edição

17ª edição

24ª edição

4ª edição
2004

2007

2011

2014

11ª edição

18ª edição

25ª edição

5ª edição
2004

2008

2011

12ª edição

19ª edição

6ª edição
2005

2008

2012

13ª edição

20ª edição

7ª edição
2005

2009

2012

14ª edição

21ª edição
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1ª 
edição

2ª 
edição

3ª 
edição

4ª 
edição

5ª 
edição

6ª 
edição

7ª 
edição

8ª 
edição

9ª 
edição

10ª 
edição

11ª 
edição

12ª 
edição

13ª 
edição

14ª 
edição

15ª 
edição

16ª 
edição

17ª 
edição

18ª 
edição

19ª 
edição

20ª 
edição

21ª 
edição

22ª 
edição

178

144

98

89
77

72 76

93 94

108

88

102

78

115

83
69

100

6975 77
68

99

23ª 
edição

24ª 
edição

25ª 
edição

2002 2003 2003 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014

95
98

83

Projetos inscritos 
em 25 edições
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1ª 
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2ª 
edição

3ª 
edição

4ª 
edição

5ª 
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6ª 
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7ª 
edição

8ª 
edição

9ª 
edição

10ª 
edição

11ª 
edição

12ª 
edição

13ª 
edição

14ª 
edição

15ª 
edição

16ª 
edição

17ª 
edição

18ª 
edição

19ª 
edição

20ª 
edição

21ª 
edição

22ª 
edição

178

144

98

89
77

72 76

93 94

108

88

102

78

115

83
69

100

6975 77
68

99

23ª 
edição

24ª 
edição

25ª 
edição

2002 2003 2003 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014

95
98

83

2.328 

projetos inscritos
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1ª 
edição

2ª 
edição

3ª 
edição

4ª 
edição

5ª 
edição

6ª 
edição

7ª 
edição

8ª 
edição

9ª 
edição

10ª 
edição

11ª 
edição

12ª 
edição

13ª 
edição

14ª 
edição

15ª 
edição

16ª 
edição

17ª 
edição

18ª 
edição

19ª 
edição

20ª 
edição

21ª 
edição

22ª 
edição

13

26

11

21

5

15

8
10

12

17
20

12
10

17

11

27

7

31

17 17 17
15

2002 2003 2003 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013

esPetáculos 
criados
1ª a 22ª edição  
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1ª 
edição

2ª 
edição

3ª 
edição

4ª 
edição

5ª 
edição

6ª 
edição

7ª 
edição

8ª 
edição

9ª 
edição

10ª 
edição

11ª 
edição

12ª 
edição

13ª 
edição

14ª 
edição

15ª 
edição

16ª 
edição

17ª 
edição

18ª 
edição
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edição

20ª 
edição

21ª 
edição

22ª 
edição
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26
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5
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8
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12

17
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7
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17 17 17
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espetáculos
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1ª 
edição

2ª 
edição

3ª 
edição

4ª 
edição

5ª 
edição

6ª 
edição

7ª 
edição

8ª 
edição

9ª 
edição

10ª 
edição

11ª 
edição

12ª 
edição

13ª 
edição

14ª 
edição

15ª 
edição

16ª 
edição

17ª 
edição

18ª 
edição

19ª 
edição

20ª 
edição

21ª 
edição

22ª 
edição

444

469

255

454

226

557

316

291

596

444

476

670

564

450

701

889
878

256

408

282

518

198

2002 2003 2003 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013

aPresentações de 
esPetáculos criados 
1ª a 22ª edição  
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1ª 
edição

2ª 
edição

3ª 
edição

4ª 
edição

5ª 
edição

6ª 
edição

7ª 
edição

8ª 
edição

9ª 
edição

10ª 
edição

11ª 
edição

12ª 
edição

13ª 
edição

14ª 
edição

15ª 
edição

16ª 
edição

17ª 
edição

18ª 
edição

19ª 
edição

20ª 
edição

21ª 
edição

22ª 
edição

444

469

255

454

226
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291

596

444

476
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564

450

701

889
878

256

408

282

518

198

2002 2003 2003 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013

10.342 

apresentações
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outras atividades 
realizadas 

1.531 

atividades  
desenvolvidas

73 41

28

51

37

42 248

328

27

17

14

39

57

111

47

60

63

19

77

35

35

82

1ª edição 8ª edição

15ª edição

22ª edição

2ª edição

9ª edição 16ª edição

3ª edição

10ª edição

17ª edição

4ª edição

11ª edição

18ª edição

5ª edição

12ª edição

19ª edição

6ª edição

13ª edição

20ª edição

7ª edição

14ª edição

21ª edição

OficiNAs, debAtes, wOrkshOps, pAlestrAs e  
ApreseNtAções de trAbAlhOs em prOcessO

2002 2006

2009

2013

2003

2006 2010

2003

2007

2010

2004

2007

2011

2004

2008

2011

2005

2008

2012

2005

2009

2012
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Publicações, 
cds e filmes

6 5 6 4 7 4 4
22ª edição

3 3 2 3 1 6 2
1ª edição 8ª edição3ª edição 4ª edição 5ª edição 6ª edição 7ª edição

2 3 6 7 1 9 9
15ª edição9ª edição 10ª edição 11ª edição 12ª edição 13ª edição 14ª edição

21ª edição20ª edição19ª edição18ª edição17ª edição16ª edição

livrOs/jOrNAis/cAderNOs/fANziNes/revistAs/ fOlhetiNs

11 

cds
trilhas/canções

17 

filmes/documentários 
(mostra e 

apresentações)

93 

total de  
publicações

2002 2006

2009

2013

2006

2010

2003

2007

2010

2004

2007

2011

2004

2008

2011

2005

2008

2012

2005

2009

2012
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a cidade de são paulo e seus distritos

Zona Central

01. Barra Funda
02. Bela Vista
03. Bom Retiro
04. Brás
05. Consolação
06. Liberdade
07. Pari
08. República
09. Santa Cecília
10. Sé

Zona norte

11. Casa Verde
12. Jaçanã
13. Mandaqui
14. Santana
15. Tremembé
16. Tucuruvi
17. Vila Guilherme
18. Vila Maria
19. Vila Medeiros

Zona leste

20. Água Branca
21. Aricanduva
22. Artur Alvim
23. Belém
24. Cangaíba
25. Carrão
26. Cidade Líder
27. Cidade Tiradentes
28. Ermelino Matarazzo
29. Guaianases
30. Iguatemi
31. Itaim Paulista
32. Itaquera
33. Jardim Helena
34. José Bonifácio
35. Lajeado
36. Mooca
37. Parque do Carmo
38. Penha
39. Ponte Rasa

40. Sapopemba
41. São Lucas
42. São Mateus
43. São Miguel
44. São Rafael
45. Tatuapé
46. Vila Curuçá
47. Vila Formosa
48. Vila Jacuí
49. Vila Matilde
50. Vila Prudente

Zona sul

51. Cambuci
52. Campo Belo
53. Campo Grande
54. Campo Limpo
55. Capão Redondo
56. Cidade Ademar
57. Cidade Dutra
58. Cursino
59. Grajaú
60. Ipiranga
61. Itaim Bibi
62. Jabaquara
63. Jardim Ângela
64. Jardim Paulista
65. Jardim São Luís
66. Marsilac
67. Moema
68. Morumbi
69. Parelheiros
70. Pedreira
71. Sacomã
72. Santo Amaro
73. Saúde
74. Socorro
75. Vila Andrade
76. Vila Mariana
77. Vila Sônia

Zona oeste

78. Alto de Pinheiros
79. Anhanguera
80. Brasilândia
81. Butantã
82. Cachoeirinha
83. Freguesia do Ó
84. Jaguará
85. Jaguaré
86. Jaraguá
87. Lapa
88. Limão
89. Perdizes
90. Perus
91. Pinheiros
92. Pirituba
93. Raposo Tavares
94. Rio Pequeno
95. São Domingos
96. Vila Leopoldina
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Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
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7885
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circulação e temporada de espetáculos

1ª edição
  CirCulação

1. Centro Cultural São Paulo, Paraíso.
2. Teatro Arthur Azevedo, Mooca. 
3. Teatro Imprensa, Bela Vista. 
4. Teatro Sérgio Cardoso, Bela Vista. 
5. Biblioteca Municipal Presidente Kennedy,  

Santo Amaro. 
6. Espaço Cultural Rudolf Steiner, Santo Amaro. 
7. Aldeia Indígena Krucutú, Parelheiros. 
8. COHAB Taipas - Rua Lucinda Simões, Pirituba. 
9. Favela Monte Azul, Jardim São Luiz. 
10. Feirão da Avenida Cupecê, Cidade Ademar. 
11. Ilha do Bororé, Grajaú. 
12. Jardim Felicidade, Pirituba. 
13. Largo da Matriz, Freguesia do Ó. 
14. Largo do Japonês, Cachoeirinha. 
15. Largo do Morro do Querosene, Butantã. 
16. Largo Santa Cecília. 
17. Minhocão, Sé. 
18. Parque da Independência, Ipiranga. 
19. Parque da Luz, Bom Retiro. 
20. Parque Raposo Tavares, Butantã. 
21. Parque Santo Dias, Capão Redondo. 
22. Parque Lions Clube, Tucuruvi. 
23. Praça 21 de Março, Vila Prudente. 
24. Praça Campo de Bagatelli, Santana. 
25. Praça da República. 
26. Praça da Sé. 
27. Praça General Porto Carreiro, Jaraguá. 
28. Praça Inácio Dias, Perus. 
29. Praça Oswaldo Cruz., Vila Mariana. 
30. Praça Sampaio Vidal, Vila Foromosa. 
31. Praça Silvio Romero, Tatuapé. 
32. Rua Monsenhor Agnelo, Itaquera. 
33. Rua Olga Benário esquina com Contídio 

Sampaio, Brasilândia. 
34. Rua Professora Ida Kolb, Casa Verde. 
35. Av. Paulista, Bela Vista. 
36. MAM Parque Ibirapuera, Vila Mariana. 
37. Memorial do Imigrante, Mooca. 
38. Associação Auxiliadora das Classes  

Laboriosas, Sé. 
39. Auditório Vladimir Herzog, República. 

  temporada

1. Teatro Ágora, Bela Vista. 
2. FUNARTE - Sala Carlos Miranda, Santa Cecília. 
3. Espaço Cemitério de Automóveis, República. 
4. Central do Circo, Lapa. 
5. Teatro Municipal Flávio Império, Cangaíba. 
6. Galpão do Folias, Santa Cecília. 
7. Teatro Paulo Eiró, Santo Amaro 
8. Espaço Rua Alfredo Pujol, Santana. 
9. Teatro Cacilda Becker, Lapa. 
10. Teatro Oficina, Bela Vista. 
11. Espaço dos Satyros, Bela Vista.
12. CCC (Centro Cultural Capobianco), República.
13. Espaço Albergue Boracéia e Canindé, Pari.
14. Associação Auxiliadora das Classes  

Laboriosas, Sé.
15. Teatro Ventoforte, Itaim Bibi.
16. Hospital Humberto Primo, Bela Vista.
17. Presídio do Hipódromo, Vila Guilherme.
18. Galeria Olido, República.
19. Teatro Sérgio Cardoso, Bela Vista.

Edital de junho de 2002
Projetos com duração de 5 a 24 meses - setembro de 2002 a setembro de 2004
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Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
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circulação e temporada de espetáculos

2ª edição
  CirCulação

1. CEU Cidade Dutra.
2. Teatro Alfredo Mesquita, Santana.
3. Acervo da Memória e do Viver Afro-brasileiro, 

Jabaquara.
4. Casa de Cultura Raul Seixas, Itaquera.
5. CEU Vila Atlântica, Jaraguá.
6. CEU Rosa da China, Sapopemba.
7. Praça da Sé
8. Praça da República.
9. Praça do Patriarca, Sé.
10. Praça Dom José Gaspar, República.
11. Rua Álvares Penteado, Sé.
12. Escadaria do Teatro Municipal, República.
13. Rua Barão de Itapetininga, República.
14. Estação Júlios Prestes, Bom Retiro
15. Jardim da Luz, Bom Retiro.
16. Largo do Café, Sé.
17. Praça do Carmo, Sé.
18. Largo do Paissandú, República.
19. Elevado Costa e Silva, Sé.
20. Parque do Ibirapuera, Vila Mariana.
21. Parque Villa-Lobos, Pinheiros.
22. Parque do Estado, Cursino.
23. Parque da Aclimação, Liberdade.
24. Parque da Independência, Ipiranga.
 
 

  temporada

1. Teatro Escola Brincante, Pinheiros.
2. Teatro Cultura Inglesa, Pinheiros.
3. Teatro de Arena Eugênio Kusnet, República.
4. Teatro Martins Pena, Penha.
5. Teatro Oficina, Bela Vista.
6. Teatro Ruth Escobar, Bela Vista.
7. Centro Cultural São Paulo, Paraíso.
8. Teatro Arthur Azevedo, Mooca.

Edital de janeiro de 2003
Projetos com duração de 6 a 14 meses - maio de 2003 a julho de 2004
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Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
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circulação e temporada de espetáculos

3ª edição
  CirCulação

1. Praça Ariquitibá, Vila Leopoldina.
2. Centro Esportivo Mun. Edson Arantes de 

Nascimento, Vila Leopoldina.
3. Praça Dona Amália G. Solitari, Freguesia do Ó.
4. Parque Municipal Rodrigo de Gaspari, Pirituba.
5. Parque da Aclimação, Liberdade.
6. Parque da Água Branca, Perdizes.
7. Praça Charles Miller, Perdizes.
8. Largo da Matriz, Freguesia do Ó.
9. Aldeia Guarani, Paralheiros.
10. Areão da Vila Císper, Ermelino Matarazzo.
11. Avenida Governador Carvalho Pinto, Penha.
12. Avenida Paulista, Bela Vista.
13. COHAB Taipas, Pirituba.
14. Horto Florestal, Santana.
15. Ilha do Bororé, Grajaú.
16. Largo da Matriz, Freguesia do Ó.
17. Largo da Pancada, Brasilândia.
18. Largo do Morro do Querosene, Butantã.
19. Parque Chico Mendes, Vila Curuçá.
20. Parque do Arariba, Campo Limpo.
21. Parque do Carmo, Itaquera.
22. Parque Ibirapuera, Vila Mariana.
23. Parque Nabuco, Cidade Ademar.
24. Parque Raposo Tavares, Butantã.
25. Pico do Jaraguá, Pirituba.
26. Praça Benedito Calixto, Pinheiros.
27. Praça da República.
28. Praça da Sé.
29. Praça do Novo Mundo, Vila Maria.
30. Praça do Samba, Perus.
31. Praça Mário Bulcão, Vila Prudente.
32. Praça Miguel Melo Alvim, Cidade Líder.
33. Praça Silvio Romero, Tatuapé.
34. Rua Comendador Nestor Pereira, Pari.
35. Rua Dari Barcelos, Cidade Dutra.
36. Society Recanto Verde, Tremembé.
37. AMAVH - Tio Boi, Freguesia do Ó.
38. Associação Cirandar CEI Girassol, Butantã.
39. Câmara dos Vereadores, Bela Vista.
40. Casa do Nilton, Freguesia do Ó.
41. CEI Assoc. Comunitária Despertar, Cidade Ademar.
42. CEI Ana C.B.Navarro, Vila Mariana.
43. CEI Antonio Correia, Cachoeirinha.
44. CEI Cidade 4o. Centenário, São Mateus.
45. CEI Escola Pilares do Saber, Rio Pequeno.
46. CEI Girassol, Vila Andrade.
47. CEI Primavera, Vila Andrade.
48. CEI Guilherme Henrique, Cachoeirinha.
49. CEI Isabel Ribeiro, Vila Sônia.
50. CEI Jardim Colonial, São Mateus.
51. CEI Jardim Helena, Jd Helena.

52. CEI Jardim Peri, Cachoeirinha.
53. CEI Jardim Primavera, Freguesia do Ó.
54. CEI Jardim Rodolfo, São Rafael.
55. CEI Jardim Roseli, Iguatemi.
56. CEI Jardim Santo André, São Rafael.
57. CEI Jardim São Jorge Arpoador, Butantã.
58. CEI Jardim Tietê, Sapopemba.
59. CEI Jardim 09 de julho, São Mateus.
60. CEI Jardim Helena, Jardim Helena.
61. CEI Jardim Três Marias, Ermelino Matarazzo.
62. CEI Jardim Vera Cruz, São Rafael.
63. CEI Lar Paulo de Tarso, Rio Pequeno.
64. CEI Luiz Gonzaga N. Jr., São Rafael.
65. CEI Maria Cursi, São Mateus.
66. CEI Maria Stéfano, Pedreira.
67. CEI Nossa Senhora Aparecida, Jaraguá.
68. CEI Nossa Senhora de Fátima, Vila Sônia.
69. CEI Nossa Senhora de Nazaré, Butantã.
70. CEI Padre Antonio Merloth, São Mateus.
71. CEI Papa João XXIII, Raposo Tavares.
72. CEI Parque Boa Esperança, São Mateus.
73. CEI Parque Mandi, Freguesia do Ó.
74. CEI Santo Agostinho, Vila Andrade.
75. CEI São Domingos, São Domingos.
76. CEI São Francisco, Pirituba.
77. CEI São José, Raposo Tavares.
78. CEI São Rafael II, São Rafael.
79. CEI Sapopemba, Sapopemba.
80. CEI V. N. Cachoeirinha, Cachoeirinha.
81. CEI Vila Nina, Brasilândia.
82. CEI Vila Prado, Limão.
83. CEI Walther Sommerlath, Capão Redondo.
84. CEI Wilson José Abdala, Bom Retiro.
85. CEI Jd.Vila Carrão, Carrão.
86. Centro Comunitário Santa Clara, Raposo Tavares.
87. Centro Cultural Touca, Capão Redondo.
88. Centro Profissionalizante Assoc. Comun. 

Despertar, Jabaquara.
89. CEU Meninos, Sacomã.
90. CEU Pêra Marmelo, Jaraguá.
91. CEU Veredas, Itaim Paulista.
92. Clube de Mães do Brasil, Santa Cecília.
93. COHAB – Jd. Paulistano, Brasilândia.
94. Comunidade São José, Tucuruvi.
95. Creche Girassol e Creche Primavera, Vila Andrade.
96. Domingo na Paulista - Evento da Secr. de Cultura, 

Bela Vista.
97. E.E. João Kopke (Escola da Família),  

Santa Cecília.
98. E.E. Plínio D. Pena, Freguesia do Ó.
99. EMEF Alípio Correa Neto, Vila Sônia.
100. EMEF Comend. Vicente A. Sobrinho, Itaim Paulista.
101. EMEF Desembargador Amorim Lima, Butantã.
102. EMEF Dr. J. P. L. Cordeiro, Itaim Paulista.

103. EMEF H. Dantas + UBSV. Espanhola, Cachoeirinha.
104. EMEF Maurício Simão, Campo Limpo.
105. EMEF Parque das Flores, São Rafael.
106. EMEF Prof. José B.de Assis, Jardim Helena.
107. EMEF Raimundo Correa, Jardim Helena.
108. EMEF Sen. José E. de Moraes, Jardim Helena.
109. EMEI Adevaldo de Moraes, Sapopemba.
110. EMEI Afonso Sardinha, Pirituba.
111. EMEI Antonio Lapenna, São Miguel.
112. EMEI J. G. de Araújo Jorge, Itaim Paulista.
113. EMEI Jd. Helena, Jardim Helena.
114. EMEI Min. Aliomar Baleeiro, Jardim Helena.
115. EMEI Prof. M.L.S.Oliveira, Jardim Helena.
116. EMEI Profª. Zildade Franceschi, Pinheiros.
117. FEBEM-UIF, Mooca.
118. FEBEM-UIF, Jaraguá.
119. FEBEM-Masc, Itaquera.
120. FEBEM-Masc, Pirituba.
121. Feira de Ass. Soc. V. Mariana, Vila Mariana.
122. GRAACC - Teatro São Caetano, Vila Mariana.
123. Hospital do Servidor Público Municipal,  

Vila Mariana.
124. N.S.E. Arquinha, Vila Andrande.
125. N.S.E. Belém, Brasilândia.
126. N.S.E. Dom José Gaspar, Vila Sônia.
127. N.S.E. Jardim Ana Maria, Brasilândia.
128. N.S.E. Santa Escolástica, Vila Andrade.
129. N.S.E Canarinho, Brasilândia.
130. N.S.E Canarinho+1/2 Beija-Flor, Brasilândia.
131. EMEF José Kauffmann, Jaraguá.
132. Emef Guiomar Cabral, Pirituba.
133. Teatro X - Praça Roosevelt, Bela Vista.
134. U.B.S. Vila Espanhola, Cachoeirinha.
135. U.B.S. Vila Galvão, Tremembé.
136. U.B.S. Vila Penteado, Brasilândia.
137. U.B.S. Vila Espanhola, Cachoeirinha.
138. U.B.S. Vila Ramos, Rio Pequeno.
139. U.B.S. Jd.Vista Alegre, Brasilândia.
140. U.B.S. Maria Cecília, Brasilândia
141. U.B.S. Vila Espanhola, Cachoeirinha.

  temporada
1. Arquivo Histórico Municipal Washington Luís, Bom 

Retiro.
2. Casa nº 1, Sé
3. Antigo Espaço Cemitério de Automóveis, 

República.
4. Teatro Paulo Eiró, Santo Amaro.
5. Teatro do Colégio Santa Cruz, Pinheiros.
6. Galpão da Cia, Vila Leopoldina
7. Teatro dos Arcos, Bela Vista.
8. Teatro Ventoforte, Itaim Bibi.
9. Galpão Arte em Construção, Cidade Tiradentes.

Edital de junho de 2003
Projetos com duração de 5 a 24 meses - setembro de 2003 a setembro de 2005
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circulação e temporada de espetáculos

4ª edição
  CirCulação

1. Escola Municipal Brigadeiro Henrique  
Fontenelle, Jaraguá.

2. Projeto Boracea, Barra Funda.
3. Teatro Municipal de São Paulo, Sé.
4. CEU Pêra Marmelo, Jaraguá.
5.  CEU Perus.

  temporada

1. SESC Consolação.
2. Teatro de Arena (FUNARTE), República.
3. Teatro Nova Dança - Estúdio de Pesquisa e 

Criação, Bela Vista.
4. Biblioteca Municipal Presidente Kennedy,  

Santo Amaro.

Edital de janeiro de 2004
Projetos com duração de 6 a 13 meses - maio de 2004 a junho de 2005 
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circulação e temporada de espetáculos

5ª edição
  CirCulação

1. Parque da Água Branca, Perdizes.
2. Parque da Aclimação, Liberdade.
3. Largo do Parque Arariba, Campo Limpo.
4. Parque Chico Mendes, Vila Curuçá.
5. Jd. Damasceno, Brasilândia.
6. Largo da Pancada, Brasilândia.
7. Avenida dos Metalúrgicos, Cidade Tiradentes
8. Parque Municipal Rodrigo de Gásperi, Pirituba.
9. COHAB Taipas, Jaraguá.
10. Parque do Horto Florestal, Tremembé.
11. Parque Raul Seixas, Itaquera.
12. Parque Santo Dias, Capão Redondo.
13. Parque Tiquatira, Penha.
14. Centro de Convivência da Freguesia do Ó.
15. Galpão do Folias, Santa Cecília.
16. Parque do Ibirapuera, Vila Mariana.
17. Comunidade da Favela do Iraque, Brasilândia.
18. Aldeia Guarani Pico do Jaraguá.
19. Pateo do Collegio, Sé.
20. Parque da Luz, Bom Retiro.
21. Praça da República.
22. Largo do Parque Arariba, Campo Limpo.
23. Largo da Matriz, Freguesia do Ó.
24. Praça Dom José Gaspar, República.
25. Largo São João Clímaco, Sacomã.
26. Teatro Next, República.
27. SESC Pompeia, Barra Funda.
28. CEU Rosa da China, Sapopemba.
29. CEU Casablanca, Capão Redondo.
30. CEU Pêra Marmelo, Jaraguá.
31. CEU Cidade Dutra.
32. CEU São Rafael.
33. CEU Parque São Carlos, São Miguel Paulista.
34. CEU Campo Limpo.
35. CEU Inácio Monteiro, Cidade Tiradentes.
36. CEU Meninos, Sacomã.
37. CEU Vl, Atlântica. Jaraguá.
38. CEU Paz, Brasilândia.
39. CEU Perus.
40. Faculdade de Direito USP, Sé.
41. Pavilhão II Carandiru, Santana.
42. Memorial América Latina, Barra Funda.
43. TUSP, Consolação.
44. Faculdade Paulista de Artes, Bela Vista.
45. Mackenzie, Consolação.
46. Oficina Cultural Oswald de Andrade, Bom Retiro.
47. CEU Aricanduva.
48. CEU Vila Curuçá.
49. CEU São Mateus.
50. Praça do Patriarca, Sé.
51. Praça da Sé.
52. Largo São Bento, Sé.

  temporada

1. Biblioteca Anne Frank, Itaim Bibi.
2. Centro Cultural São Paulo, Paraíso.
3. Galpão do Folias, Santa Cecília.
4. Antiga Usina de Compostagem de São Mateus, 

Itaquera.
5. Casa do Politécnico (Cadopô), Bom Retiro.
6. Casarão Belvedere, Vila Mariana.
7. Studio das Artes, Perdizes.
8. SESC Carmo, Sé.

Edital de junho de 2004
Projetos com duração de 7 a 14 meses - setembro de 2004 a novembro de 2005
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circulação e temporada de espetáculos

6ª edição
  CirCulação

1. AAB Jardim Tulipas, Sapopemba.
2. Alfabetização para Adultos, Rio Pequeno.
3. Associação Cidadania Infantil, Vila Guilherme.
4. Associação Obra do Berço, Campo Limpo.
5. Associação Comunitária Jd Nazaré II,  

Itaim Paulista.
6. Associação Nosso Caminho, Socorro.
7. Brinquedoteca–U.B.S., Cachoeirinha.
8. C.C. Monte Azul, Jardim São Luís.
9. CAPS-Paulista, Bela Vista.
10. CAS Jardim Peri, Cachoeirinha.
11. Casa de Cultura M’Boi Mirim, Jardim São Luís.
12. CCI Secret. da Fazenda, Sé.
13. CEI Maria Stefano, Pedreira.
14. CEI Adelaide L Rodrigues, Santana.
15. CEI Anima, Rio Pequeno.
16. CEI Brincando também se aprende, 

Cachoeirinha.
17. CEI Butantã.
18. CEI Cantinho Feliz, Raposo Tavares.
19. CEI Casa da Pequena Ivete, Alto de Pinheiros.
20. CEI Cidade 4º Centenário, São Mateus.
21. CEI Cohab Educandário, Raposo Tavares.
22. CEI Educandário São Domingos, Jaguará.
23. CEI Fernão Dias, Vila Medeiros.
24. CEI Girassol, Vila Andrade.
25. CEI Isabel Ribeiro, Vila Sônia.
26. CEI Jardim São Jorge, Cidade Ademar.
27. CEI Jardim São Jorge Arpoador, Butantã.
28. CEI João Paulo II, Mandaqui.
29. CEI Lar N. Srª da Consolação, Consolação.
30. CEI Mãe Querida, Alto de Pinheiros.
31. CEI N. Srª da Aparecida, Raposo Tavares.
32. CEI N. Srª do Nazaré, Raposo Tavares.
33. CEI Nossas Crianças, Cidade Ademar.
34. CEI Padre Antonio Merloth, São Mateus.
35. CEI Parque Cruzeiro do Sul, São Miguel.
36. CEI Pingo de Gente, Brasilândia.
37. CEI Prof. José Ozzi, Butantã.
38. CEI Recanto da Alegria I, Morumbi.
39. CEI Rita Luiza da Cunha II, Cidade Ademar.
40. CEI São Francisco, Butantã.
41. CEI São Sebastião, Campo Limpo.
42. CEI Tiquatira, Penha.
43. CEI Vila Basiléia, Mandaqui.
44. CEI Vila Nina, Brasilândia.
45. CEI Vila Souza, Brasilândia.
46. CEI Walther Sommerlath, Vila Sônia.
47. CEI Wilson José Abdala, Bom Retiro.
48. CEI N. Srª de Fátima, Butantã.
49. CEI N. Srª da Assunção, Butantã.

50. Centro Tomazzo Irineu, Mandaqui.
51. Centro Comunitário Jd. Damasceno, Brasilândia.
52. Centro Comunitário João Paulo I, Jaçanã.
53. Centro Convivência e Cooperativa Guarani, 

Jabaquara.
54. CEI Ser, Vila Andrade.
55. Comunidade Santa Luzia, Vila Sônia.
56. Comunidade São José, Brasilândia.
57. Coração Materno, Freguesia do Ó.
58. Coral Baobá, Vila Matilde.
59. Cursinho Sintaxe, Bom Retiro.
60. E.E. Plínio Negrão, Santo Amaro.
61. E.E. Capitão Pedro M de Amaral, Casa Verde.
62. E.E. Dulce Ferreira Boarim, Casa Verde.
63. E.E. P.Setubal, Limão.
64. E.E. Prof João E de S Campos, Pedreira.
65. E.E. Prof. Pedro Kalil Padis, Jabaquara.
66. E.E. Profª Renata Graziano de Oliveira Prado, 

Jardim Ângela.
67. E.E. T.A.L., Limão.
68. EJA (Paróquia São Bento), Morumbi.
69. EMEF Alípio Correa Neto, Vila Sônia.
70. EMEF Comend. Vicente A. Sobrinho,  

Itaim Paulista.
71. EMEF Desembargador Amorim Lima, Butantã.
72. EMEF José O. Pereira Filho, Capão Redondo.
73. EMEF Julio Mesquita, Butantã.
74. EMEI Bombeiro José Araújo, Cachoeirinha.
75. EMEI CEU Butantã.
76. EMEI Dona Anita Costa, Moema.
77. EMEI Iguatemi, São Mateus.
78. EMEI Pedro Neto, Morumbi.
79. EMEI Professor Antonio Carlos P e Silva,  

Vila Sônia.
80. Escadão do 9, Brasilândia.
81. FEBEM Masc. Fazenda do Carmo, Itaquera.
82. FEBEM Masc, Pirituba.
83. FEBEM –UIPF, Mooca.
84. GRAACC, Vila Mariana.
85. Grupo de Bem com a Vida, Rio Pequeno.
86. Grupo Jovens Paróquia S. Mateus, Rio Pequeno.
87. Horta Comunitária, Rio Pequeno.
88. Hospital Brigadeiro, Bela Vista.
89. Lar Batista, Campo Limpo.
90. N.S.E. Belém, Brasilândia.
91. N.S.E. I e II Ademir de A. Lemos, São Miguel.
92. N.S.E. Jardim Ana Maria, Brasilândia.
93. N.S.E. Arte na Rua, Brasilândia.
94. N.S.E. Caminhando para o futuro, Cachoeirinha.
95. N.S.E. Canarinho, Brasilândia.
96. N.S.E. Dom José Gaspar, Vila Sônia.
97. N.S.E. e CEI Sinhazinha Meireles, Rio Pequeno.
98. N.S.E. Jardim Comercial, Capão Redendo.
99. N.S.E. Santa Escolástica, Vila Andrade.

100. N.S.E. Santa Rosa II, Rio Pequeno.
101. N.S.E. Sociedade Benfeitora, Jaguaré.
102. Núcleo Coração Materno, Freguesia do Ó.
103. Paróquia São Mateus, Rio Pequeno.
104. Pastoral da Criança, Butantã.
105. Pastoral da Criança (Manu), Brasilândia.
106. Pastoral da Criança Santíssima Trindade, 

Butantã.
107. Pastoral da Freguesia do Ó.
108. Residencial Vila Nova, Jaraguá.
109. Teatro Arena, Consolação.
110. U.B.S. V. Espanhola, Cachoeirinha.
111. U.B.S. V. Penteado, Brasilândia.
113. U.B.S. Vila Progresso, Freguesia do Ó.

  temporada

1. Galeria Olido, República.
2. Teatro Fábrica São Paulo, Consolação.
3. Praça Roosevelt, Bela Vista.
4. Teatro dos Arcos, Bela Vista.
5. Ponte do Piqueri, Lapa.
6. Ponto dos Remédios, Vila Leopoldina.

Edital de janeiro de 2005
Projetos com duração de 7 a 18 meses - maio de 2005 a novembro de 2006
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circulação e temporada de espetáculos

7ª edição
  CirCulação

1. Mercado Municipal, Sé.
2. Praça Miguel Dell’Erba, Lapa.
3. Espaço Paço do Baobá, Butantã.
4. Estúdio Nova Dança, Bela Vista.
5. Praça Melvin Jones, Lapa.
6. Tendal da Lapa.
7. Hospital Psiquiátrico Irmãs Hospitaleiras,  

Santo Amaro.
8. SESC Pompeia, Barra Funda.
9. TUSP. Consolação.
10. CEUMA, Consolação.
11. Sede Engenho Teatral, Tatuapé.
12. Praça do Setor 65, Cidade Tiradentes.
13. Jardim das Oliveiras, Itaim Paulista.
14. Casa de Cultura do Itaim Paulista.
15. Conjunto Vila Mara, São Miguel.
16. União Vila Nova, Ermelino Matarazzo.
17. Parque Raul Seixas, Itaquera.
18. Praça Dilva Gomes, Itaquera.
19. Rua Jim Backus, São Rafael.
20. Praça Brasil, José Bonifácio.
21. Avenida Arquiteto Vilanova Artigas,  

Sapopemba.
22. CEU Parque São Carlos, São Miguel.
23. Centro Cultural Arte em Construção,  

Cidade Tiradentes
24. COHAB Juscelino Kubitschek, Guaianases.
25. Conjunto Jardim Palanque, Iguatemi.
26. CEU Inácio Monteiro, Cidade Tiradentes.
27. Praça Professor José R. dos Santos,  

Cidade Tiradentes.
28. CEU Perus.
29. CEU Cidade Dutra.
30. CEU Aricanduva.
31. CEU Alvarenga, Pedreira.
32. CEU Casablanca, Capão Redondo.
33. CEU Campo Limpo.
34. CEU Três Lagos, Grajaú.
35. CEU Navegantes, Grajaú.
36. CEU Vila Curuçá.
37. CEU Meninos, Sacomã.
38. CEU Pêra Marmelo, Jaraguá.
39. CEU Paz, Brasilândia.
40. CEU Vila Atlântica, Jaraguá.
41. CEU Butantã
42. CEU Jambeiro, Guaianases.
43. CEU São Mateus.
44. CEU São Rafael.
45. CEU Rosa da China, Sapopemba.
46. Praça do Patriarca, Sé.
47. Largo Santa Cecilia
48. Largo São Bento, Sé.

  temporada

1. Espaço Bartolomeu de Depoimentos. Perdizes.
2. Viga Espaço Cênico, Pinheiros.
3. Sede Engenho Teatral. Clube Escola Tatuapé. 
4. Sede Cia do Feijão, República.
5. Circo Zanni, Raposo Tavares.
6. SESC Paulista, Paulista.
7 . Teatro Oficina, Bela Vista.

Edital de junho de 2005
Projetos com duração de 6 a 18 meses - setembro de 2005 a março de 2007
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circulação e temporada de espetáculos

8ª edição
  CirCulação

1. Studio Mil&56, Pinheiros
2. Pateo do Collegio, Sé.
3. Parque da Água Branca, Perdizes.
4. Largo da Matriz, Freguesia do Ó
5. Parque da Aclimação, Liberdade.
6. Largo da Pancada, Brasilândia.
7. Favela do Sapé, Butantã.
8. Parque Villa-Lobos, Pinheiros.
9. Tendal da Lapa.
10. Galpão do Folias, Santa Cecília.
11. Cecco Morro Grande, Freguesia do Ó.
12. Parque do Horto Florestal, Tremembé.
13. Parque Chico Mendes, Vila Curuçá.
14. Parque da Luz, Bom Retiro.
15. Praça do Patriarca, Sé.
16. Largo do Arariba, Campo Limpo.
17. Parque do Ibirapuera, Vila Mariana.
18. Parque Alfredo Volpi, Morumbi.
19. Parque da Independência, Ipiranga.
20. Engenheiro Marsilac.
21. Jardim Pantanal, Jardim Helena.
22. Viga Espaço Cênico, Pinheiros.
23. Casa da Cultura Butantã. 
24. CEU Paz, Brasilândia.
25. Casa da Cultura M’ Boi Mirim, Jardim Ângela.
26. City Jaraguá.
27. CEU Inácio Monteiro, Cidade Tiradentes.
28. CEU Jambeiro, Guaianases.
29. CEU Vila Curuçá.
30. CEU Navegantes, Grajaú.
31. CEU Vila Atlântica, Jaraguá.
32. CEU Perus.
33. CEU Parque Veredas, Itaim Paulista.
34. CEU Três Lagos, Grajaú.
35. CEU Meninos, Sacomã.
36. CEU Cidade Dutra.
37. CEU São Rafael.
38. CEU Rosa da China, Sapopemba.
39. CEU Pêra Marmelo, Jaraguá.
40. Ginásio do Pacaembu, Perdizes.
41. CEU São Mateus.
42. CEU Butantã.
43. CEU Parque São Carlos, São Miguel Paulista.
44. CEU Campo Limpo.
45. CEU Casablanca, Capão Redondo.
46. CEU Alvarenga, Pedreira.
47. CEU Aricanduva.
48. CEU Campo Limpo.
49. Praça da Sé.
50. Interlagos, Socorro.
51. Cia Paidéia, Santo Amaro.

52. Casa da Cultura Raul Seixas, Itaquera.
53. Casa da Cultura Chico Science, Sacomã.
54. Casa da Cultura Tremembé, 
55. Casa da Cultura Salvador Ligabue,  

Freguesia do Ó.
56. Centro Cultural Jacob Salvador Zveibil, 

Jabaquara.
57. Avenida Inácio Dias da Silva, Jardim São Luiz
58. Casa de Cultura Chico Science, Ipiranga.
59. Casa de Cultura do Butantã.
60. EMEI João Paulo II, Jaraguá.
61. Escola Brasílio Machado, Pinheiros.
62. Largo da Matriz, Freguesia do Ó.
63. Largo do Jaçanã, Jaçanã.
64. Largo do Rosário, Penha.
65. Memorial da América Latina, Barra Funda.
66. Núcleo Sócio Ed. Ass. Amigas da Ponte Rasa, 

Ermelino Matarazzo.
67. Parque da Independência, Ipiranga.
68. Parque São Domingos, Pirituba.
69. Praça 14 Bis, Bela Vista.
70. Praça Cornélia, Lapa.
71. Praça da Favela Nicarágua, Socorro.
72. Praça da Sé.
73. Praça Floriano Peixoto, Santo Amaro.
74. Praça Luiza Nahim, Brasilândia.
75. Praça Lyons Clube, Itaim Paulista.
76. Praça Ministro Brito Bastos, Aricanduva.
77. Praça Sampaio Vidal, Vila Formosa.
78. Trote, Vila Guilherme.

  temporada

1. Sede Elevador de Teatro Panorâmico, Bela Vista
2. Teatro Fábrica São Paulo, Consolação.
3. Praça Helio Ansaldo, Cambuci
4. Teatro do Centro da Terra, Perdizes.
5. Centro Cultural São Paulo, Paraíso.
6. Espaço Os Satyros, República.
7. Pátio Dos Coletores De Cultura, Santo Amaro.
8. Sede Luz do Faroeste, Santa Cecília.
9. SESI Vila Leopoldina.
10. Viga Espaço Cênico, Pinheiros.
11. Teatro Imprensa, Bela Vista.
12. Teatro Augusta, Consolação.
13. Tendal da Lapa.
14. TUSP, Consolação.

Edital de janeiro de 2006
Projetos com duração de 3 a 14 meses - maio de 2006 a julho de 2007
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circulação e temporada de espetáculos

9ª edição
  CirCulação

1. EMEF Marcílio Dias, Cachoeirinha.
2. EMEF Clóvis Graciano, Cachoeirinha.
3. Asilo Tia Dora, Socorro.
4. EMEF Aroldo Azevedo, São Miguel Paulista.
5. EMEF Prof. Roberto Patrício, Mandaqui.
6. EMEI Prof. Arlindo Veiga dos Santos, 

Cachoeirinha.
7. Favela do Pantanal, São Miguel Paulista.
8. Teatro Décio de Almeida Prado, Itaim Bibi.
9. CEU Aricanduva.
10. Oficina Cultura Amacio Mazzaropi, Bom Retiro.
11. Praça Tiquatira, Penha.
12. Praça Salvador Sabaté, Ermelino Matarazzo.
13. Praça Viviane Dia, Cangaíba.
14. Praça da Escola de Sapopemba.
15. Praça do Costinha, São Mateus.
16. Praça dos 65, Cidade Tiradentes.
17. Casa da Cultura M’ Boi Mirim, Jardim Ângela.
18. Casa da Cultura Salvador Ligabue,  

Freguesia do Ó.
19. Arsenal da esperança, Brás.
20. Abrigo Especial de Mulheres Marta e Maria, 

Belém.
21. Albergue Pedroso, Bela Vista.
22. Associação Colméia, Sacomã.
23. Associação Dom Orione, Bela Vista.
24. Associação dos Padres Olivetanos, Vila Matilde.
25. Associação Pró-Brasil, Parelheiros.
26. Centro de Referência ao Idoso, Sé.
27. Centro Social Santo Dias, Rio Pequeno.
28. Escola Caetano de Campos, Consolação.
29. Escola de Samba Mocidade Alegre, Limão.
30. Escola de Samba Nenê de Vila Matilde.
31. Escola de Samba Rosas de Ouro,  

Freguesia do Ó.
32. Movimento Comunitário Vila Remo,  

Jardim São Luís.
33. Núcleo de Convivência ao Idoso Paulistano,  

Vila Matilde.
34. Núcleo de Convivência para Idosos Helder 

Câmara, Saúde.
35. ONG Começar de Novo, Cangaíba.
 

 

  temporada

1. Espaço Os Satyros, República.
2. Centro Cultural São Paulo, Paraíso.
3. Teatro Studio 184, República.
4. Espaço Parlapatões, República.
5. Teatro Arthur Azevedo, Mooca.
6. Casarão da Escola Paulista de Restauro,  

Bela Vista.
7. SESC Ipiranga.

Edital de junho de 2006
Projetos com duração de 7 a 17 meses - setembro de 2006 a fevereiro de 2008
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circulação e temporada de espetáculos

10ª edição
  CirCulação

1. E.E. Manoel de Nóbrega, Freguesia do Ó.
2. E.E. Buenos Aires, Santana.
3. E.E. Dr. Otávio Mendes, Santana
4. E.E.Tarcísio Álvares Lobo, Freguesia do Ó.
5. E.E. Gonçalves Dias, Tucuruvi.
6. Tendal da Lapa.
7. Casa Cultura Salvador Ligabue, Freguesia do Ó.
8. Centro de estudos do Instituto Unibanco, 

Butantã.
9.  SESC Pompéia, Barra Funda.

  temporada

1. Teatro do Centro de Ciências Exatas e 
Tecnológicas da PUC, Consolação.

2. SESC Paulista, Paulista.
3. Galpão do Clã, Saúde.
4. Galpão Dolores, Vila Matilde.
5. Sede Engelho Teatral, Tatuapé.
6. Galpão do Folias, Santa Cecília.
7. Teatro Arthur Azevedo, Mooca.
8. Biblioteca Monteiro Lobato, República.
9. Teatro Vento Forte, Itaim Bibi.

Edital de janeiro de 2007
Projetos com duração de 8 a 13 meses - maio de 2007 a junho de 2008
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circulação e temporada de espetáculos

11ª edição
  CirCulação

1. Parque da Luz, Bom Retiro.
2. Praça do Patriarca, Sé.
3. Parque Villa-Lobos, Pinheiros.
4. Projeto Anchieta, Grajaú.
5. Horto Florestal, Tremembé.
6. COHAB Taipas, Jaraguá.
7. Pateo do Collegio, Sé.
8. Largo São Bento, Sé.
9. Parque da Aclimação, Liberdade.
10. Parque da Juventude, Santana.
11. Parque do Ibirapuera, Vila Mariana.
12. Praça da Sé.
13. Praça do Correio, Sé.
14. Vila Maria Zélia, Belém.
15. Chácara das Flores, Itaim Paulista.
16. Praça Ramos, Sé.
17. Sacolão das Artes, Capão Redondo.
18. Recifran, Sé.
19. Recilázaro, Butantã.
20. Vira Lata, Lapa.
21. Cooperaacs, Bela Vista.
22. Coorpel, Bom Retiro.
23. Cooperativa Central Tietê, Tatuapé.
24. Coopere, Bom Retiro.
25. Cara Limpa, Jardim Ângela.
26. Jd Esmeralda, Butantã.
27. São Judas, Saúde.
28. Vila Anastácio, Lapa.
29. Brooklin Paulista, Campo Belo.
30. SESC Consolação.
31. Instituto Itaú Cultural, Bela Vista.
32. CEU Inácio Monteiro, Cidade Tiradentes.
33. CC Monte Azul, Capão Redondo.
34. Casa do Zézinho, Capão Redondo.
35. Espaço Jogando no Quintal, Lapa.
36. Largo Santa Cecília.
37. E.E. Antônio Alves Cruz, Pinheiros.
38. E.E. Emiliano Augusto Cavalcanti de 

Albuquerque, Alto de Pinheiros.
39. E.E. Almeida Junior, Butantã.
40. E.E. Lygia de Azevedo Souza e Sá, Saúde.
41. E.E. Alexandre Von Humboldt, Lapa.
42. E.E. Oswaldo Aranha, Campo Belo.
43. E.E. Alfredo Paulino, Lapa.
44. E.E. Dr. Edmundo de Carvalho, Lapa.
45. E.E. Guilherme Kuhlmann, Lapa.
46. EMEI Noemia Ippolito, Lapa.
47. EMEI Professora Ana Maria Poppovic, Lapa.
48. EMEI Ricardo Gonçalves, Lapa.
49. Associação Cristã Luiz Carlos, São Miguel.
50. Biblioteca Clarice Lispector, Lapa.

51. Biblioteca José de Anchieta, Perus.
52. Biblioteca Mário Schenberg, Lapa.
53. Biblioteca Thales Castanho de Andrade, 

Freguesia do Ó.
54. CAPS Pirituba.
55. Casa de Cultura Salvador Ligabue,  

Freguesia do Ó.
56. CCA Catarina Kentenich, Jaraguá.
57. CCA Jardim Boa Vista, Raposo Tavares.
58. CCA Jardim Princesa, Brasilândia.
59. CCA Jardim Rincão, Jaraguá.
60. CCA Parque Belém.
61. CCA Parque Taipas, Jaraguá.
62. CCA Tijolinho, Freguesia do Ó.
63. CEI Soledad Barret, Perus.
64. CEI Perus.
65. CEU Paz, Brasilândia.
66. CEU Pêra Marmelo, Jaraguá.
67. CEU Vila Atlântica, Jaraguá.
68. E. E. Anhanguera, Lapa.
69. E. E. Edmundo de Carvalho, Perdizes.
70. E. E. Prof. Raul A. Fragoso, Pirituba.
71. EMEF Fernando Gracioso, Perus.
72. EMEF Monteiro Lobato, Pirituba.
73. EMEF Recanto do Humildes, Perus.
74. EMEI Afonso Sardinha, Pirituba.
75. EMEI Alice Feitosa, Perus.
76. EMEI Anita Garibaldi, Belém.
77. EMEI Bertha Lutz, Brasilândia.
78. EMEI Carmen Silva, Perus.
79. EMEI Clemente Segundo Pinho, Jaraguá.
80. EMEI Fernando de Azevedo, Jaraguá.
81. EMEI Júlio A. Pereira, Jaraguá.
82. EMEI Maria Dailce, Jaraguá.
83. EMEI Oliveira Lima, Perus.
84. EMEI Prof. Olga M. de G. Martins, Pirituba.
85. EMEI Tito Livio Ferreira, Brasilândia.
86. Estação Ciência, Lapa.
87. ONG Casa Brasil, Pirituba.
88. Parque Anhanguera.
89. Parque da Água Branca, Barra Funda.
90. Parque Jacinto Alberto, Pirituba.
91. Parque Jardim Felicidade, Pirituba.
92. Parque Rodrigo Gásperi, Pirituba.
93. Praça Baltazar de Godoy, Pirituba.
94. Praça Melvin Jones, Lapa.

  temporada

1. Teatro dos Arcos, Bela Vista.
2. Praça do Patriarca, Sé.
3. Teatro Célia Helena, Liberdade
4. Teatro Paulo Eiró, Santo Amaro.
5. Parque Villa-Lobos, Pinheiros.
6. Teatro Fábrica São Paulo, Consolação.
7. Espaço Os Satyros, República.
8. Sede Cia Paidéia, Santo Amaro.
9. Espaço dos Parlapatões, República.
10. Largo Santa Cecília.
11. Sede Luz do Faroeste, Santa Cecília.
12. Teatro SESI, Bela Vista.
13. Casarão da Escola Paulista de Restauro,  

Bela Vista.
14. Viga Espaço Cênico, Pinheiros.
15. Teatro Imprensa, Bela Vista.
16. Teatro Nair Bello, Consolação.
17. Teatro Maria Della Costa, Bela Vista.
18. X1X de Teatro, Belém.
19. Sede Cia. do Feijão, República.
20. SESC Pinheiros.
21. Praça da República.

Edital de julho de 2007
Projetos com duração de 6 a 21 meses - setembro de 2007 a junho de 2009
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circulação e temporada de espetáculos

12ª edição
  CirCulação

1. Praça Campo Limpo.
2. CEU PAZ, Brasilândia.
3. CEU Lajeado, Guaianases.
4. CEU Vila Rubi, Socorro.
5. CEU Guarapiranga, Jardim Ângela.
6. CEU Três Lagos, Grajaú.
7. CEU Inácio Monteiro, Cidade Tirandentes.
8. CEU Azul da cor do mar, Itaquera.
9. CEU Feitiço da Vila, Capão Redondo.
10. CEU Jaçanã.
11. CEU Casa Blanca, Jardim São Luis.
12. CEU Pêra Marmelo, Jaraguá.
13. CEU Cidade Dutra.
14. CEU Parque Veredas, Itaim Paulista.
15. CEU Navegantes, Grajaú.
16. CEU Rosa da China, Sapopemba.
17. CEU Água Azul, Cidade Tiradentes.
18. CEU Quinta do Sol, Ermelino Matarazzo.
19. CEU Três Pontes, São Miguel.
20. CEU Alvarenga, Pedreira.
21. CEU Sapopemba.
22. CEU Vila Curuçá.
23. CEU Butantã.
24. CEU Cantos do Amanhecer, Campo Limpo.
25. CEU Campo Limpo.
26. CEU São Mateus.
27. CEU Parque São Carlos, São Miguel.
28. CEU São Rafael.
29. CEU Vila do Sol, Jardim Ângela.
30. CEU Caminho do mar, Jabaquara.
31. Praça do Casarão, Jardim Helena.
32. Praça Nossa Senhora Aparecida, São Miguel.
33. Jardim Lapenna, São Miguel.
34. Jardim Celeste, Sacomã.
35. CDC Tide Setúbal, São Miguel.
36. COHAB Juscelino Kubitscheck, Guaianases.
37. COHAB Prestes Maia, Guaianases.
38. COHAB Santa Etelvina VII G, Cidade Tiradentes.
39. Centro Cultural Arte em Construção, Cidade 

Tiradentes.
40. Jardim dos Ipês, Vila Curuçá.
41. Parque Santa Amélia, Itaim Paulista.
42. Jardim das Oliveiras, Itaim Paulista.
 

 

  temporada

1. Sacolão das Artes, Capão Redondo.
2. Tendal da Lapa.
3. SESC Pompéia, Barra Funda.
4. Teatro do Club Noir, Consolação.
5. SESC Paulista, Paulista.
6. Teatro Coletivo, Consolação.
7. Galpão do Folias, Santa Cecília
8. SESC Vila Leopoldina
9. Centro Cultural São Paulo, Paraíso.
10. Teatro Sérgio Cardoso, Bela Vista.
11. CEU Paraisópolis, Vila Andrade.
12. Teatro Sérgio Cardoso, Bela Vista.
13. Galpão Pirineus, Barra Funda.
14. Sede Casa de São Jorge, Barra Funda
15. Sede Satélite, Consolação.
16. Teatro Vento Forte, Itaim Bibi.

Edital de janeiro de 2008
Projetos com duração de 6 a 18 meses - maio de 2008 a novembro de 2009
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circulação e temporada de espetáculos

13ª edição
  CirCulação

1. Espaço Pyndorama, Perdizes.
2. E.E. Almirante Marquês de Tamandaré,  

Freguesia do Ó.
3. Fundação Casa, Bom Retiro.
4. Favela Real Parque, Morumbi.
5. Cohab II, Itaquera.
6. Baixada do Glicério, Sé.
7. Jardim Lajeado, Guaianases.
8. Tental da Lapa.
9. CEU jambeiros, Guaianases.
10. Praça do Patriarca, Sé.
11. Alamenda Northman, Santa Cecília
12. Vale do Anhangabau, Sé.
13. Rua do Havaí, Pinheiros.
14. Metrô Sumaré, Perdizes.
15. Terminal Rodoviário do Tietê, Santana.
16. Rua Direita, Sé.
17. Rua Cardeal Arcoverde, Pinheiros
18. Rua XV de Novembro, Sé.
19. EMEF Cordeiro, Itaim Paulista.
20. EMEF Jairo Ramos, São Domingos.
21. Grupos de Alfabetização Parque Sônia Mitsutani, 

Campo Limpo.
22. EMEF José Olympio, Capão Redondo.
23. EMEF Sylvio Heck, Pedreira.
24. EMEF Desembargados Amorim Lima, Butantã.
25. Grupos de Alfabetização, Capão Redondo.
26. Projeto Ilha Vera Cruz, Vila Leopoldina.
27. Centro educacional Girassol + CEPEC + Ipê,  

Vila Sônia.
28. Igreja Santa Teresinha, Sé.
29. Arsenal da Esperança, Mooca.
30. N.S.E. Belém, Brasilândia.
31. Centro Cultural Pombas Urbanas, Cidade 

Tiradentes.
32. Fundação Casa UT-FEM, Mooca.
33. N.S.E. Canarinho, Cachoeirinha.
34. Espaço Anchieta, Grajaú.
35. Casa de Cultura M’ Boi Mirim, Jardim Ângela.
36. Galpão do Folias, Santa Cecília.
37. EMEI Alm. Sylvio de Magalhães, Cidade Ademar.
38. CEI Teresa d’Ávila, Guaianases.
39. CEI Cantinho Feliz I, Raposo Tavares.
40. EMEI Aurélio Buarque de Holanda, Grajaú.
41. EMEI COHAB Valo Velho, Capão Redondo.
42. CEI Cantinho Feliz II, Raposo Tavares.
43. CEI Maria Stefano, Pedreira.
44. CEI Parque Fongaro, Sacomã.
45. EMEI Alberto Sabin, Cidade Dutra.
46. CEI Cruzeiro do Sul, Aricanduva.
47. CEI Walther Sommerlath, Capão Redondo.

48. CEI Isabel Ribeiro, Vila Sônia.
49. EMEI Anisio Teixeira, Capão Redondo.
50. Casa de Cultura Itaim Paulista.
51. E. E. Domingos Faustino Sarmiento, Brás.
52. CEI Dom José, Capão Redondo. 
53. CEI Vereador Rubens Granja, Cidade Ademar.
54. EMEF CDHU Encosta Norte, Itaim Paulista.
55. CEI Onadyr Marcondes, Cidade Ademar.
56. EMEI Chácara Sonho Azul, Jardim Ângela.
57. EMEF Alípio Correa, Vila Sônia.
58. EMEI Prof. Alexandre Correia, Cidade Ademar.
59. Grupo de Alfabetização Antonio, Vila Sônia.
60. E. E. Arnaldo Laurindo, Jardim São Luís.
61. Fundação Casa Rio Nilo UIP 10, Brás.
62. EMEI Alberto de Oliveira, Cambuci.
63. Ambulatório Santa Casa, República.
64. C. C. Dom José Gaspar, Vila Sônia.
65. Abrigo Lar União, Grajaú.
66. Fundação Casa Fem. da Mooca.
67. Fundação Casa Masc. de Itaquera.
68. EME.E. Anne Sullivan, Santo Amaro.
69. Centro educacional Ipê, Vila Sônia.
70. CAPS Capela do Socorro.
7 1. N.S.E. Jd. Peri, Cachoeirinha.

  temporada

1. Sede Bartolomeu de Depoimentos, Perdizes.
2. Parque da Luz, Bom Retiro.
3. Ladeira da memória, Sé.
4. Espaço Maquinária, Bela Vista.
5. TUSP, Consolação.
6. Galeria Olido, República.
7. Sede Sobrevento, Mooca.

Edital de junho de 2008
Projetos com duração de 9 a 15 meses - setembro de 2008 a dezembro de 2009
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circulação e temporada de espetáculos

14ª edição
  CirCulação

1. Casa do Pequeno Cidadão Abrigo de crianças, 
Vila Leopoldina.

2. Garagem Residencial, Perus.
3. Associação Nossa Turma-Ceasa,  

Vila Leopoldina.
4. Abrigo Marly Cury, Lapa.
5. Garagem residencial, Anhanguera.
6. Casa da Criança Abrigo, Lapa.
7. Garagem residencial, Lapa.
8. Sociedade Sal da Terra ONG, Perdizes.
9. Ass. dos Amigos de Bairro Jardim Santa Maria e 

Santa Izabel, Butantã.
10. Abrigo Rogacionista, Lapa.
11. Espaço Maquinária, Bela Vista.
12. CEU Guarapiranga, Jardim Ângela.
13. CEU Cidade Dutra.
14. CEU Três Lagos, Grajaú.
15. CEU Navegantes, Grajaú.
16. Parque Edu Chaves. Jaçanã.
17. Pateo do Collegio. Sé.
18. Praça da República.
19. Pq. Santa Amélia. Itaim Paulista.
20. Praça Carlos Koseritz. Bela Vista.
21. Vale do Anhangabaú, Sé.
22. Praça Dom José Gaspar, República.
23. Largo do São Francisco, Sé.
24. Biblioteca Afonso Schimidt, Freguesia do Ó.
25. Biblioteca Brito Broca, Pirituba.
26. Biblioteca Padre José de Anchieta, Perus.
27. Biblioteca Thales Castanho de Andrade, 

Freguesia do Ó.
28. Biblioteca Umpa, Anhanguera.
29. Brincando e Aprendendo Instituto de Educação, 

Perus.
30. Casa de Cultura Salvador Ligabue,  

Freguesia do Ó.
31. CEI Gabriela Mistral, Perus.
32. CEI Homero Rodrigues Silva, Anhanguera.
33. CEI Menino Jesus, Pirituba.
34. CEI Vila Penteado, Freguesia do Ó.
35. CEU Anhanguera.
36. CEU Jardim Paulistano, Freguesia do Ó.
37. CEU Paz, Brasilândia.
38. CEU Pêra Marmelo, Jaraguá.
39. CEU Perus.
40. CEU Vila Atlântica, Jaraguá.
41. EMEF City Jaraguá, Jaraguá.
42. EMEF Jardim Monte Belo, Raposo Tavares.
43. EMEF Morro Grande, Freguesia do Ó.
44. EMEF Professor Luiz David, Jaraguá.

45. EMEF Professor Remo Rinaldi Naddeo, 
Anhanguera.

46. EMEI Anita Garibaldi, Belém.
47. EMEI Carmem Silva, Perus.
48. EMEI Eunice dos Santos, Pirituba.
49. EMEI Fernando de Azevedo, Jaraguá.
50. EMEI Manoel Bandeira, Freguesia do Ó.
51. EMEI Pérola Ellis Byington, Pirituba.
52. N.S.E. Morro Grande, Freguesia do Ó.
53. N.S.E. Santa Terezinha, Brasilândia.
54. Núcleo Comunitário da Vila Terezinha, 

Brasilândia.
55. Parque Estadual do Jaraguá.
56. Parque Jardim Felicidade, Pirituba.

  temporada

1. Sala Linneu Dias, Barra Funda.
2. Arsenal da Esperança, Mooca.
3. Sede Cia do Feijão, República
4. Galpão do Folias, Santa Cecília.
5. Praça João Beiçola, Cidade Dutra.
6. Espaço dos Fofos, Bela Vista
7. Pátio Dos Coletores De Cultura, Santo Amaro.
8. Espaço Parlapatões, República.
9. Centro Cultural Arte em Construção,  

Cidade Tiradentes.
10. Biblioteca Monteiro Lobato. República.
11. Teatro Vento Forte. Itaim Bibi.

Edital de janeiro de 2009
Projetos com duração de 8 a 20 meses - maio de 2009 a janeiro de 2011
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circulação e temporada de espetáculos

15ª edição
  CirCulação

1. Praça Antônio Prado, Sé.
2. Praça do Patriarca, Sé.
3. Praça da Liberdade.
4. Largo do Paissandú, República.
5. Parque da Luz, Bom Retiro.
6. Largo São Bento, Sé.
7. Largo Santa Cecília.
8. Parque Independência, Ipiranga.
9. CEI City Jaraguá IV.
10. CEI Jamir Dagir, Lapa.
11. CEI Jardim das Orquídeas, Jaraguá.
12. CEI Jardim Panamericano, Jaraguá.
13. CEI Vila São João, Pirituba
14. Centro Comunitário e Creche Sinhazinha 

Meirelles, Rio Pequeno.
15. Centro de Acolhida Especial Nosso Lar II,  

Artur Alvim.
16. CEU Caminho do Mar, Jabaquara.
17. CEU Feitiço da Vila, Capão Redondo.
18. CEU Inácio Monteiro, Cidade Tiradentes.
19. CEU Jaguaré.
20. CEU Jardim Paulista, Freguesia do Ó.
21. CEU São Mateus.
22. Creche Coseas/USP, Butantã.
23. E.E. Alfredo Paulino, Lapa.
24. E.E. Brigadeiro Faria Lima, Barra Funda.
25. E.E. Dr Edmundo de Carvalho, Lapa.
26. E.E. Frederich Von Voith, Jaraguá.
27. E.E. Guilherme Khlmann, Lapa.
28. E.E. Indígena Djekupé Amba Arandy, Estrada 

Turística do Jaraguá.
29. E.E. Joiti Hirata, Capão Redondo.
30. E.E. Jornalista David Nasser, Capão Redondo.
31. E.E. José Maria Reys, Vila Guilherme.
32. E.E. Prof. Reynaldo Porchat, Lapa.
33. E.E. Prof. Augusto Ribeiro de Carvalho,  

Freguesia do Ó.
34. E.E. Prof. Marina Cerqueira César, Lapa.
35. E.E. Prof. Paulo Octávio de Azevedo, Jaraguá.
36. EMEF Amorim Lima, Butantã.
37. EMEF Antonio Alves da Silva, Capão Redondo.
38. EMEF Dep Roger Ferreira, Jaraguá.
39. EMEF Tenente José Maria Pinto Duarte, 

Perdizes.
40. EMEF Theo Dutra, Brasilândia.
41. EMEI Jean Piaget, Lapa.
42. EMEI Nini Duarte, Sapopemba.
43. EMEI Noemia Ippolito, Lapa.
44. EMEI Prof Ana Maria Poppovic, Lapa.
45. EMEI Ricardo Gonçalves, Lapa.
46. EMEI Maria Thereza Fumagalli, Brasilândia.

  temporada

1. TUSP, Consolação.
2. Espaço Elevador, Bela Vista.
3. Casa livre, Barra Funda.
4. Casa de São Jorge, Barra Funda.
5. SESC Paulista, Paulista.

Edital de junho de 2009
Projetos com duração de 9 a 18 meses - setembro de 2009 a março de 2011
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circulação e temporada de espetáculos

16ª edição
  CirCulação

1. Sacolão das Artes, Capão Redondo.
2. Espaço Ay Carmela, Sé.
3. Centro Cultural Mario Pedrosa, Consolação.
4. USP (Cidade Universitária), Butantã.
5. Teatro de Arena, República.
6. Praça Jd. Miriam, Cidade Ademar.
7. Escola Municipal Ulysses Guimarães, Grajaú.
8. Casa das Rosas, Bela Vista.
9. Escola Nacional Florestan Fernandes, Bela Vista.
10. PUC, Perdizes.
11. EMEI Antonio Francisco Lisboa, Sacomã.
12. CCA Pam Imperador, Sacomã.
13. CEI Margarida Maria, Sacomã.
14. CEI Mina, Sacomã.
15. CEI Girassol, Sacomã.
16. CEI Josefa Júlia, Sacomã.
17. CEI Heliópolis, Sacomã.
18. CEI Paulo Freire, Sacomã.
19. Casa da Criança Santa Ângela, Sacomã.
20. EMEF Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior, 

Sacomã
21. EMEF Pericles Eugenio, Sacomã.
22. Casa de Teatro Maria José de Carvalho, Ipiranga.
23. Tendal da Lapa.
24. Casa Balagan, Barra Funda.
25. Sarau da Cooperifa, Jardim São Luis.
26. Afoxé Omo Dadá, Casa Verde.
27. Quilombos de Taipas, Jaraguá.
28. CEDECA Interlagos, Socorro.
29. Quintal Ilu Oba de Min, Santa Cecília.
30. Parque Recanto de Cocaia, Grajaú.
31. CC M’Boi Mirim, Jardim Ângela.
32. Arsenal da Esperança, Mooca.
33. CDM José Bonifácio, Vila Matilde.
34. USP Leste, Ermelino Matarazzo.
35. EMEF Aroldo de Azevedo, Limão.
36. E.E. Prof. João Dorival Cardoso, Arthur Alvim.
37. EMEF M’Boi Mirim I, Jardim Ângela.
38. EMEF Comandante Garcia d’Ávila, Casa Verde.
39. EMEF Alípio Correa Neto, Vila Sônia.
40. Comunidade Lauzane, Mandaqui.
41. EMEF Profª Cláudia Bartolomazi,  

Cidade Tiradentes.
42. Fundação Casa Chiquinha Gonzaga U.I, Mooca.
43. E.E. Arnaldo Laurindo, Jardim São Luís.
44. EMEF Padre Serafin Martinez, Arthur Alvim.
45. Fundação Casa Topázio, Brás.
46. E.E. Barragem II, Jardim Ângela.
47. Comunidade São Mateus, Rio Pequeno.
48. EMEI Sena Madureira, Vila Mariana.
49. CEI Lauzane Paulista, Mandaqui.

50. CEI Ver. José G. de Moraes Netto, Ipiranga.
51. CEI Cantinho Feliz, Raposo Tavares.
52. CEI Guilherme Henrique P. Coelho, Cachoeirinha.
53. CEI Caminhando para o Futuro, Cidade Ademar.
54. CEI Amigos Unidos Venceremos, Cidade Ademar.
55. CEI Wilson Abdalla, Bom Retiro.
56. EMEI Comandante Moreno, Raposo Tavares.
57. EMEI Chácara Sonho Azul, Jardim Ângela.
58. EMEI Antonio Branco Lefévre, Bela Vista.
59. Reunião da comunidade Vila Espanhola, 

Cachoeirinha.
60. Pastoral da Favela do Sapé, Rio Pequeno.
61. EMEI Armando de Centro Arruda Pereira, 

República.
62. CEI O Pequeno Seareiro, Jabaquara.
63. EMEI Enio Correa, Mandaqui.
64. CEI Abraçar, Saúde.
65. EMEF M’Boi Mirim 3, Jardim Ângela.
66. EMEI Gabriel Prestes, Consolação.
67. CEI Jardim Clímax, Sacomã.
68. EMEI Fátima Regina, Sacomã.
69. CEI Macedônia, Capão Redondo.
70. CEI Nossa Sra. Da Assunção, Lapa.
71. EMEI Des. Dalmo do Vale Nogueira, Vila Sônia.
72. CEI Vereador Rubens Granja, Cidade Ademar.
73. CEI Onadyr Marcondes, Cidade Ademar.
74. EMEI Cohab Valo Velho, Capão Redondo.
75. CEI Jd. das Vertentes, Vila Sônia.
76. EMEI Princesa Isabel, Ipiranga.
77. EMEI Monteiro Lobato, Consolação.
78. CEI Nossa Senhora das Dores I, Brasilândia.
79. E. E. Prof. Carlos E. A. Martins, Sacomã.
80. EMEI Silvio Caldas, Sacomã.
81. CEI São Vicente Pallotti, Sacomã.
82. CEI Vereador Francisco Perez, Cursinho.
83. EMEI Alice Alves Martins, Jardim São Luís.
84. Comunidade Lauzane Paulista, Mandaqui.
85. Projeto Criando Asas, Brasilândia.
86. EMEF Luiz Roberto, Cidade Tiradentes.
87. EMEF Mauro Faccio Zacarias, Jardim São Luís.
88. EMEF M’Boi Mirim II, Jardim Ângela.
89. EMEF Padre Aldo da Tafori, Pedreira.
90. Diretoria Regional de educação Freguesia do Ó.
91. Grupo Editorial Beco dos Poetas e Escritores, 

Jabaquara.
92. Rua Avelino Lemos, Campo Limpo.
93. E.E. Honório Monteiro, Jardim Ângela.
94. E.E. Lucas Roschel Rasquinho, Cidade Dutra.
95. E.E. Prof. Dr. Lauro Pereira Travassos, Pedreira.
96. Praça Abelardo Teixeira de Mello, Capão 

Redondo.
97. Travessa Pêra dos Anjos, Jardim Ângela.
98. Casa de Cultura de M’Boi Mirim, Jardim Ângela.
99. CEU Parque São Carlos, São Miguel

100. Oficina Cultural Amacio Mazzaropi, Bom Retiro.
101. Praça do Casarão, Jardim Helena.
102. Viaduto da China, Jardim Helena.
103. Ação Educativa, Consolação.
104. Casa de Acolhimento Viviane dos Santos, 

Guaianases.
105. Casa Ser Dorinha, Cidade Tiradentes.
106. Centro Cultural Arte em Construção,  

Cidade Tiradentes.
107. Centro Cultural da Juventude, Cachoeirinha.
108. Centro de Cidadania da Mulher, Itaquera.
109. Centro de Cidadania da Mulher, Santo Amaro.
110. Centro de Cidadania da Mulher, Grajaú.
111. Centro de Cidadania da Mulher, Parelheiros.
112. Centro de Referência e Apoio à Vítima,  

Barra Funda.
113. Centro Maria-Mariá, Jardim Ângela.
114. CEU Perus.
115. CEU Vila Atlântica, Jaraguá.
116. Escola Municipal Fontenelle, Jaraguá
117. Fundação Casa – Unidade Chiquinha Gonzaga, 

Mooca.
118. Fundação Casa – Unidade Taipas, Jaraguá.
119. Instituto Alana, Ermelino Matarazzo.
120. Instituto e Ponto de Cultura Religare,  

Barra Funda
121. SESC Pompéia, Barra Funda.
122. SINDSAUDE, Pinheiros.
123. Pateo do Collegio, Sé.

  temporada

1. Espaço Pyndorama, Perdizes.
2. Casa de Teatro Maria José de Carvalho, Ipiranga.
3. Sacolão das Artes, Capão Redondo.
4. Casa do Teatro Documentário, Bela Vista
5. CDC Patricarca, Vila Matilde.
6. Clube Escola Tatuapé.
7. Casa Mestre Ananias, Bela Vista.
8. CAISM Philippe Pinel, Pirituba
9. Sede Ivo 60, República.
10. Teatro Coletivo, Consolação.
11. Centro Cultural São Paulo, Paraíso.
12. Espaço Maquinária, Bela Vista.
13. Teatro Studio 184, República.
14. Teatro Coletivo, Consolação.

Edital de fevereiro de 2010
Projetos com duração de 9 a 24 meses - maio de 2009 a maio de 2011
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circulação e temporada de espetáculos

17ª edição
  CirCulação

1. Praça Silvio Romero, Tatuapé.
2. Praça Carlos Kozeritz, Bela Vista.
3. Praça da República.
4. Av. do Poeta, Vila Medeiros.
5. CDC Vento Leste, Vila Matilde.
6. Centro de Investigação Teatral Artemanha, 

Campo Limpo.
7. Comunidade Cultural Quilombaque, Perus.
8. Espaço da Confraria da Paixão, Barra Funda.
9. Praça 65, Cidade Tiradentes.
10. Teatro União e Olho Vivo, Bom Retiro.
11. Jardim Felicidade, Pirituba.
12. Parque Anhanguera.
13. Parque Burle Marx, Campo Limpo.
14. Parque da Aclimação, Liberdade.
15. Parque da Água Branca, Barra Funda.
16. Parque da Independência, Ipiranga.
17. Parque da Luz, Bom Retiro.
18. Parque do Carmo, Itaquera.
19. Parque do Povo, Itaim Bibi.
20. Parque Ibirapuera, Vila Mariana.
21. Parque Lajeado, Guaianases.
22. Parque Lions Clube, Tucuruvi.
23. Parque Lydia Natalizio, Vila Prudente.
24. Parque Orla Guarapiranga, Socorro.
25. Parque Raposo Tavares, Rio Pequeno
26. Parque Rodrigo de Gaspari, Pirituba
27. Parque Santa Amélia, Itaim Paulista
28. Parque Shangrilá, Grajaú
29. Parque Vila Guilherme, Vila Guilherme.
 

  temporada

1. Arsenal da Esperança, Mooca.
2. Galpão do Folias, Santa Cecília.
3. Centro Cultural São Paulo, Paraíso.
4. Espaço Vila Maria Zélia, Belém.

Edital de junho de 2010
Projetos com duração de 11 a 24 meses - setembro de 2010 a setembro de 2012
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circulação e temporada de espetáculos

18ª edição
  CirCulação

1. SESC Pinheiros.
2. Casa do Teatro Documentário, Bela Vista
3. Brava Cia, Capão Redondo.
4. Praça da República.
5. Teatro Club Noir, Consolação.
6. Parque da Barragem, Jardim São Luis.
7. Parque Praia do Sol, Ponte Rasa.
8. Estação Autódromo, Cidade Dutra.
9. Praça do Trabalhador, Parelheiros.
10. Rua Constelação de peixes, Grajaú.
11. Estação Grajaú.
12. Praça do Xerife. Grajaú.
13. Praça do BNH Conjunto Habitacional, Grajaú.
14. Praça João Beiçola, Cidade Dutra.
15. Largo São Bento, Sé.
16. Praça do Patriarca, Sé.
17. Casa de Cultura do Butantã.
18. Centro Cultural Arte em Construção,  

Cidade Tiradentes.
19. CICAS, Tucuruvi.
20. Espaço Cultural Cita, Campo Limpo.
21. Espaço Esportivo e Cultural Paraisópolis,  

Vila Andrade.
22. Parque da Luz, Bom Retiro.
23. Praça Miguel Dell’Erba, Lapa.
24. Praçarau, Capão Redondo.
25. Sacolão das Artes, Capão Redondo.
26. Sarau Vila Fundão, Capão Redondo.
27. Tribo Indígena Tenondé Porá, Parelheiros.
28. Largo do Rosário, Penha.
29. CEU Campo Limpo.
30. CEU Três Lagos, Grajaú.
31. CEU Meninos, Sacomã.
32. CEU São Mateus.
33. CEU Inácio Monteiro, Cidade Tiradentes.
34. CEU São Rafael.
35. CEU Perus.
36. CEU Pêra Marmelo, Jaraguá.

 

  temporada

1. Teatro Cacilda Becker, Lapa.
2. Sede Bartolomeu de Depoimentos, Perdizes.
3. Teatro Club Noir, Consolação.
4. Sede Cia do Feijão, República.
5. Espaço Cultural Humbalada, Grajaú.
6. SESC Pompéia, Barra Funda.
7. Oficina Cultural Oswald Andrade, Bom Retiro.
8. Espaço Os Satyros, República.
9. Luz do Faroeste, Santa Cecília.
10. Espaço Parlapatões, República.
11. Espaço Redimunho, República.
12. Casa das Rosas, Bela Vista.
13. Espaço Cultural Encena, Butantã.
14. Madame, Bela Vista.

Edital de fevereiro de 2011
Projetos com duração de 09 a 24 meses - maio de 2011 a maio de 2013
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circulação e temporada de espetáculos

19ª edição
  CirCulação

1. Praça da Sé.
2. Praça Roosevelt, Bela Vista.
3. Oficina Cultural Oswald de Andrade, Bom Retiro.
4. Pateo do Collegio, Sé.
5. Largo 13, Santo Amaro.
6. Vale do Anhangabaú, Sé.
7. Galeria Prestes Maia, Sé.
8. CRECI – Centro de Referência das Cidadania do 

Idoso, Sé.
 
 

  temporada

1. Espaço Pyndorama, Perdizes.
2. Praça da Sé.
3. TUSP, Consolação.
4. Estação Caneca, Consolação.
5. Casa do Teatro Documentário, Bela Vista.
6. Parque Trianon, Bela Vista.
7. CDC Patricarca., Vila Matilde.
8. Clube Escola Tatuapé.
9. Teatro Coletivo, Consolação.
10. Teatro Vento Forte, Itaim Bibi.

Edital de julho de 2011
Projetos com duração de 10 a 15 meses - setembro de 2011 a dezembro de 2012
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circulação e temporada de espetáculos

20ª edição
  CirCulação

1. Praça Benedito Ramos Rodrigues,  
Ermelino Matarazzo.

2. Centro de Convivência E. e C. de Heliópolis, Grajaú.
3. Parque Ecológico do Tietê, Cangaíba.
4. Largo do Rosário, Penha.
5. Cidade AE Carvalho, Penha.
6. Comunidade Cultural Quilombaque, Perus.
7. SESC Pompéia, Barra Funda.
8. Centro Internacional de Teatro - Ecum, Consolação.
9. Praça Comunitária Lígia Maria S Nóbrega, 

Jabaquara.
10. Praça do Nabuco, Jabaquara.
11. Praça Nossa Sra. Aparecida, Moema.
12. Praça da Biblioteca Monteiro Lobato, República.
13. Beco do aprendiz, Pinheiros.
14. Parque da Água Branca, Perdizes.
15. Largo São Bento, Sé.
16. Praça da República.
17. Praça do Patriarca, Sé.
18. Praça da Sé.
19. Pateo do Collegio, Sé.
20. MASP, Bela Vista.
21. Cocainha, Grajaú.
22. CEU Perus.
23. CEU Meninos, Sacomã.
24. CEU Parque Bristol, Sacomã.
25. CEU Caminho do Mar, Jabaquara.
26. CEU Alvarenga, Pedreira.
27. CEU Três Lagos, Grajaú.
28. CEU Navegantes, Grajaú.
29. CEU Parelheiros.
30. CEU Vila Rubi, Socorro.
31. CEU Cidade Dutra.
32. CEU Cantos do Amanhecer, Campo Limpo.
33. CEU Campo Limpo.
34. CEU Paraisópolis, Vila Andrade.
35. CEU Feitiço da Vila, Capão Redondo.
36. CEU Capão Redondo.
37. CEU Casa Blanca, Jardim São Luis.
38. CEU Vila do Sol, Jardim Ângela.
39. CEU Guarapiranga, Jardim Ângela.
40. CEU Butantã.
41. CEU Jaguaré.
42. CEU Pêra Marmelo, Jaraguá.
43. CEU Vila Atlântica. Jaraguá.
44. CEU Parque Anhaguera.
45. CEU Paz, Brasilândia.
46. CEU Jardim Paulistano, Freguesia do Ó.
47. CEU Jaçanã.
48. CEU Tiquatira, Tatuapé.
49. CEU Quinta do Sol, Ermelino Matarazzo.
50. CEU Azul da Cor do Mar, Itaquera.

51. CEU Parque São Carlos, São Miguel.
52. CEU Vila Curuçá.
53. CEU Três Pontes, Jardim Helena.
54. CEU Parque Veredas, Itaim Paulista.
55. CEU Jambeiro, Guaianases.
56. CEU Lajeado, Guaianases.
57. CEU Inácio Monteiro, Cidade Tiradentes.
58. CEU Água Azul, Cidade Tiradentes.
59. CEU São Rafael.
60. CEU Alto Alegre, São Mateus.
61. CEU São Mateus.
62. CEU Rosa da China, Sapopemba.
63. CEU Sapopemba.
64. CEU Formosa.
65. CEU Aricanduva.
66. Biblioteca Raul Bopp. Liberdade.
67. Biblioteca Hans Christian Andersen, Tatuapé.
68. Biblioteca Cassiano Ricardo, Tatuapé.
69. Biblioteca Biblioteca Arnaldo Giácomo.Tatuapé.
70. Biblioteca Álvaro Guerra, Pinheiros.
71. Biblioteca Lenyra Fracaroli, Carrão.
72. Biblioteca José Paulo Paes, Penha.
73. Biblioteca Sérgio Milliet, Tatuapé.
74. Biblioteca Menotti Del Picchia, Limão.
75. Biblioteca Jayme Cortez, Limão.
76. Biblioteca Paulo Setúbal, Vila Formosa.
77. Biblioteca Gylberto Freyre, Sapopemba.
78. Biblioteca Jovina Rocha, Penha.
79. Biblioteca Adelpha Figueiredo, Pari.
80. Biblioteca Cora Coralina, Guaianases.
81. Biblioteca Jamil Haddad, Guaianases.
82. Biblioteca Marcos Rey, Campo Limpo.
83. Biblioteca Helena Silveira, Campo Limpo.
84. Biblioteca Milton Santos, Aricanduva.
85. Biblioteca Rubens B. A. de Moraes,  

Ermelino Matarazzo.
86. Biblioteca Érico Veríssimo, Guaianases.
87. Biblioteca Padre Anchieta, Perus.
88. Biblioteca Afonso Schmidt, Freguesia do Ó.
89. Biblioteca Thales Castanho, Freguesia do Ó.
90. Biblioteca Brito Broca, Pirituba.
91. Biblioteca Narbal Fontes, Santana.
92. Biblioteca Nuto Sant’Ana, Santana.
93. Biblioteca Vicente de Carvalho, Itaquera.
94. Biblioteca Pedro Nava, Mandaqui.
95. Biblioteca Raimundo de Menezes, São Miguel.
96. Biblioteca Vicente Paulo Guimarães, Vila Curuçá.
97. Biblioteca Mário Schenberg, Lapa.
98. Biblioteca Clarice Lispector, Lapa.
99. Biblioteca Monteiro Lobato, República.
100. Biblioteca Aureliano Leite, Vila Prudente.
101. Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes.
102. Biblioteca Álvares de Azevedo, Vila Maria.
103. Camila Cerqueira César, Butantã.

104. Biblioteca Anne Frank, Itaim Bibi.
105. Biblioteca Malba Tahan, Socorro.
106. Biblioteca Paulo Duarte, Jabaquara.
107. Biblioteca Castro Alves, Sacomã.
108. Biblioteca Alceu Amoroso Lima, Pinheiros.
109. Biblioteca Belmonte. Santo Amaro.
110. Biblioteca José Mauro Vasconcelos, Jaçanã.
111. Biblioteca Sylvia Orthof, Tucuruvi.
112. Biblioteca Sérgio Buarque de Holanda, Itaquera.
113. Biblioteca Vinícius de Moraes, Itaquera.
114. Biblioteca Chácara do Castelo, Cambuci.
115. Biblioteca Roberto Santos, Ipiranga.
116. Biblioteca Viriato Correa, Vila Mariana.
117. Av. dos Metalúrgicos, Cidade Tiradentes.
118. Av. Paulista (TRIANON), Bela Vista.
119. Av.Tomás de Souza, Jardim São Luís.
120. CDC Vento Leste, Vila Matilde.
121. Colégio Madrid, Tucuruvi.
122. Escola Municipal TAUFIC, Tremembé.
123. Favela da Paz, Limão.
124. Hospital do Mandaqui, Mandaqui, 
125. Hospital Geral Santa Marcelina, Itaim Paulista.
126. Largo Santa Cecília.
127. Praça Beiçola, Cidade Dutra.
128. Praça Carlos Kozeritz, Bela Vista.
129. Praça do Campo Limpo.
130. Praça do Casarão, Jardim Helena.
131. Praça Levi Vampré, Tremembé.
132. Praça Santo Eduardo, Vila Maria.
133. Praça Sílvio Romero, Tatuapé.
134. Sacolão das Artes, Capão Redondo.
135. Terraço Cultural, Limão.
136. U.B.S. Jardim Helena.
137. Arsenal da Esperança, Mooca.
138. Engenho Teatral, Tatuapé.
139. Antropofágica, Perdizes. 

  temporada
1. Centro Cultural São Paulo, Paraíso.
2. Sede das Capulanas, Jardim Ângela.
3. Galpão do Folias, Santa Cecília.
4. Associação Cultural Cachuera, Perdizes.
5. Oficina Cultural Oswald de Andrade, Bom Retiro.
6. Centro Cultural Hiroshima, Liberdade.
7. Sótão do Teatro Grande Otelo, Bom retiro.
8. SESC Pompeia, Barra Funda.
9. Espaço Maquinária, Bela Vista.
10. SESC Belezinho, Belém.
11. XIX de Teatro - Vila Maria Zélia, Belém.
12. SESC Pompeia, Barra Funda.
13. Biblioteca Monteiro Lobato, República.
14. Sacolão das Artes, Capão Redondo.

Edital de janeiro de 2012
Projetos com duração de 08 a 24 meses - maio de 2012 a maio de 2014
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circulação e temporada de espetáculos

21ª edição
  CirCulação

1. CEU Inácio Monteiro, Cidade Tiradentes.
2. CEU Jambeiro, Guaianases.
3. CEU Formosa.
4. CEU Quinta do Sol, Ermelino Matarazzo.
5. CEU Parque Veredas, Itaim Paulista.
6. CEU Alto Alegre, São Mateus.
7. CEU Rosa da China, Sapopemba.
8. CEU São Rafael.
9. CEU Parque São Carlos, São Miguel.
10. CEU Azul da Cor do Mar, Itaquera.
11. Favela da Paz, Itaquera.
12. Galpão de Cultura e Cidadania, São Miguel.
13. Instituto Alana, Jardim Helena.
14. Mostra Bazar, Tatuapé.
15. Praça Mário Piccoli, Mooca.
16. Praça da República.
17. Arsenal da Esperança, Mooca.
18. CRAS Sapopemba.
19. Praça do Campo Limpo.
20. Buraco D’Oráculo, São Miguel.
21. Núcleo Pavanelli, Tucuruvi.
22. Associação Sociocultural Projeto Gente,  

São Rafael.
23. CDC Vento Leste, Vila Matilde.
24. Paróquia São Francisco de Assis,  

Ermelino Matarazzo.
 

  temporada

1. Espaço Redimunho de Teatro, República.
2. Oficina Cultural Oswald de Andrade, Bom Retiro.
3. Espaço Sobrevento, Belém.
4. Praça Cel. Fernando Prestes, Bom Retiro.
5. Largo da Misericórdia, Sé.
6. Parque Domingo Luis, Santana.
7. Memorial da América Latina, Barra Funda.
8. Parque da Aclimação, Liberdade.
9. Praça José Moreno., Tatuapé.
10. Parque da Juventude, Santana.
11. Biblioteca Paulo Duarte, Jabaquara.
12. CEU Aricanduva.
13. Parque Santa Amélia, Itaim Paulista.
14. Núcleo Experimental, Barra Funda.
15. Galpão do Folias, Santa Cecília.
16. Tendal da Lapa, Lapa.
17. Arsenal da Esperança, Mooca.
18. Sede Luz Faroeste, Bom Retiro.

Edital de julho de 2012
Projetos com duração de 12 a 20 meses - setembro de 2012 a maio de 2014
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Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
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circulação e temporada de espetáculos

22ª edição
  CirCulação

1.  Casa Amarela, Consolação.   
2.  Feira da Concórdia, Brás.   
3.  Feira São Valentin, Carrão.    
4.  Feira da COHAB Fernão Dias,Vila Medeiros.   
5.  Feira da Consolação.   
6.  Feira Vitorino Carmilo, Barra Funda.    
7.  Feira do Capão Redondo.    
8. Largo São Bento, Sé.   
9.  Galeria Olido, República.   
10.  Espaço Os Fofos. Bela Vista.   
11.  Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes.   
12.  EMEI Alice Alves Martins, Jardim São Luís.   
13.  Núcleo Sócio Educativo Arte nas Ruas, 

Brasilândia.   
14.  CEI Nossa Sra. das Dores, Brasilândia.   
15.  EMEF Profa. Helina Coutinho, Cidade Tiradentes.   
16.  EMEI Santos Dias da Silva, Sacomã.   
17.  EMEI Sonho Azul, Jardim Ângela.   
18.  EMEF Irineu Marinho,Vila Prudente.   
19.  Núcleo Sócio Educativo Canarinho, Brasilândia.   
20.  Núcleo Sócio Educativo Beija-flor, Brasilândia.   
21.  CEI Brincando Também Se Aprende, 

Cachoeirinha.   
22.  CEU Alvarenga, Pedreira.  

  temporada

1. Teatro Ventoforte, Itaim Bibi.   
2.  UNESP Campus São Paulo, Barra Funda.   
3.  Centro Cultural São Paulo,Vila Mariana.   
4.  Oficina Cultural Oswald de Andrade, Bom Retiro.   
5.  Largo São Bento, Sé.    
6.  Praça do Patriarca, Sé.   
7.  FUNARTE, Santa Cecília.   
8. Teatro Heleny Guariba, Consolação.   
9.  Espaço dos Fofos, Bela Vista.

Edital de janeiro de 2013
Projetos com duração de 10 a 22 meses - maio de 2013 a março de 2015
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Prêmios recebidos 
1ª a 22ª edição
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Prêmio esPecial:

10 anos de história do Programa 
municipal de Fomento ao Teatro 

para a cidade de são Paulo

Prêmio
aPca 2011

Quando afirmamos que o Fomento ao Teatro 
alterou significativamente a cena teatral da cidade, 
há muitas variáveis a serem consideradas. Nos pa-
receu importante destacar as premiações recebidas 
pelos grupos de teatro fomentados nesses 12 anos. 

Foram levantadas premiações da APCA, CPT, 
FEMSA Coca-Cola e Shell, instituições cujos prê-
mios são considerados como selos de excelência 
nas artes.   

Em praticamente todas as edições do Progra-
ma os grupos receberam prêmios, conferindo quali-
dade artística ao trabalho realizado, e certamente o 
apoio do Programa foi decisivo para esse reconheci-
mento. A garantia de tempo e condições materiais 
adequadas para desenvolvimento dos processos 

artísticos refletem muito na qualidade do trabalho, 
as pesquisas não são pontuais e os resultados são 
consequência de processos contínuos.   

Vale registrar que não computamos as indi-
cações aos prêmios por impossibilidade de coletar 
as informações necessárias de todas as indicações 
recebidas pelos grupos, mas podemos assegurar 
que são muitas e que também dão um indicador 
do prestígio dos resultados alcançados.

Foram 112 prêmios recebidos pelos grupos 
em diversas categorias. Nos orgulha muito o prê-
mio recebido pelo Programa da APCA 2011 na 
categoria Prêmio Especial: 10 anos de história do 
Programa Municipal de Fomento ao Teatro para a 
Cidade de São Paulo.
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 ■ 1º EdIçãO

Os Satyros
•	 17º Prêmio Shell na categoria figurino para Fabiana Ma-

chado por “Transex”

Núcleo Bartolomeu de Depoimentos
•	 Prêmio FEMSA de Teatro Infantil e Jovem 2003 na cate-

goria Música ou Trilha para Noizyman e Eugênio Lima 
por “Acordei que Sonhava” e Especial para o Núcleo 
Bartolomeu de Depoimentos pela pesquisa por “Acor-
dei que Sonhava”

 ■ 2º EdIçãO 

Oficina Uzyna Uzona 
•	 15º Prêmio Shell nas categorias direção para José Celso 

Martinez Corrêa e música para José Celso Martinez Cor-
rêa, Tom Zé, José Miguel Wisnik, Celso Sim, Marcelo 
Pellegrini e Letícia Coura por “Os Sertões, o Homem e 
a Terra” 

•	APCA 2003 na categoria espetáculo 2003 para “Os Ser-
tões - O HOMEM I - do Pré-Homem à Revolta”

Cia. do Feijão 
•	APCA 2003 na categoria espetáculo para “Mire Veja” 

•	 16º Prêmio Shell na categoria especial para Pedro Pires, 
Zernesto Pessoa e Cia. do Feijão pela concepção e cria-
ção de “Mire Veja”

 ■ 3º EdIçãO 

Folias d’Arte
•	APCA 2003 na categoria espetáculo para “Otelo” 

•	 16º Prêmio Shell nas categorias direção para Marco 
Antônio Rodrigues e cenografia para Ulisses Cohn por 
“Otelo” 

 ■ 4º EdIçãO 

Cia. Livre
•	 Prêmio Mambembe/2004 

•	 17º Prêmio Shell na categoria especial pelo projeto “Are-
na conta Arena 50 anos”

•	APCA 2004 na categoria especial da crítica pelo projeto 
“Arena conta Arena 50 anos” e montagem “Arena Cona 
Danton”

Oficina Uzyna Uzona 
•	 Prêmio Bravo Prime de Cultura/2005, oferecido pela Re-

vista Bravo!

•	APCA 2005 na categoria direção para José Celso Marti-
nez Corrêa por “Os Sertões – A luta”

•	 18º Prêmio Shell na categoria Cenografia para Osvaldo 
Grabrieli e Categoria Especial de Direção de Cena para 
Elisete Jeremias por “Os Sertões – A luta”

Cia. Truks
•	 Prêmio Panamco no Teatro 2004 na categoria especial - 

inovação de linguagem teatral por “Zôo-Ilógico”

 ■ 5º EdIçãO 

Teatro Ventoforte
•	 17º Prêmio Shell nas categorias cenário para Ilu Krugli e 

música para Wanderley Martins, Caique Botkay e João 
Poletto por “Bodas de Sangue”

PRÊMIOS POR EdIçãO
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Folias d’Arte
•	 18º Prêmio Shell na categoria musica para Dagoberto 

Feliz por “El dia que me quieras”

Os Fofos Encenam
•	 Prêmio Qualidade Brasil 2005 na categoria melhor espe-

táculo, melhor direção de comédia para Newton More-
no e melhor ator de comédia para Fernando Neves por 
“Assombrações do Recife Velho”

 ■ 6º EdIçãO

Teatro Da Vertigem
•	 Prêmio máximo da Quadrienal de Praga 

•	 19º Shell nas categorias direção para Antonio Araújo, 
iluminação para Guilherme Bonfanti e categoria espe-
cial, pela logística de apoio à cena do espetáculo por 
“BR3”

Os Satyros
•	 18º Prêmio Shell na categoria direção para Rodolfo Gar-

cia Vazquez por “A Vida na Praça Roosevelt”

 ■ 7º EdIçãO 

Núcleo Bartolomeu de Depoimentos
•	 19º Prêmio Shell na categoria música para Eugênio Lima 

por “Fratria amada Brasil - Um Compêndio de Lendas 
Urbanas”

Cia. Livre
•	 19º Prêmio Shell nas categorias direção para Cibele For-

jaz e atriz para Lúcia Romano por “Vemvai - O caminho 
dos mortos”

Cia. Teatro Balagan 
•	 17º Prêmio Shell na categoria iluminação para Lúcia 

Chedieck pelo “Tauromaquia”

 ■ 8º EdIçãO 

Os Satyros
•	APCA 2006 na categoria espetáculo por “Inocência”

Grupo Tapa 
•	APCA 2006 na categoria espetáculo por “Camarada-

gem”

Núcleo Bartolomeu de Depoimentos
•	 Prêmio FEMSA de Teatro Infantil e Jovem 2008 na cate-

goria espetáculo jovem para “Cindi Hip-Hop – Pequena 
Ópera Rap”

 ■ 9º EdIçãO 

Redimunho de Investigação Teatral
•	APCA 2006 na categoria autor para Rudifran Pompeu 

por “A Casa”

 ■ 10º EdIçãO 

Cia. São Jorge de Variedades
•	 21º Prêmio Shell na categoria Figurino para Silvana Mar-

condes, Fernando Sato e Júlio Dojcsar por “O Santo 
Guerreiro e o Herói Desajustado”

 ■ 11º EdIçãO 

Grupo XIX de Teatro
•	APCA 2008 na categoria direção para Luiz Fernando 

Marques por “Arrufos”

•	 21º Prêmio Shell na categoria cenário para Renato Bolelli 
Rebouças por “Arrufos”

Os Satyros
•	 20º Prêmio Shell na categoria figurino para Márcio Viní-

cius por “Divinas Palavras”
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Redimunho de Investigação Teatral
•	 Prêmio QUEM 2008 na categoria diretor para Rudifran 

Pompeu por “Vesperais nas Janelas”

 ■ 12º EdIçãO 

Teatro Ventoforte
•	APCA 2009 na categoria direção para Ilu Krugli por 

“Mistério do Fundo do Pote ou Como Nasceu a Fome”

•	 Prêmio FEMSA de Teatro Infantil e Jovem 2009 na cate-
goria texto original para Ilu Krugli e ator para Rodrigo 
Mercadante por “Mistério do Fundo do Pote ou Como 
Nasceu a Fome”

Cia. Club Noir 
•	 Prêmio BRAVO! Bradesco Prime de Cultura/2009 

Cia. São Jorge de Variedades
•	 22º Prêmio Shell na categoria especial pela pesquisa e 

criação do espetáculo “Quem Não Sabe Mais Quem É, 
O Que É E Onde Está, Precisa Se Mexer”

 ■ 13º EdIçãO

Dolores Boca Aberta Mecatrônica de 
Artes
•	 Prêmio CPT 2010 na categoria trabalho apresentado em 

espaços não convencionais e na categoria ocupação de 
espaço por “A Saga do Menino Diamante – Uma Ópera 
Periférica”

Teatro de Narradores
•	 Prêmio CPT 2009 na categoria trabalho apresentado em 

espaços não convencionais por “Cidade Desmanche”

Opovoempé
•	 Prêmio CPT 2009 na categoria ocupação de espaço: sala 

convencional, rua ou espaços não convencionais, no in-
terior, litoral ou capital do Estado por “Aqui Fora”

 ■ 14º EdIçãO

Os Fofos Encenam
•	APCA 2009 na categoria espetáculo por “Memória da 

Cana”

•	 22º Prêmio Shell nas categorias direção para Newton 
Moreno e cenário Marcelo Andrade por “Memória da 
Cana”

•	 Prêmio CPT 2009 nas categorias direção: criação indi-
vidual ou coletiva em espetáculo apresentado em sala 
convencional, rua ou espaço não convencional para 
Newton Moreno e projeto visual: Integração orgânica 
entre os elementos plásticos e visuais do espetáculo e 
sua realização cênica - iluminação, cenografia, figurino, 
adereços, maquiagem para Marcelo Andrade, New-
ton Moreno,  Eduardo Reyes, Leopoldo Pacheco e Zé   
Valdir por “Memória da Cana”

Folias d’Arte
•	APCA 2010 na categoria ator para Danilo Grangheia por 

“Êxodos - o Eclipse da Terra”

 ■ 15º EdIçãO

Redimunho de Investigação Teatral
•	APCA 2011 na categoria autor para Rudifran Pompeu 

por “Marulho: o caminho do rio”

•	 Prêmio CPT 2011 na categoria Ocupação de espaço: 
compreendendo sala convencional, rua ou espaços não 
convencionais, no interior, litoral ou capital do Estado 
por “Marulho: o Caminho do Rio”

Teatro de La Plaza, Cia. Patética e Teatro 
por um Triz
•	 Prêmio Qualidade Brasil/2008 – Melhor espetáculo jovem

Pessoal do Faroeste
•	 Prêmio CPT 2010 na categoria Projeto Visual – elemen-

tos plásticos e visuais do espetáculo e sua realização 
cênica: iluminação, cenografia, figurino, adereços, ma-
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quiagem para Paulo Faria por “Re-bentos – Trilogia De-
generada”

Cia. São Jorge de Variedades 
•	 Prêmio CPT 2012 nas categorias Dramaturgia: criação 

individual ou coletiva em espetáculo apresentado em 
sala convencional, rua ou espaço não convencional e 
Direção: criação individual ou coletiva em espetáculo 
apresentado em sala convencional, rua ou espaço não 
convencional e Trabalho apresentado em rua por “Ba-
rafonda”

 ■ 16º EdIçãO

Brava Companhia
•	 Prêmio CPT 2012 na categoria Publicação dedicada ao 

universo do teatro: suas diversas vertentes, relações e 
linguagens, em projetos de grupos e companhias tea-
trais, instituições ou similares pelo “Caderno de Erros 
II – Relato de processo”.

Cia. Antropofágica
•	 Prêmio CPT 2011 na categoria Projeto Sonoro: compre-

endendo a integração orgânica entre os elementos so-
noros do espetáculo e sua realização cênica – palavra, 
canto, trilha original ou adaptada, arranjos e sonoplastia 
para Lucas Vasconcelos, por “Entre a Coroa e o Vampiro 
– Terror e Miséria no Novo Mundo Parte 2”

Dolores Boca Aberta Mecatrônica de 
Teatro
•	 23º Prêmio Shell na categoria especial pela pesquisa e 

criação do espetáculo “A Saga do Menino Diamante - 
Uma ópera periferia”

Teatro de Narradores
•	 Prêmio CPT 2011 na categoria Trabalho apresentado em 

espaços não convencionais por “Cidade Fim. Cidade Coro. 
Cidade Reverso”

 ■ 17º EdIçãO

Cia. Hiato
•	 24º Prêmio Shell nas categorias autor para Leonardo Mo-

reira e cenário para Marisa Bentivegna por “O Jardim”

•	 Prêmio APCA 2012 de Melhor Direção por “O Jardim”

•	 Prêmio Governador do Estado/2011na categoria espetá-
culo na categoria teatro por “O Jardim”

•	 Prêmio CPT 2011 nas categorias Trabalho apresentado 
em sala convencional e Dramaturgia: criação individual 
ou coletiva em espetáculo apresentado em sala conven-
cional, rua ou espaço não convencional para Leonardo 
Moreira por “O Jardim”

•	 Prêmio Questão de Crítica 2011 na categoria Figurino 
para Theodoro Chocrane por “O Jardim”

Paidéia Associação Cultural
•	 Prêmio FEMSA de Teatro Infantil e Jovem 2010 - Catego-

ria Especial - Paidéia Associação Cultural – Pela intensa 
e diversificada programação voltada para o público in-
fantil e jovem

Pombas Urbanas
•	 Prêmio CPT 2011 na categoria Grupo ou Companhia 

com sede em espaços fora de circuito comercial ou tra-
dicional

 ■ 18º EdIçãO

Núcleo Bartolomeu de Depoimentos
•	 24º Prêmio Shell na categoria atriz para Roberta Estrela 

D’Alva por “Orfeu Mestiço – Uma hip-hópera brasileira”

•	 Prêmio CPT 2011 na categoria Projeto Sonoro: com-
preendendo a integração orgânica entre os elementos 
sonoros do espetáculo e sua realização cênica – palavra, 
canto, trilha original ou adaptada, arranjos e sonoplastia 
para Roberta Estrela D’Alva e Eugênio de Lima por “Or-
feu Mestiço – Uma hip-hópera brasileira”
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Cia Club Noir
•	APCA 2012/ Prêmio Especial pelo projeto “Peep Classic 

Ésquilo”

•	 Prêmio Governador do Estado/2012 na categoria teatro

Os Satyros
•	 24º Prêmio Shell na categoria iluminação para Rodol-

fo Garcia Vazquez e Leonardo Moreira Sá por “Cabaret 
Stravaganza”

Tablado de Arruar
•	 25º Prêmio Shell na categoria Autor para Alexandre Far-

ra por “Mateus,10”

•	 Prêmio CPT 2012 na categoria Trabalho apresentado em 
espaços não convencionais por “Mateus,10”

Cia. Provisório Definitivo
•	 Prêmio FEMSA de Teatro Infantil e Jovem 2012 – melhor 

espetáculo jovem, ator coadjuvante para Marco e atriz 
coadjuvante para Paula Arruda por “Gangue”

 ■ 19º EdIçãO

Cia. Teatro Balagan
•	 24º Prêmio Shell na categoria música para Gregory Sli-

var por “Prometheus”

Dolores Boca Aberta Mecatrônica de 
Artes
•	 Prêmio CPT 2012 na categoria Especial pela Ocupação 

Cultural do Coletivo Dolores Boca Aberta e o Festival 
Teatro Mutirão 

Cia. Antropofágica
•	 Prêmio CPT 2013 na categoria Direção: criação indivi-

dual ou coletiva em espetáculo apresentado em sala 
convencional, rua ou espaço não convencional por 
“Trylogia: Terror e Miséria no Novo Mundo”

 ■ 20º EdIçãO

Brava Companhia
•	 Prêmio CPT 2012 na categoria  Elenco: em espetáculo 

apresentado em sala convencional, rua ou espaço não 
convencional por “Corinthians, meu amor – segundo 
Brava Companhia, uma homenagem ao Teatro Popular 
União e Olho Vivo”

Cia. Hiato
•	 2º Prêmio Questão de Crítica na categoria ator para 

Thiago Amaral por “Ficção”

Kiwi Companhia de Teatro
•	 26º Prêmio Shell - Atriz para Fernanda Azevedo por 

“Morro como um País”

Cia. do Tijolo
•	 26º Prêmio Shell - Cenário para Rogério Tarifa e Música 

para Jonathan Silva e William Guedes por “Cantata para 
um Bastidor de Utopias”

•	 Prêmio CPT 2013 na categoria Projeto Sonoro: compre-
endendo a integração orgânica entre os elementos so-
noros do espetáculo e sua realização cênica – palavra, 
canto, trilha original ou adaptada, arranjos e sonoplastia 
para Jonathan Silva e William Guedes por “Cantata para 
um Bastidor de Utopias”

Folias d’Arte
•	APCA 2013 – Direção para Dagoberto Feliz por “Folias 

Galileu”

Cia. Truks
•	 Prêmio FEMSA de Teatro Infantil e Jovem 2012 - Trilha 

sonora para Henrique Sitchin e Revelação para Gabriel 
Sitchin, Hugo Reis e Rafael Senatore por “Sonhatório”
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 ■ 21º EdIçãO

Cia. Estável
•	 Prêmio CPT 2013 na categoria Mostras e Festivais pela 

“Mostra 1º de Maio” juntamente com a Cia. Estudo de 
Cena

Grupo Teatral Parlendas
•	 Prêmio CPT 2012 na categoria Grupo ou Companhia re-

velação: do interior, litoral ou capital do Estado

Os Fofos Encenam
•	APCA 2013 na categoria especial pelo projeto “Baú de 

Arethuza”

Núcleo Experimental e Teatro do Bardo
•	 Prêmio FEMSA de Teatro Infantil e Jovem 2013 na ca-

tegoria trilha sonora para Fernanda Maia por “Menino 
Lua”

•	 Prêmio FEMSA de Teatro Infantil e Jovem 2013 – ator 
coadjuvante para Thiago Ledier por “Judas em Sábado 
de Aleluia”

•	APCA 2013 na categoria Espetáculo Musical Infantil por 
“Menino Lua”

Redimunho de Investigação Teatral 
•	 Prêmio CPT 2013 na categoriaElenco: em espetáculo 

apresentado em sala convencional, rua ou espaço não 
convencional e Trabalho apresentado em rua por “Ta-
reias”

Núcleo Pavanelli de Teatro de Rua e Circo
•	 Prêmio CPT 2013 na categoria Publicação dedicada ao 

universo do teatro: suas diversas vertentes, relações e 
linguagens, em projetos de grupos e companhias tea-
trais, instituições ou similares por “Seminário Nacional 
de Dramaturgia”

 ■ 22ª EdIçãO

Cia. Teatro Balagan
•	 25 º Prêmio Shell - Direção para Maria Thaís e Cenário 

para Marcio Medina por “Recusa” 

•	APCA 2012 - Ator para Eduardo Okamoto e Antônio 
Salvador por “Recusa” 

•	 Prêmio FITA – Festa Internacional de Teatro de Angra 
2013 – RJ - Cenário para Marcio Medina por “Recusa” 

•	 Prêmio CPT 2012 nas categorias Trabalho apresentado 
em sala convencional e Projeto Sonoro: compreendendo 
a integração orgânica entre os elementos sonoros do es-
petáculo e sua realização cênica – palavra, canto, trilha 
original ou adaptada, arranjos e sonoplastia para Marluí 
Miranda por “Recusa” 

Cia. Estudo de Cena
•	 Prêmio CPT 2013 na categoria Grupo ou Companhia re-

velação: do interior, litoral ou capital do Estado

Dolores Boca Aberta Mecatrônica de 
Artes 
•	 Prêmio CPT 2013 na categoria Ocupação de espaço: 

compreendendo sala convencional, rua ou espaços não 
convencionais, no interior, litoral ou capital do Estado 
pelo CDC Vento Leste juntamente com o Grupo Teatral 
Parlendas e Grupo Esparrama
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 ■ AcAdemiA de PAlhAços
24ª edição – Projeto: “O maravilhoso teatro 
ambulante da Academia de Palhaços”
Duração: 10 meses

 ■ ÁgorA TeATro
1ª edição – Projeto: “Ágora - Centro de 
desenvolvimento teatral”
Duração: 12 meses

 ■ ArgonAuTAs Arquivivos
3ª edição – Projeto: “Pode entrar que a casa 
é sua!”
Duração: 6 meses

8ª edição – Projeto: “Terra sem lei”
Duração: 12 meses

 ■ ArTe ciênciA no PAlco
10ª edição – Projeto: “A culpa é da ciência”
Duração: 12 meses 

 ■ ArTe simPles de TeATro
16ª edição – Projeto: “Teatro em Heliópolis”
Duração: 9 meses 

 ■ ArTe TAngível
9ª edição – Projeto: “São Paulo pensa 
candomblé”
Duração: 12 meses

 ■ ArTiculArTe
14ª edição – Projeto: “Casa de bonecos - 10 
anos de Articularte”
Duração: 10 meses

24ª edição – Projeto: “Teatro garagem de 
bonecos”
Duração: 12 meses

 ■ As grAçAs
1ª edição – Projeto: “Circular teatro”
Duração: 7 meses

3ª edição – Projeto: “Circular teatro”
Duração: 9 meses

núcleos artísticos e 
projetos contemplados
1ª a 25ª edição
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5ª edição – Projeto: “Circular teatro”
Duração: 12 meses 

8ª edição – Projeto: “Circular teatro”
Duração: 10 meses

11ª edição – Projeto: “Circular teatro”
Duração: 6 meses

15ª edição – Projeto: “Teatro e circular teatro 
- 15 anos: memória e identidade”
Duração: 15 meses

 ■ As meninAs do conTo 
7ª edição – Projeto: “As Meninas do Conto”
Duração: 15 meses 

18ª edição – Projeto: “15 anos de histórias - 
Nossa contribuição com teatro para crianças 
na formação de público”
Duração: 13 meses

23ª edição – Projeto: “De lá pra cá, de cá 
pra lá – Expansão, circulação, intercâmbio e 
formação de público na trilha leste sul”
Duração: 12 meses

 ■ As meninAs do conTo, ciA. 
rodAmoinho e FurunFunFum
11ª edição – Projetos: “As Meninas do Conto”
Duração: 12 meses

14ª edição – Projeto: “Caravana noroeste”
Duração: 15 meses

 ■ AuTo-reTrATo
19ª edição – Projeto: “Origem/Destino - Cia. 
Auto-Retrato 10 anos”
Duração: 12 meses

 ■ BAndA mirim
20ª edição – Projeto: “Radio mirim - a arte 
de ouvir”
Duração: 10 meses

23ª edição – Projeto: “Banda Mirim: 10 anos 
de música e teatro para crianças”
Duração : 9 meses

 ■ BendiTA TruPe
5ª edição – Projeto: “Na linha de fogo” 
Duração: 7 meses 

 ■ BrAvA comPAnhiA
12ª edição – Projeto: “Brava Companhia”
Duração: 18 meses

16ª edição – Projeto: “Brava Companhia”
Duração: 18 meses

20ª edição – Projeto: “Brava Companhia”
Duração: 24 meses

24º edição – Projeto: “Brava Companhia”
Duração: 15 meses

 ■ BurAco d’orÁculo 
7ª edição – Projeto: “Circular Cohab’s” 
Duração: 18 meses

12ª edição – Projeto: “10 anos: a cidade, 
a comunidade e as pessoas na trajetória do 
buraco”
Duração: 15 meses

16ª edição – Projeto: “Narrativas de 
trabalho”
Duração: 18 meses
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20ª edição – Projeto: “Narrativas de trabalho 
II: Ópera do trabalho”
Duração: 16 meses

24º edição – Projeto: “15 anos: o Buraco na 
história – Revisitar os caminhos, fortalecer os 
laços”
Duração: 18 meses

 ■ cAixA de imAgens
3ª edição – Projeto: “Chuva de convites - 
Uma nau popular”
Duração: 12 meses

6ª edição – Projeto: ”Chuva de convites” 
Duração: 12 meses 

13ª edição – Projeto: “15 anos do Grupo 
Caixa de Imagens”
Duração: 15 meses

16ª edição – Projeto: “Espaços teatrais do 
Grupo Caixa de Imagens”
Duração: 15 meses

22ª edição – Projeto: “Caixa de Imagens 20 
anos, convites, leituras e encenações”
Duração: 18 meses

 ■ cAPulAnAs ciA. de ArTe negrA
16ª edição – Projeto: “Pé no quintal”
Duração: 24 meses

20ª edição – Projeto: “Sangoma”
Duração: 18 meses

24ª edição – Projeto: “Sã da Cura ao Gozo”
Duração: 18 meses

 ■ cAsA dA comédiA
3ª edição – Projeto: “Casa da Comédia”
Duração: 14 meses

6ª edição – Projeto: “Casa da Comédia” 
Duração: 18 meses 

11ª edição – Projeto: “Casa da Comédia”
Duração: 16 meses

 ■ cAsA lABorATório 
6ª edição – Projeto: “Casa Laboratório para 
as artes do teatro” 
Duração: 7 meses 

12ª edição – Projeto: “A casa aberta - Um 
convite à visitação de mestres e aprendizes”
Duração: 7 meses

 ■ cemiTério de AuTomóveis
1ª edição – Projeto: “O novo teatro nova 
cidade”
Duração: 12 meses

3ª edição – Projeto: “Teatro urbano sem 
pausa”
Duração: 12 meses

7ª edição – Projeto: “São Paulo em cena 
quadro a quadro” 
Duração: 6 meses 

19ª edição – Projeto: “Cemitério de 
Automóveis 30 anos - Arte no subterrâneo.”
Duração: 15 meses

 ■ ciA. ArTehúmus de TeATro
16ª edição – Projeto: ”O Hamlet - 
expedições poéticas e públicas”
Duração: 10 meses

168



22ª edição – Projeto: “Teatro de condomínio: 
cartografia pública e privada”
Duração: 12 meses

 ■ ciA. ArTehúmus de TeATro, núcleo 
cênico Arion e TeATro dAs ePiFAniAs
9ª edição – Projeto: “Ateliê compartilhado”
Duração: 10 meses

 ■ ciA. AnTroPoFÁgicA
13ª edição – Projeto: “Liberdade em Pi(y)
ndorama”
Duração: 9 meses

16ª edição – Projeto: “Liberdade Em Pi(y)
ndorama II”
Duração: 11 meses

19ª edição – Projeto: “Liberdade Em Pi(y)
ndorama III”
Duração: 15 meses

22ª edição – Projeto: “Desterrados em nossa 
própria terra”
Duração: 13 meses

25ª edição – Projeto: “Almanaquy”
Duração: 15 meses

 ■ ciA. dA revisTA
15ª edição – Projeto: “Bras- Ilha- 
Carnavalização e Civilização na Cidade Ideal”
Duração: 10 meses

23ª edição – Projeto: “De como as cabeças 
foram devoradas pelos ratos...”
Duração: 10 meses

 ■ ciA. de TeATro helióPolis
25ª edição – Projeto: “Onde o percurso 
começa? Princípios de identidade e alteridade 
no campo da educação”
Duração: 12 meses

 ■ ciA. do quinTAl 
8ª edição – Projeto: “Jogando no Quintal - 
Jogo de improvisação de palhaços”
Duração: 12 meses 

 ■ ciA. do lATão
1ª edição – Projeto: “Desenvolvimento de 
pesquisa em teatro dialético”
Duração: 12 meses

4ª edição – Projeto: “Brigadas de teatro 
dialético” 
Duração: 10 meses 

7ª edição – Projeto: “Companhia do Latão  
10 anos”
Duração: 18 meses

17ª edição – Projeto: “O Trabalho do Latão- 
Pesquisa, manutenção do grupo, publicações”
Duração: 24 meses

 ■ ciA. do Tijolo
20ª edição – Projeto: “Cantata para um 
bastidor de utopias”
Duração: 12 meses 

25ª edição – Projeto: “Um poema tambor, 
que desperte o vizinho”
Duração: 12 meses
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 ■ ciA. dos ícones
12ª edição – Projeto: “Teatro na comunidade 
de Paraisópolis”
Duração: 16 meses

 ■ ciA. dos invenTivos
16ª edição – Projeto: “Viva o povo brasileiro”
Duração: 18 meses

22ª edição – Projeto: “Viva o povo brasileiro 
- A caminho do fim de uma trilogia inventiva”
Duração: 18 meses

 ■ ciA. esTÁvel
1ª edição – Projeto: “Amigos da multidão”
Duração: 24 meses

8ª edição – Projeto: ”Vagar não é preciso”
Duração: 14 meses

11ª edição – Projeto: ”Vagar não é preciso”
Duração: 16 meses

14ª edição – Projeto: “Sobreposições - 
interferência artística como instrumento de 
provocação”
Duração: 16 meses

17ª edição – Projeto: “Territórios”
Duração: 14 meses

21ª edição – Projeto: “Desterro – Poéticas 
vermelhas”
Duração: 20 meses

 ■ ciA. esTudo de cenA
22ª edição – Projeto: “Barricada”
Duração: 14 meses

Foto: Folias D’Arte/Joana MatteiFoto: Cia. Elevador de Teatro Panorâmico/João Caldas
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 ■ ciA. hiATo
17ª edição – Projeto: “Em busca da memória: 
realidade e invenção”
Duração: 12 meses

20ª edição – Projeto: “Ficção: percorrendo 
hiatos entre realidades ficcionais e ficções 
reais”
Duração: 12 meses

25ª edição – Projeto: “Horas restauradas: 
hiatos entre a desmontagem e a restauração 
do tempo”
Duração: 12 meses

 ■ ciA. humBAlAdA
14ª edição – Projeto: “Humbalada em 1808: 
a vinda da Família Real”
Duração: 14 meses

18ª edição – Projeto: “Humbalada continua: 
no espaço, na praça e na estrada.”
Duração: 15 meses

22ª edição – Projeto: “A margem: nossa 
moradia poética”
Duração: 22 meses

 ■ ciA. livre
4ª edição – Projeto: “Cia. Livre conta Arena - 
Arena conta Danton” 
Duração: 10 meses 

7ª edição – Projeto: “Criação do estúdio 
teatro livre” 
Duração: 17 meses 

12ª edição – Projeto: “Abertura do Galpão 
Livre de Pirineus como espaço & diálogos entre 
teatro e rito, em três mitos de amor e morte”
Duração: 15 meses

Foto: Cia. do Miolo/Augusto Paiva
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15ª edição – Projeto: “Cia. Livre - 10 anos”
Duração: 11 meses

18ª edição – Projeto: “Édipo & Anti-Édipo”
Duração: 13 meses

24ª edição – Projeto: “Do mato ao 
asfalto – Invenções cênicas de Cia. Livre 
sobre subjetividades móveis, corpos em 
transformação e a cidade de São Paulo”
Duração: 12 meses

 ■ ciA. mungunzÁ de TeATro
24ª edição – Projeto: “Produção e 
manutenção da Cia. Mungunzá de Teatro”
Duração: 15 meses

 ■ ciA. ocAmorAnA de PesquisA 
TeATrAl
16ª edição – Projeto: “Rupturas”
Duração: 10 meses

19ª edição – Projeto: “Ruptura - Ascensão”
Duração: 14 meses

25ª edição – Projeto: “1924 – Uma revolução 
esquecida”
Duração: 14 meses

 ■ ciA. PATéTicA
20ª edição – Projeto: “Histórias em todos os 
sentidos”
Duração: 12 meses

 ■ ciA. Provisório - deFiniTivo
18ª edição – Projeto: “Cia. Provisório - 
Definitivo 10 anos”
Duração: 13 meses

 ■ ciA. rAzões inversAs
9ª edição – Projeto: “Lygia Fagundes Telles”
Duração: 7 meses

 ■ ciA. TeATro documenTÁrio
16ª edição – Projeto: “23º 32’ S 46º 38’ W 
ou Como se pode brotar poesia na casa da 
gente - pesquisa de teatro documentário para 
e sobre a cidade de São Paulo/ Companhia 
Teatro Documentário”
Duração: 14 meses

19ª edição – Projeto: “Mapear histórias, ou 
como disse Guimarães o real não está na saída 
nem na chegada: ele se dispõe para a gente é 
no meio da travessia”
Duração: 14 meses

23ª edição – Projeto: “A morte na vida da 
grande cidade”
Duração: 14 meses

 ■ ciA. TeATro BAlAgAn 
7ª edição – Projeto: “Západ” 
Duração: 9 meses  

11ª edição – Projeto: “Do inumano ao mais-
humano”
Duração: 13 meses

16ª edição – Projeto: “O trágico e o animal”
Duração: 13 meses

19ª edição – Projeto: “Recusa e prometeu: 
uma simetria invertida”
Duração: 13 meses
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22ª edição – Projeto: “Cabras: cabeças  
que voam, cabeças que rolam - Cia. Balagan  
15 anos”
Duração: 15 meses

 ■ ciA. Truks
1ª edição – Projeto: “Continuidade do centro 
de estudos e práticas do teatro de animação”
Duração: 12 meses

4ª edição – Projeto: “Continuidade do 
centro de estudos e práticas do teatro de 
animação” 
Duração: 11 meses 

6ª edição – Projeto: “Continuidade do centro 
de estudos e práticas do teatro de animação”
Duração: 11 meses

10ª edição – Projeto: “Centro de estudos e 
práticas do teatro de animação - Em busca de 
um teatro de animação para adultos”
Duração: 10 meses 

12ª edição – Projeto: “Centro de estudos e 
práticas do teatro de animação - Em busca do 
novo no teatro”
Duração: 09 meses

14ª edição - Projetos: “Centro de estudos e 
práticas do teatro de animação - O papel do 
ator animador na cena teatral”
Duração: 10 meses

17ª edição – Projeto: “Centro de estudos e 
práticas do teatro de animação - Bonecos nas 
ruas!”
Duração: 16 meses

20ª edição – Projeto: “Centro de estudos e 
práticas do teatro de animação - 10 anos!”
Duração: 10 meses

25ª edição 
Projeto: “O teatro para crianças da Cia. Truks 
– 25 anos entre uma fantasia atemporal e a 
realidade do século XXI” 
Duração: 12 meses

 ■ ciA. são jorge de vAriedAdes
1ª edição – Projeto: “Boracéia”
Duração: 12 meses

3ª edição – Projeto: “Boracéa tabajara - 
Teatro na Barra Funda”
Duração: 11 meses

5ª edição – Projeto: ”São Jorge Menino” 
Duração: 11 meses 

10ª edição – Projeto: ”Casa de São Jorge”
Duração: 12 meses

12ª edição – Projeto: “Intervenção 
permanente”
Duração: 12 meses

15ª edição – Projeto: “Barafonda”
Duração: 12 meses

22ª edição – Projeto: “Cia. São Jorge 15 
anos”
Duração: 12 meses

 ■ ciA. sATéliTe
8ª edição – Projeto:”Os dois lados da rua 
Augusta”
Duração: 12 meses
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12ª edição – Projeto: Balangandans”
Duração: 12 meses

 ■ circo FrAcTAis
11ª edição – Projeto: “Os Três R’s”
Duração: 16 meses

 ■ circo mínimo, lA mínimA e  linhAs 
AéreAs
1ª edição – Projeto: “Central do circo 
- Treinamento, formação e pesquisa da 
linguagem circense na cena teatral”
Duração: 6 meses

2ª edição – Projeto: “Central do circo 
- Treinamento, formação e pesquisa da 
linguagem circense na cena teatral”
Duração: 12 meses

 ■ circo mínimo 
12ª edição – Projeto: “Circo Mínimo - 20 
anos: As narrativas de imagens”
Duração: 12 meses

 ■ circo nAvegAdor 
5ª edição – Projeto: “Palhaços de todos os 
tempos” 
Duração: 14 meses 

 ■ clã esTúdio dAs ArTes cômicAs
10ª edição – Projeto: “Na trilha do sonho”
Duração: 9 meses 

 ■ cluB noir
12ª edição – Projeto: “Club Noir - Um teatro 
para as poéticas contemporâneas”
Duração: 10 meses

18ª edição – Projeto: “Peep Classic - Ésquilo”
Duração: 24 meses

 ■ coleTivo BruTo
18ª edição – Projeto: “O que está aqui é o 
que sobrou”
Duração: 10 meses

 ■ coleTivo esToPô BAlAio (de) 
criAção, memóriA e nArrATivA
25ª edição – Projeto: “Enchente ou como 
desaguar a cidade”
Duração: 18 meses

 ■ coleTivo TerriTório B
24ª edição – Projeto: “Não consta no mapa”
Duração: 15 meses

 ■ coleTivo negro 
18ª edição – Projeto: “Celebrização do 
homem comum”
Duração: 18 meses

25º edição – Projeto: “A concretude 
imaterial de que somos: símbolos, mitologias e 
identidade
Duração: 20 meses

 ■ coleTivo quizumBA
25º edição – Projeto: “Santas de casa 
também fazem milagres”
Duração: 12 meses

 ■ coleTivo TeATro dodecAFônico
19ª edição – Projeto: “Decupagem 
Dodecafônica”
Duração: 12 meses
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 ■ comPAnhiA do Feijão 
2ª edição – Projeto: “Tradições dramáticas 
brasileiras”
Duração: 12 meses

4ª edição – Projeto: “Um lugar chamado 
Brasil”
Duração: 13 meses

7ª edição – Projeto: “Por que a esquerda se 
endireita” 
Duração: 18 meses 

11ª edição – Projeto: “Utopia (pra que te 
quero) - Dez anos de Companhia do Feijão”
Duração: 16 meses

14ª edição – Projeto: “Qui.me.ras diálogos 
utópicos e a nova ordem do dia”
Duração: 20 meses

23ª edição – Projeto: “Companhia do Feijão 
15 anos – Pensar o impensável, querer o 
impossível...”
Duração: 18 meses

 ■ comPAnhiA do miolo 
7ª edição – Projeto: “Novas histórias de uma 
velha cidade”
Duração: 12 meses

13ª edição – Projeto: “Poética da cidade”
Duração: 12 meses 

18ª edição – Projeto: “Poética da cidade: 
linha vermelha.”
Duração: 12 meses

22ª edição – Projeto: “Corpo esgotado”
Duração: 18 meses

 ■ dolores BocA ABerTA mecATrônicA 
de TeATro
10ª edição – Projeto: “Teatro multirão - 
Pólen, pólis e política”
Duração: 12 meses

13ª edição – Projeto: “A saga do menino 
Diamante - Uma ópera periférica”
Duração: 14 meses

16ª edição – Projeto: “Estéticas de combate 
veículos de assalto e teatro perene”
Duração: 12 meses

19ª edição – Projeto: “Teatro perene: uma 
resistência pública”
Duração: 12 meses

22ª edição – Projeto: “Trama do Morro 
Vermelho”
Duração: 14 meses

 ■ drAmÁTicAs em cenA
12ª edição – Projeto: “Dramáticas em Cena II”
Duração: 6 meses

 ■ elevAdor de TeATro PAnorâmico
8ª edição – Projeto: “Cia. Elevador de Teatro 
Panorâmico”
Duração: 13 meses

15ª edição – Projeto: “Cia. Elevador de 
Teatro Panorâmico 10 anos - Do jeito que você 
gosta”
Duração: 15 meses

18ª edição – Projeto: “Cia. Elevador e o 
trágico”
Duração: 16 meses
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 ■ engenho TeATrAl
1ª edição – Projeto: “Engenho Teatral”
Duração: 9 meses

3ª edição – Projeto: “O Engenho hoje”
Duração: 9 meses

5ª edição – Projeto: “Engenho Teatral”
Duração: 9 meses 

7ª edição – Projeto: “Engenho Teatral” 
Duração: 12 meses 

10ª edição – Projeto: “Engenho Teatral”
Duração: 8 meses

14ª edição – Projeto: “Engenho Teatral”
Duração: 8 meses

16ª edição – Projeto: “Engenho Teatral”
Duração: 12 meses 

19ª edição – Projeto: “Engenho Teatral”
Duração: 15 meses

23ª edição – Projeto: “Engenho Teatral”
Duração: 15 meses

 ■ esTeP
9ª edição – Projeto: “Revitalização do 
Núcleo de Estética Teatral Popular”
Duração: 15 meses

 ■ FÁBricA são PAulo
1ª edição – Projeto: “Projeto de pesquisa 
artística, ensino e circuito popular de teatro”
Duração: 18 meses

5ª edição – Projeto: “Pesquisa artística”
Duração: 12 meses 

Foto: Meninas do Conto/Rosi LiraFoto: Coletivo Negro/André Dutra Murrer
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8ª edição – Projeto: “Pesquisa teatro Fábrica 
SP”
Duração: 11 meses

12ª edição – Projeto: “Memórias de outro mar”
Duração: 10 meses

 ■ FArândolA TrouPe
3ª edição – Projeto: “Teatro a céu aberto“
Duração: 10 meses

8ª edição – Projeto: “Cambuci 100 anos - 
Cultura e Cidadania”
Duração: 10 meses

 ■ Filhos de olorum - os cresPos
15ª edição – Projeto: “A Construção da 
imagem e a imagem construída”
Duração: 12 meses

22ª edição – Projeto: “Dos desmanches aos 
sonhos”
Duração: 14 meses

 ■ FoliAs d’ArTe
1ª edição – Projeto: “Galpão do Folias: arte e 
cidadania”
Duração: 12 meses

3ª edição – Projeto: “A manutenção de um 
espaço público seminal”
Duração: 12 meses

5ª edição – Projeto: “Peleja por um território 
público e artístico”
Duração: 12 meses

Foto: Cia. Mungunzá de Teatro/Mariana Beda
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7ª edição – Projeto: “Da longa e mui, 
muito, mucho, muncho laboriosa peleja pela 
consolidação de um território público e artístico”
Duração: 12 meses

10ª edição – Projeto: “Raízes do Brasil”
Duração: 12 meses

12ª edição – Projeto: “Exodu, êxodos, êxodo 
- 1º etapa”
Duração: 11 meses

14ª edição – Projeto: “Ainda e sempre da 
longa e mui, muito, mucho... o “homem 
cordial” - exodu/ êxodos/ êxodo”
Duração: 11 meses

17ª edição – Projeto: “Mirar adelante - O 
mundo é o que se vê de onde se está. Ana 
Cintra 213”
Duração: 11 meses

20ª edição – Projeto: “Ainda e sempre: da 
longa e laboriosa peleja pela manutenção de 
um território público. agora miremos adiante 
com a luneta ereta de Galileu”
Duração: 11 meses

24ª edição – Projeto: “Joana D’Arc e Medéia 
– a poesia de ouvir vozes obstinadas”
Duração: 11 meses

 ■ ForTe cAsA TeATro
16ª edição – Projeto: “Vizinhança”
Duração: 15 meses

 ■ FrATernAl ciA. de ArTes e  
mAlAs ArTes
1ª edição – Projeto: “Auto do migrante”
Duração: 12 meses

3ª edição – Projeto: “O autor das 
festividades juninas”
Duração: 13 meses

6ª edição – Projeto: “A memória das coisas”
Duração: 13 meses

11ª edição – Projeto: “A vertente esquecida: 
o cômico feminino”
Duração:

17ª edição – Projeto: “A maioridade fraternal: 
a Cia. faz 18 anos e festeja nas ruas”
Duração: 12 meses

23ª edição – Projeto: “Na encruzilhada dos 
mitos”
Duração: 12 meses

 ■ gAlPão rAso dA cATArinA
3ª edição – Projeto: “Sarau do Charles: um 
espaço para a experimentação”
Duração: 16 meses

 ■ gruPo Bolinho
21ª edição – Projeto: “Tipografias Poéticas: 
estabelecendo um trajeto entre memória e o 
Bonde Cara Dura”
Duração: 16 meses

 ■ gruPo dos seTe
1ª edição – Projeto: “Cidade dentro cidade 
fora”
Duração: 12 meses

3ª edição – Projeto: “Cidade dentro cidade 
fora”
Duração: 12 meses
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 ■ gruPo TAPA
2ª edição – Projeto: “Investigação do 
imaginário ítalo brasileiro”
Duração: 12 meses

8ª edição – Projeto: “Manutenção e 
consolidação do Tapa”
Duração: 12 meses

11ª edição – Projeto: “Consolidação e 
manutenção do Tapa”
Duração: 12 meses

 ■ gruPo xix de TeATro
4ª edição – Projeto: “A residência”
Duração: 13 meses 

7ª edição – Projeto: “Casa Aberta - 
Continuidade do projeto: a Resistência” 
Duração: 14 meses 

11ª edição – Projeto: “Proximidades”
Duração: 13 meses

17ª edição – Projeto: “Grupo XIX ano X”
Duração: 14 meses

20ª edição – Projeto: ”Nelson o estranho 
familiar”
Duração: 13 meses

23ª edição – Projeto: “Todas as direções”
Duração: 13 meses

 ■ ivo 60 
5ª edição – Projeto: “IVO60 x espetáculo”
Duração: 9 meses

7ª edição – Projeto: “Multiplicando o 
público, potencializando o teatro” 
Duração: 11 meses

11ª edição – Projeto: “Humor político 
popular”
Duração: 10 meses

13ª edição – Projeto: “À sombra da Luz”
Duração: 14 meses

16ª edição – Projeto: “IVO 60 é 10!!! - Uma 
década de teatro na cidade”
Duração: 10 meses

 ■ ii TruPe de choque
5ª edição – Projeto: “II Trupe de Choque”
Duração: 12 meses

13ª edição – Projeto: “Corpos Acumulados”
Duração: 12 meses

16ª edição – Projeto: “Material Tebas/ 
Eldorado 11 de setembro”
Duração: 12 meses

19ª edição – Projeto: “Material ciborgue/ 
Eldorado Silício 11 de setembro”
Duração: 12 meses

23ª edição – Projeto: “Material ciborgue 
fantasma o ornitorrinco da revolução: Planeta 
Favela 11/09/4014”
Duração: 12 meses

 ■ kAus ciA. exPerimenTAl 
9ª edição – Projeto: Fronteiras “O Teatro na 
América Latina” 
Duração: 16 meses
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 ■ kiwi comPAnhiA de TeATro
11ª edição – Projeto: “Teatro/Mercadoria”
Duração: 6 meses

16ª edição – Projeto: “Carne - Patriarcado e 
capitalismo”
Duração: 15 meses

20ª edição – Projeto: “Morro como um país - 
A exceção e a regra”
Duração: 14 meses

24º edição – Projeto: “Manual de autodefesa 
intelectual”
Duração: 15 meses

 ■ komPAnhiA do cenTro dA TerrA
8ª edição – Projeto: “Kompanhia do Centro 
da Terra”
Duração: 10 meses

 ■ lA mínimA 
7ª edição – Projeto: “Circo-teatro do Brasil”
Duração: 6 meses 

15ª edição – Projeto: “Teatro paulistano de 
variedades”
Duração: 12 meses

 ■ les commediens TroPicAles
12ª edição – Projeto: “II D. Pedro II”
Duração: 12 meses

16ª edição – Projeto: “O que fazer com 
iIsso?”
Duração: 12 meses

22ª edição – Projeto: “Guerra sem batalha”
Duração: 18 meses

 ■ linhAs AéreAs e mAnuFAcTurA 
susPeiTA
9ª edição – Projeto: “Voltaire de Souza - O 
intelectual periférico”
Duração: 8 meses

 ■ luis louis
12ª edição – Projeto: “Dramaturgia na 
mímica total”
Duração: 8 meses

 ■ lux in TeneBris
9ª edição – Projeto: “Ciganos, um povo 
invisível”
Duração: 17 meses

 ■ mundAnA ciA.
20ª edição – Projeto: “Pais E Filhos”
Duração: 8 meses

25ª edição – Projeto: “A selva nas cidades 
– Entre tempos e espaços (São Paulo 2014 – 
Teatro Oficina 1969 – Berlim 1923 – Chicago 
1912)”
Duração: 10 meses

 ■ n3: TeATro de lA PlAzA, ciA. PATéTicA 
e TeATro Por um Triz
12ª edição – Projeto: “Sonho de uma 
noite de verão - Uma recriação da peça de 
shakespeare para atores e bonecos”
Duração: 12 meses

15ª edição – Projeto: “N3 - Três turmas 
titereteiras: o sonho continua…”
Duração: 12 meses
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 ■ nAu de ícAros
3ª edição – Projeto: “Nau de Ícaros”
Duração: 5 meses
8ª edição – Projeto: “A nau nos mares de 
Suassuna”
Duração: 12 meses

 ■ novA dAnçA 4
4ª edição – Projeto: “Entremeios” 
Duração: 12 meses 

 ■ núcleo BArTolomeu de 
dePoimenTos
1ª edição – Projeto: “Urgência nas Ruas”
Duração: 18 meses

4ª edição – Projeto: “Lendas Urbanas” 
Duração: 12 meses  

7ª edição – Projeto: “Bartolomeu, 7 anos 
nele deu!” 
Duração: 12 meses 

10ª edição – Projeto: “5 por 4 
particularidades coletivas”
Duração: 12 meses

13ª edição – Projeto: “Pagelança de Kuarup 
no Congá - Uma Hip-Hópera Brasileira”
Duração: 12 meses

15ª edição – Projeto: “Pagelança de Kuarup 
no Congá - (segundo e terceiros cápitulos) 
- A caminho da Hip-Hópera brasileira orfeu 
mestiço”
Duração: 10 meses

18ª edição – Projeto: “Orfeu mestiço 
uma hip-hópera brasileira trajetória de 
continuidade”
Duração: 9 meses 

23ª edição – Projeto: “Pousando 
perspectivas cênicas – Resultados 
compartilhados de uma pesquisa continuada”
Duração: 7 meses

 ■ núcleo do 184
9ª edição – Projeto: “Heleny: 65 - 35”
Duração: 12 meses

16ª edição – Projeto: “E a luta continua”
Duração: 12 meses

23ª edição – Projeto: “Pegando o touro à 
unha”
Duração: 12 meses

 ■ núcleo exPerimenTAl e  
TeATro do BArdo
21ª edição – Projeto: “Do lundu ao punk 
rock – Diálogos entre a música e o teatro”
Duração: 12 meses

 ■ núcleo hAnA
12ª edição – Projeto: “100”
Duração: 12 meses

20ª edição – Projeto: “Nikkeis e 
Dekasseguis: Travesias em Conflito”
Duração: 12 meses
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 ■ núcleo PAvAnelli de TeATro de ruA 
e circo
11ª edição – Projeto: “Centro de pesquisas 
para o teatro de rua”
Duração: 14 meses

14ª edição – Projeto: “Centro de pesquisa 
para o teatro de rua Rubens Brito - Núcleo 
Pavanelli 10 anos!”
Duração: 12 meses

17ª edição – Projeto: “Centro de pesquisa 
para o teatro de rua Rubens Brito”
Duração: 14 meses

20ª edição – Projeto: ”Centro de pesquisas 
para o teatro de rua Rubens Brito - Um pólo 
de formação, estímulo, difusão e registro”
Duração: 13 meses

23ª edição – Projeto: ”CPTR rua Rubens 
Brito”
Duração: 14 meses

 ■ oFicinA uzynA uzonA
1ª edição – Projeto: “Os Sertões, de Euclides 
da Cunha”
Duração: 5 meses

2ª edição – Projeto: “Os Sertões - O 
Homem; Os Sertões - A Luta”
Duração: 6 meses

4ª edição – Projeto: “Os Sertões- A Luta” 
Duração: 6 meses 

7ª edição – Projeto: “Os Sertões - Quarta 
Expedição - A Luta II”
Duração: 5 meses 

Foto: Projeto Bazar/Augusto PaivaFoto: Parlapatões/Luiz Doro Neto
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 ■ oPovoemPé
13ª edição – Projeto: “Aqui dentro aqui fora”
Duração: 10 meses

18ª edição – Projeto: “A máquina do tempo”
Duração: 14 meses

 ■ os drAmATurgos
6ª edição – Projeto: “Escrita aberta” 
Duração: 9 meses  

 ■ os FoFos encenAm 
5ª edição – Projeto: “Assombrações do 
Recife Velho” 
Duração: 12 meses 

10ª edição – Projeto: “O ninho”
Duração: 12 meses

14ª edição – Projeto: “Do ninho ao voos: 
memórias desveladas”
Duração: 11 meses

 ■ os sATyros
1ª edição – Projeto: “Através do teatro, 
superando a exclusão, afirmando a cidadania”
Duração: 24 meses

6ª edição – Projeto: “Trilogia da Praça 
Roosevelt - segunda etapa” 
Duração: 8 meses 

8ª edição – Projeto: “Inocência”
Duração: 10 meses

11ª edição – Projeto: “Divinas Palavras”
Duração: 8 meses

Foto: Cia. da Revista/Arquivo pessoal
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18ª edição – Projeto: “Os Satyros no Cabaret 
Stravaganza”
Duração: 12 meses

23ª edição – Projeto: “Os Satyros 25 anos – 
E se fez a humanidade ciborgue em 7 dias”
Duração: 14 meses

 ■ PAidéiA AssociAção culTurAl 
1ª edição – Projeto: “Associação Cultural 
Paidéia”
Duração: 12 meses

4ª edição – Projeto: “Cia. Paidéia de Teatro 
na Biblioteca Kennedy”
Duração: 12 meses 

8ª edição – Projeto: “Paidéia”
Duração: 12 meses

11ª edição – Projeto: “Paidéia 2007/2008”
Duração: 12 meses

14ª edição – Projeto: “Paidéia 2009”
Duração: 10 meses

17ª edição – Projeto: “Paidéia 2010/2011”
Duração: 15 meses

23ª edição – Projeto: “Paidéia 2014/2015”
Duração: 15 meses

 ■ PAndorA de TeATro
20ª edição – Projeto: “Cimento Perus”
Duração: 13 meses

24ª edição – Projeto: “Ocupação n/o 
efemeridades de concreto”
Duração: 24 meses

 ■ PAnóPTico 
5ª edição – Projeto: ”Pulando o muro” 
Duração: 12 meses

 ■ PArlAPATões
2ª edição – Projeto: “Práxis para o cômico”
Duração: 10 meses

9ª edição – Projeto: “Espaço Parlapatões”
Duração: 2 meses

11ª edição – Projeto: “Espaço Parlapatões”
Duração: 10 meses

14ª edição – Projeto: “O teatro e o poder”
Duração: 14 meses

 ■ PArlAPATões e PiA FrAus 
5ª edição – Projeto: “Hércules - Um novo 
paradigma para o teatro de rua”
Duração: 10 meses 

 ■ PessoAl do FAroesTe
1ª edição – Projeto: “RE-BENTO”
Duração: 7 meses

8ª edição – Projeto: “Os crimes de Preto 
Amaral”
Duração: 10 meses

11ª edição – Projeto: “Labirinto reencarnado”
Duração: 10 meses

15ª edição – Projeto: “Trilogia degenerada”
Duração: 09 meses
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18ª edição – Projeto: “Diálogos com o 
trágico: Perspectivas contemporâneas Cine 
Camaleão (A Boca do Lixo SP)”
Duração: 12 meses

21ª edição – Projeto: “Boca Livre”
Duração: 14 meses

24ª edição – Projeto: “Frente Negra”
Duração: 12 meses

 ■ [Ph2] esTAdo de TeATro
18ª edição – Projeto: “Diálogos com o 
trágico: perspectivas contemporâneas”
Duração: 19 meses

 ■ PhilA 7
21ª edição - Projeto: “Aparelhos de superar 
ausências”
Duração: 12 meses

 ■ PiA FrAus
1ª edição – Projeto: “Pia Fraus”
Duração: 10 meses

8ª edição – Projeto: “Entre os clássicos e as 
ruas”
Duração: 12 meses

11ª edição – Projeto: “Pia Fraus 25 anos - 
entre os clássicos e a rua”
Duração: 21 meses

15ª edição - Projeto: “Pia Fraus - depois dos 
25 anos…”
Duração: 18 meses

 ■ PomBAs urBAnAs
3ª edição – Projeto: “Da comunidade ao 
teatro, do teatro à comunidade”
Duração: 24 meses

14ª edição – Projeto: “Pombas Urbanas 20 
Anos”
Duração: 09 meses

17ª edição – Projeto: “Revoada: em 
direção a uma poética coletiva de teatro em 
comunidade”
Duração: 17 meses

21ª edição – Projeto: “Revoada: em 
direção a uma poética coletiva de teatro em 
comunidade”
Duração: 14 meses

24ª edição – Projeto: “Pombas Urbanas 25 
anos: compartilhando e celebrando nossa arte 
em construção”
Duração: 18 meses

 ■ ProjeTo BAzAr
24ª edição – Projeto: “O início, o meio, o 
fim e o depois?”
Duração: 20 meses

 ■ redimunho de invesTigAção  
TeATrAl
9ª edição – Projeto: “A Casa”
Duração: 12 meses

11ª edição – Projeto: “Vesperais na Janela, a 
travessia continua…”
Duração: 12 meses 
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15ª edição – Projeto: “Marulho, a caminho 
do rio…”
Duração: 12 meses

18ª edição – Projeto: “Não precisa sobrar 
nada! O ator criador e a dramaturgia em 
movimento.”
Duração: 11 meses

21ª edição – Projeto: “Por detrás das 
vidraças”
Duração: 12 meses

25ª edição – Projeto: “Tareias – Atrás do 
vidro verde tem um mundo que não se vê”
Duração: 14 meses

 ■ scenA Produções ArTísTicAs
1ª edição – Projeto: “Classes laboriosas”
Duração: 12 meses

 ■ soBrevenTo
2ª edição – Projeto: “Consolidando a 
produção do Sobrevento”
Duração: 14 meses

5ª edição – Projeto: ”Aquilo que somos e de 
que esquecemos”
Duração: 12 meses

9ª edição – Projetos: “Em busca de um 
teatro contemporâneo para crianças”
Duração: 12 meses

13ª edição – Projeto: “Casa de bonecas”
Duração: 15 meses

21ª edição – Projeto: “Fragilidade”
Duração: 14 meses

24ª edição – Projeto: “O teatro de casa vai à 
praça”
Duração: 15 meses

 ■ socieTÀ AnonimA
22ª edição – Projeto: “A só tentação de ir 
em viagem”
Duração: 12 meses

 ■ TABlAdo de ArruAr
2ª edição – Projeto: “O teatro de rua e a 
metrópole”
Duração: 12 meses

5ª edição – Projeto: “A ocupação”  
Duração: 13 meses

15ª edição – Projeto: “Atentados”
Duração: 12 meses

18ª edição – Projeto: “Sabotagem - Tablado 
de Arruar - 10 anos.”
Duração: 14 meses

22ª edição – Projeto: “Abnegação”.
Duração: 19 meses

 ■ TeATro BrincAnTe
2ª edição – Projeto: “Teatro-escola 
Brincante”
Duração: 9 meses

 ■ TeATro de nArrAdores
2ª edição – Projeto: “Circuito leste”
Duração: 12 meses

5ª edição – Projeto: “Odisséia paulistana”
Duração: 12 meses 
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13ª edição – Projeto: “Teatro em transe”
Duração: 12 meses

16ª edição – Projeto: “Depois do 
desmanche”
Duração: 12 meses

20ª edição – Projeto: ”Quantos prólogos são 
necessários para que algo aconteça?”
Duração: 12 meses 

23ª edição – Projeto: “Corifeus: formas de 
ocupar”
Duração: 11 meses

 ■ TeATro do cujo
12ª edição – Projeto: “O Idiota”
Duração: 10 meses

 ■ TeATro do incêndio
18ª edição – Projeto: “São Paulo: cidade 
surealista”
Duração: 22 meses

 ■ TeATro encenA
18ª edição – Projeto: “Da lama à cena. 
jardineiros da minha vida”
Duração: 12 meses

 ■ TeATro esPorTe
3ª edição – Projeto: “Um olhar sobre a 
cidade e sua gente”
Duração: 9 meses

 ■ TeATro kunyn
25ª edição – Projeto: “Derivas ou como os 
corpos se inscrevem na geografia da cidade”
Duração: 9 meses

 ■ TeATro de lA PlAzA e  
TeATro Por um Triz
21ª edição – Projeto: “Projeto encanado”
Duração: 14 meses

 ■ TeATro x
3ª edição – Projeto: “U mano comunidade”
Duração: 10 meses

9ª edição – Projeto: “Expedição X”
Duração: 10 meses

 ■ TeATro venToForTe
1ª edição – Projeto: “Continuando Tempos e 
Ventos”
Duração: 11 meses

3ª edição – Projeto: “30 anos de Ventoforte”
Duração: 12 meses

5ª edição – Projeto: “As flores do abismo - O 
palco de imagens do inconsciente” 
Duração: 11 meses 

8ª edição – Projeto: “Verso e reverso”
Duração: 10 meses

10ª edição – Projeto: “Teatro em carne e 
osso”
Duração: 10 meses

12ª edição – Projeto: “O mistério do fundo 
do pote ou como nasceu a fome”
Duração: 10 meses
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14ª edição - Projeto: “Ventoforte 35 anos 
depois”
Duração: 10 meses

19ª edição – Projeto: “Entre o céu e a terra”
Duração: 10 meses

22ª edição – Projeto: “Migração e itinerância 
de Baleia e Graciliano”
Duração: 10 meses

 ■ TeATro dA verTigem 
1ª edição – Projeto: “Mais palcos”
Duração: 6 meses

4ª edição – Projeto: “BR 3 - Etapa Brasilândia”
Duração: 8 meses 

6ª edição – Projeto: “BR3” 
Duração: 7 meses 

8ª edição – Projeto: “BR3”
Duração: 3 meses

 ■ TeATro união e olho vivo
2ª edição – Projeto: “Um sonho de 
liberdade”
Duração: 10 meses

4ª edição – Projeto: “Um sonho de  
liberdade II”
Duração: 10 meses 

6ª edição – Projeto: “Um sonho de  
liberdade III”
Duração: 12 meses 

15ª edição – Projeto: “A legenda do popular: 
Sepé Tiaraju e João Cândido”
Duração: 12 meses

Foto: Teatro do Incêndio/Don FernandoFoto: Teatro Documentário/Bruno Clelis e Viktor Danko
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24ª edição – Projeto: “TUOV 48”
Duração: 14 meses

 ■ TriPTAl de TeATro
10ª edição – Projeto: “Projeto homens ao 
mar”
Duração: 13 meses

18ª edição – Projeto: “Triptal 20 anos - 
homens à margem.”
Duração: 10 meses

 ■ TruPe sinhÁ zózimA
20ª edição – Projeto: “Plantar no ferro frio 
do ônibus o ninho: residência artística por um 
teatro do encontro sem fronteiras”
Duração: 12 meses

24ª edição – Projeto: “Os minutos que se 
vão com o tempo: da imobilidade humana ao 
direito à poesia, à cidade e à vida”
Duração: 23 meses

 ■ TruPe ArTemAnhA de invesTigAção 
urBAnA
12ª edição – Projeto: ”Trupe Artemanha de 
Investigação Urbana”
Duração: 12 meses

15ª edição – Projeto: “Revelando 
artemanhas”
Duração: 15 meses

18ª edição – Projeto: “15 anos - revelando 
artemanhas”
Duração: 15 meses

Foto: Trupe Artemanha de Investigação Teatral/Marcos Pezão
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21º edição – Projeto: CITA - Centro de 
Investigação Teatral Artemanha - 3 Eixos : 
ocupação, revelar e difundir
Duração: 15 meses

 ■ velhA comPAnhiA
24ª edição – Projeto: “Mergulhar pra 
respirar”
Duração: 9 meses

 ■ xPTo
1ª edição – Projeto: “XPTO - Dando asas à 
utopia “
Duração: 12 meses

5ª edição – Projeto: “Pulando muros”
Duração: 7 meses

8ª edição – Projeto: “Cena e poesia”
Duração: 12 meses

15ª edição – Projeto: “Hy Brazil”
Duração: 10 meses

Teatro de Narradores
Teatro do Bardo

Teatro do Cujo
Teatro Esporte 

Teatro Heliópolis
Teatro Kaus Experimental

Teatro Kunyn
Teatro Por Um Triz
teatro VentoForte

Teatro X
Trupe Artemanha de 

Investigação Urbana
Trupe Sinhá Zózima
União e Olho Vivo

Velha Companhia 
XPTO

Foto (fundo): Engenho Teatral/Iraci Tomiatto
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Teatro de Narradores
Teatro do Bardo

Teatro do Cujo
Teatro Esporte 

Teatro Heliópolis
Teatro Kaus Experimental

Teatro Kunyn
Teatro Por Um Triz
teatro VentoForte

Teatro X
Trupe Artemanha de 

Investigação Urbana
Trupe Sinhá Zózima
União e Olho Vivo

Velha Companhia 
XPTO



Muitas são as perspectivas e desafios colocados ao Programa Municipal de Fomento ao Teatro 
para a cidade de São Paulo após mais de uma década de existência. Este livro apresentou refle-
xões, levantou questões, revisitou histórias, revelou dados para ampliar o debate sobre teatro 

e política pública no intuito de contribuir para que os próximos 12 anos sejam intensos em conquistas, 

e que a cidadania cultural, não só de artistas, mas de toda a população, sejam ampliadas e fortalecidas. 

O programa possibilitou aos artistas uma maior aproximação com a cidade, oportunizou tempo e 

condições materiais para a verticalização dos processos de pesquisa, realizados de modo autônomo, e 

ao longo dos anos contribuiu para a qualificação e a consolidação do teatro de grupo como força criativa 

potente e transformadora. 

O apoio do Fomento contribuiu para o crescimento do teatro de pesquisa na medida em que o valo-

rizou e possibilitou sua qualificação. Por isso esse movimento hoje é referência em universidades, centros 

de formação e para as novas gerações de atores, diretores, dramaturgos que têm a perspectiva concreta de 

que é possível fazer teatro de qualidade e viver do ofício fora do mercado. 

Durante esses 12 anos o Programa foi praticamente o único apoio público aos grupos de pesquisa 

teatral na cidade, as companhias fomentadas inspiraram a formação de novos coletivos, o que contribuiu 

para o crescimento da demanda de acesso ao programa, aumentando a competitividade entre os projetos 

apresentados a cada edição. Isso ensejou uma das grandes contradições do Programa, seu êxito se trans-

formou também em uma carência.

Neste sentido, temos mais uma conquista a celebrar, a implantação do Prêmio Zé Renato, também 

criado por lei específica, proposta dos artistas e debatida no GT de Teatro da Secretaria Municipal de Cul-

tura. Esta nova modalidade de apoio público ao teatro amplia as possibilidades de incentivo e diminui de 

algum modo as pressões sobre o Programa de Fomento ao Teatro, pois contempla a produção e circulação 

de espetáculos teatrais, o que certamente terá desdobramentos quantitativos e qualitativos na oferta e na 

ampliação do acesso.

A cidade de São Paulo tem o privilégio de ser a única do país com duas Leis Municipais que garantem 

apoio financeiro direto a projetos teatrais totalmente desvinculadas da lógica neoliberal da arte mercado-

considerações finais
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ria. Esse avanço traz um grande desafio para os artistas, enquanto aqueles que também se tornam respon-
sáveis em difundir arte e cultura na cidade de forma democrática.

Entre os marcos referenciais do Fomento estão: o fortalecimento do teatro de grupo, a formação de 
novos núcleos artísticos, a pesquisa e os processos colaborativos, as experimentações estéticas ousadas, 
as relações construídas com o público, o debate das escolhas artísticas e políticas, a quantidade de grupos 
aliada à qualidade de seus trabalhos e o diálogo estabelecido com a cidade. Muito se construiu e muito 
mais é possível fazer. 

Foto (fundo): Teatro Popular União e Olho Vivo/Graciela Rodriguez
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 ■ De 2002 a 2004
Coordenação

Sulla Andreato 

Equipe Técnica e Administrativa

Maria Aparecida Espírito Santo 

Rosilene Aparecida de Paula

Sônia de Lourdes Cavalheiro

Teresinha de Jesus dos Santos

 ■ De 2005 a 2009
Coordenação 

Maria das Graças dos Santos

Terezinha de Jesus dos Santos

Equipe Técnica e Administrativa 

Abisague Sulamita F. da Silva

Aparecida Cecília de S. Oliveira

Maria Perpétua de Souza Delfino

Vânia Regina de P. Riggenmann

Estagiárias

Julia Tosin Barnabé 

Raphaela R. Santos 

Simone Moerdaui 

 ■ De 2009 a 2012
Coordenação

Marisabel Lessi de Mello

Equipe Técnica e Administrativa

Aparecida Cecília de S. Oliveira

Carlos Roberto Gaspar Junior

Maria Perpétua de Souza Delfino

Teresinha de Jesus dos Santos

Vânia Regina de P. Riggenmann

Estagiários:

Julia Tosin Barnabé

Keroly Gritti Fontalva  

Paula Bellaguarda de C. Sepulvida 

Paollo Henrique Preto Bertola 

 ■ De 2013 a 2014
Coordenação

Janaina Fainer Bastos

Equipe Técnica e Administrativa

Carlos Roberto Gaspar Junior

Maria Perpétua de Souza Delfino

Vânia Regina de P. Riggenmann

Estagiária

Bianca Gomes Landim

 ■ equipe atual
Coordenação 

Carlos Antonio Moreira Gomes

Equipe Técnica e Administrativa

Bianca Gomes Landim

Carlos Roberto Gaspar Junior

Estagiária

Priscila Fowler Venâncio

Composição Das equipes Do programa
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Alfredo Manevy, Alexandre Piero e equipe do Centro Cultural da Juventude, Alex Luiz Barbosa dos 
Santos, Amilcar Ferraz Farina e equipe do Vocacional, Ana Martha Chiaramonte, Ana Tremanti e equipe 
de Recursos Humanos, Aparecida Cecília  de S. Oliveira, Branca Lopes Ruiz, Claudia Moraes Fernandes, 
Claudio das Graças Alexandre, Cleber Moreira Lopes, Cooperativa Paulista de Teatro, Dinah Feldman, 
Eduardo Senna e equipe do Departamento de Expansão Cultural, Equipes do Informática, Zeladoria e 
Manutenção da CAF, Erika Maren Mota, Erika Woelke, Evaristo Martins de Azevedo, Fabio Maleronka e 
Gabriela Fontana e equipe do Circuito Municipal de Cultura, Fernanda Carvalho Costa, Gabriel Portela Sa-
lies, Gil Marçal e equipe da Cidadania Cultural, Giovanna Longo e equipe da Assessoria de Comunicação, 
Guilherme de Moraes Silvestre, Guilherme Varella, Harika Merisse Maia e equipe do Programa VAI, Ieda 
Varejão, James Abreu e equipe do Programa Cultura Viva, Janaina Fainer Bastos, João Brant, José Carlos 
Alessandro de Castro, José Fabri Rolin, José Guilherme Pereira Leite, Juca Ferreira, Julia Tosin Barnabé, 
Karen Cunha e equipe de Programação, Keroly Gritti Fontalva, Kil Abreu, Luciana Piazzon Barbosa Lima, 
Luciana Schwinden, Luiz Oliveira Santos, Luiza Jorge, Marcus Moreno e equipe do Fomento à Dança, 
Maria Aparecida Espírito Santo, Maria do Rosário Ramalho, Maria Luiza da Anunciação (i.m.), Maria das 
Graças dos Santos, Maria Perpétua de Souza Delfino, Neri Lucia Faria, Ney Piacentini, Paollo Henrique 
Preto Bertola, Paula Bellaguarda Sepúlvida, Paulo Geneves Filho, Paulo Henrique Domingos Pinto, Renato 
Nery e equipe do Fomento ao Cinema, Ricardo Luiz dos Santos, Roberto Alves Batalha e equipe da CAF/
SCO, Rodrigo Tarchiani Savazoni, Rodrigo Basílio, Rodrigo Marx, Rosilene Aparecida de Paula, Rudifran 
de Almeida Pompeu, Sônia de Lourdes Cavalheiro, Sulla Andreato e equipe da Galeria Olido, Teresinha de 
Jesus dos Santos, Tiago Panula da Silva, Vânia Regina de Paula Riggenmann, Veruska Albertina da Silva, 
Viviane Tomas da Silva, Waltemir Nalles (Miro) e equipe da Biblioteca do Centro Cultural São Paulo.

Agradecimentos especiais a todos os Núcleos Artísticos que enviaram fotos, imagens e cederam o 
direito de uso, às comissões julgadoras do Fomento ao Teatro e a todos os Núcleos Artísticos contempla-
dos pelo Programa.

agraDeCimentos
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Afonso Gentil 

Agenor Bevilaqua Sobrinho

Aguinaldo Ribeiro da Cunha 

Aimar Labaki 

Alexandre Mate 

Anderson de Souza Zanetti da Silva 

Ângela Maria Barros

Antonio Eduardo Serzedello de Paula  
(Tuna Serzedello)  

Antonio Luis D. Januzelli 

Antonio Rogério Toscano 

Beatriz Maria Viana Rosa (Tiche Viana) 

Berenice Albuquerque Raulino de Oliveira  

Carlos Meceni 

Carminda Mendes André 

Celso Miotto Curi 

Clovis Garcia 

Cláudio de Souza (Cláudio Mendel) 

Cássio Pires  De Freitas 

Dorberto Carvalho 

Elias Andreatto 

Elisabeth Maria Néspoli 

Evaristo Martins de Azevedo 

Expedito  Ferreira de Araújo 

Fausto Fauser 

Felisberto Sabino da Costa 

Fernando Amaral Peixoto 

Fernando Kinas 

Flávio Desgranges de Carvalho 

Flávio Wolf de Aguiar 

Francisco Cabral Alambert Jr 

Gabriela C. Rabelo Amadeu 

Gianni Ratto 

Ingrid Dormien Koudela 

Izaias Almada 

Jade Pecassi de Carvalho 
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Jefferson Del Rios Vieira Neves 

José Alberto Urbinatti 
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João Carlos Couto Magalhães 

as Comissões
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Maria das Graças Berman 

Maria das Graças Cremon 

Maria Lucia Levy Candeias 

Maria Lucia Puppo 

Maria Silvia Betti 

Mario Fernando Bolognesi 

Mariângela  Alves de Lima Vallin 

Mei Hua Soares 

Michel Fernandes Manso 

Miriam Rinaldi 

Márcia Prado Abujamra 

Neide Castro Veneziano 

Orias Elias Pereira 

Patrícia Valente Gaspar 

Reinaldo Garcia Santiago 

Renata Pallottini 

Renato Ferracini 

Renato Musa 

Reynúncio Napoleão de Lima 

Rubens José Souza Brito 
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Silvana Garcia 

Silvia Fernandes da Silva Telesi 

Simoni Andrea Bôer 

Solange Dias 

Sônia Guedes 

Umberto Magnani 

Valmir de Jesus dos Santos 

Verônica Fabrini 
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Institui o “Programa Municipal de Fomento 
ao Teatro para a Cidade de São Paulo” e dá 
outras providências. 

MARTA SUPLICY, Prefeita do Município de São 
Paulo, no uso das atribuições que lhes são con-
feridas por lei, faz saber que a Câmara Municipal, 
em sessão de 23 de dezembro de 2001, decretou e 
eu promulgo a seguinte lei: 

Art. 1º - Fica instituído o “Programa Municipal de 
Fomento ao Teatro para a Cidade de São Paulo”, 
vinculado à Secretaria Municipal de Cultura, com 
o objetivo de apoiar a manutenção e criação de 
projetos de trabalho continuado de pesquisa e 
produção teatral visando o desenvolvimento do 
teatro e o melhor acesso da população ao mesmo. 

Parágrafo único - A pesquisa mencionada no 
“caput” deste artigo refere-se às práticas drama-
túrgicas ou cênicas mas não se aplica à pesqui-
sa teórica restrita à elaboração de ensaios, teses, 
monografias e semelhantes, com exceção daquela 
que se integra organicamente ao projeto artístico. 

Art. 2º - O “Programa Municipal de Fomento ao 
Teatro para a Cidade de São Paulo” terá anualmen-
te item próprio no orçamento da Secretaria Mu-
nicipal de Cultura com valor nunca inferior a R$ 
6.000.000,00 (seis milhões de reais). 

§ 1º - Desse valor, a Secretaria Municipal de Cul-
tura poderá utilizar até R$ 100.000,00 (cem mil 

reais) para pagamento dos membros da Comissão 

Julgadora, assessorias técnicas, serviços e despe-

sas decorrentes da execução do Programa. 

§ 2º - Os valores de que trata este artigo serão 

corrigidos anualmente pelo IPCA-IBGE, ou pelo 

índice que vier a substituí-lo. 

Art. 3º - Sem prejuízo do disposto no artigo 2º, o 

“Programa Municipal de Fomento ao Teatro para a 

Cidade de São Paulo” poderá vincular-se e receber 

recursos provenientes de Fundos Municipais exis-

tentes ou a serem criados. 

Art. 4º - Para a realização do Programa serão se-

lecionados no máximo 30 (trinta) projetos por 

ano de pessoas jurídicas, aqui denominadas pro-

ponentes, com sede no Município de São Paulo, 

respeitado o valor total de recursos estabelecido 

no orçamento. 

§ 1º - Os interessados devem se inscrever na Se-

cretaria Municipal de Cultura, ou em local por ela 

indicado, nos meses de janeiro e junho de cada 

exercício. 

§ 2º - A Secretaria Municipal de Cultura publicará 

no Diário Oficial do Município e divulgará por ou-

tros meios, até os dias 10 de dezembro e maio, os 

horários e locais das inscrições, que deverão estar 

abertas durante todos os dias úteis de janeiro e 

junho. 

lei nº 13.279, 8 De Janeiro De 2002 
(Projeto de Lei nº 416/00, do Vereador Vicente cândido - Pt)
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§ 3º - Não poderá se inscrever nem concorrer ao 
Programa nenhum órgão ou projeto da Adminis-
tração Pública direta ou indireta seja ela municipal, 
estadual ou federal. 

§ 4º - Um mesmo proponente não poderá inscre-
ver mais de 1 (um) projeto no mesmo período de 
inscrição, com exceção do disposto no parágrafo 
5º deste artigo. 

§ 5º - Cooperativas e associações com sede no 
Município de São Paulo, que congreguem e re-
presentem juridicamente núcleos artísticos sem 
personalidade jurídica própria, podem inscrever 1 
(um) projeto em nome de cada um destes núcleos. 

Art. 5º - Para efeitos desta lei, entende-se como 
Núcleo Artístico apenas os artistas e/ou técnicos 
que se responsabilizem pela fundamentação e 
execução do projeto, constituindo uma base orga-
nizativa com caráter de continuidade. 

Art. 6º - As inscrições e julgamento dos projetos 
serão realizados independentemente da liberação 
dos recursos financeiros para a Secretaria Munici-
pal de Cultura. 

Art. 7º - No ato da inscrição, o proponente deverá 
apresentar o projeto em 8 (oito) vias contendo as 
seguintes informações: 

I - Dados Cadastrais: 

a) data e local; 

b) nome, tempo de duração e custo total do pro-
jeto; 

c) nome da organização, número do CNPJ e do 
CCM, endereço e telefone; 

d) nome do responsável pela pessoa jurídica, nú-
mero de seu RG e CPF, seu endereço e telefone; 

e) nome, endereço e telefone de um contato ou 

representante do projeto, quando couber. 

II - Objetivos a serem alcançados. 

III - Justificativa dos objetivos a serem alcançados. 

IV - Plano de Trabalho explicitando seu desenvol-

vimento e duração, que não poderá ser superior a 

2 (dois) anos. 

V - Orçamento e cronograma financeiro, que não 

poderão ultrapassar um total de R$ 400.000,00 

(quatrocentos mil reais), corrigidos nos termos do 

parágrafo 2º do artigo 2º desta lei, podendo conter 

os seguintes itens: 

a) recursos humanos e materiais; 

b) material de consumo; 

c) equipamentos; 

d) locação; 

e) manutenção e administração de espaço; 

f) obras; 

g) reformas; 

h) produção de espetáculos; 

i) material gráfico e publicações; 

j) divulgação; 

k) fotos, gravações e outros suportes de divulga-

ção, pesquisa e documentação; 

l) despesas diversas. 

VI - Currículo completo do proponente. 

VII - Núcleo artístico responsável pelo trabalho 

com o currículo de seus componentes. 

VIII - Ficha Técnica do projeto relacionando as 

funções a serem exercidas e o nome de artistas 

e técnicos já confirmados até a data da inscrição. 
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IX - As seguintes informações quando o projeto 
envolver produção de espetáculo: 

a) argumento, roteiro ou texto teatral com auto-
rização do autor ou da SBAT; 

b) proposta de encenação; 

c) concepções de cenários, figurinos, iluminação 
e música quando prontas na data da inscrição; 

d) um compromisso de temporada a preços po-
pulares discriminando o período das apresen-
tações e o preço dos ingressos. 

X - Informações complementares que o proponen-
te julgar necessárias para a avaliação do projeto. 

§ 1º - O desenvolvimento e duração do plano de 
trabalho de que trata o item IV deverá ser dividido 
em 3 (três) períodos que devem coincidir com as 3 
(três) parcelas do cronograma financeiro. 

§ 2º - O cronograma financeiro de que trata o item V 
distribuirá as despesas em 3 (três) parcelas a saber: 

I - A primeira e a segunda parcelas agruparão 80% 
(oitenta por cento) do total do orçamento, sendo 
que, cada parcela corresponderá a 40% (quarenta 
por cento) do orçamento. 

II - A terceira parcela corresponderá a 20% (vin-
te por cento) do restante do orçamento total do 
projeto. 

§ 3º - Uma das vias da documentação entregue à 
Secretaria Municipal de Cultura deverá ser acom-
panhada dos seguintes documentos: 

I - Cópia do CNPJ, CCM, certidão negativa de ISS, 
Contrato Social ou Estatuto Social atualizados, 
CPF e RG do responsável. 

II - Declaração do proponente de que conhece e 
aceita incondicionalmente as regras do “Programa 

Municipal de Fomento ao Teatro para a Cidade de 
São Paulo”, que se responsabiliza por todas as in-
formações contidas no projeto e pelo cumprimen-
to do respectivo plano de trabalho. 

III - Declaração de igual teor do núcleo artístico 
responsável pelo plano de trabalho. 

IV - Declaração firmada por todos os demais envol-
vidos na ficha técnica concordando em participar 
do projeto e afirmando que conhecem e aceitam 
os termos do “Programa Municipal de Fomento 
ao Teatro para a Cidade de São Paulo” expressos 
nesta lei. 

Art. 8º - A Secretaria Municipal de Cultura não po-
derá impor formulários, modelos, tabelas ou seme-
lhantes para a apresentação dos projetos, exceto 
as declarações dos itens II, III e IV do parágrafo 3º, 
artigo 7º, cujos termos serão definidos através de 
Portaria do Secretário Municipal de Cultura até 30 
(trinta) dias após a promulgação desta lei. 

Art. 9º - O julgamento dos projetos, a seleção da-
queles que irão compor o “Programa Municipal de 
Fomento ao Teatro para a Cidade de São Paulo” e 
os valores que cada um receberá serão decididos 
por uma Comissão Julgadora no prazo máximo de 
30 (trinta) dias após sua primeira reunião, determi-
nada pelo artigo 12. 

Art. 10 - A Comissão Julgadora será composta por 
7 (sete) membros, todos com notório saber em te-
atro, conforme segue: 

I - 4 (quatro) membros nomeados pelo Secretário 
Municipal de Cultura, que indicará, dentre eles, o 
presidente da Comissão Julgadora. 

II - 3 (três) membros escolhidos conforme artigo 
11 desta lei. 
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§ 1º - Para cada período de inscrição, isto é, janeiro 

e junho de cada ano, será formada uma Comissão 

Julgadora. 

§ 2º - Os integrantes da Comissão Julgadora pode-

rão ser reconduzidos à Comissão Julgadora. 

§ 3º - Somente poderão participar da Comissão 

Julgadora pessoas de notório saber em teatro, com 

experiência em criação, produção, crítica, pesqui-

sa ou ensino, vedada a indicação ou nomeação de 

pessoas com atuação restrita à promoção, divulga-

ção ou captação de recursos. 

§ 4º - Nenhum membro da Comissão Julgadora 

poderá participar de projeto concorrente no res-

pectivo período. 

§ 5º - Em caso de vacância, o Secretário Munici-

pal de Cultura completará o quadro da Comissão 

Julgadora, nomeando pessoa de notório saber em 

teatro. 

§ 6º - O Secretário Municipal de Cultura terá até 3 

(três) dias úteis, após o prazo fixado no parágrafo 

6º do artigo 11 desta lei, para publicar no Diário 

Oficial do Município a constituição da Comissão 

Julgadora. 

Art. 11 - Os 3 (três) membros de que trata o item 

II do artigo 10 serão escolhidos através de votação. 

§ 1º - As entidades de caráter representativo em 

teatro, de autores, artistas, técnicos, críticos, pro-

dutores, grupos ou empresários teatrais, sediadas 

no Município de São Paulo há mais de 3 (três) 

anos, poderão apresentar à Secretaria de Cultura, 

até o dia 15 de janeiro ou 15 de junho de cada 

exercício, lista indicativa com até seis nomes para 

composição da Comissão Julgadora. 

§ 2º - Cada proponente votará em até 3 (três) no-

mes das listas mencionadas no parágrafo 1º deste 

artigo. 

§ 3º - Os 3 (três) nomes mais votados nos termos 

do parágrafo 2º formarão a Comissão Julgadora 

juntamente com o presidente e outros 3 (três) re-

presentantes do Secretário Municipal de Cultura. 

§ 4º - Em caso de empate na votação prevista nos 

parágrafos 2º e 3º, caberá ao Secretário Municipal 

de Cultura a escolha dentre aqueles cujos nomes 

apresentarem empate na votação. 

§ 5º - O Secretário Municipal de Cultura publicará 

no Diário Oficial do Município, e divulgará por ou-

tros meios, sua lista de indicações e as listas das 

entidades, quando houver, até o dia 20 de janeiro 

ou 20 de junho de cada ano para formação da Co-

missão nos respectivos períodos. 

§ 6º - Encerrado o prazo de inscrição dos projetos, 

cada proponente terá 2 (dois) dias úteis para en-

tregar seu voto, por escrito, à Secretaria Municipal 

de Cultura. 

§ 7º - A Secretaria Municipal de Cultura deixará à 

disposição de qualquer interessado, até o final de 

cada ano, cópia de todos os documentos referen-

tes à formação da Comissão Julgadora. 

§ 8º - As indicações mencionadas no parágrafo 

1º dependem de concordância dos indicados em 

participar da Comissão Julgadora, o que será feito 

através de declaração expressa de cada um con-

forme modelo a ser fixado pelo Secretário Munici-

pal de Cultura em publicação no Diário Oficial do 

Município até 30 (trinta) dias após a promulgação 

desta lei. 
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Art. 12 - A Comissão Julgadora fará sua primeira 
reunião em até 5 (cinco) dias úteis após a publica-
ção de sua nomeação. 

§ 1º - O Secretário Municipal de Cultura definirá o 
local, data e horário da mesma. 

§ 2º - Nesta reunião, cada membro receberá da Se-
cretaria Municipal de Cultura uma via dos projetos 
inscritos e uma cópia desta lei. 

Art. 13 - A Secretaria Municipal de Cultura provi-
denciará espaço e apoio para os trabalhos da Co-
missão, inclusive à assessoria técnica mencionada 
no parágrafo 7º do artigo 14. 

Art. 14 - A Comissão Julgadora terá como critérios 
para a seleção dos projetos: 

I - Os objetivos estabelecidos no artigo 1º desta 
lei. 

II - Planos de ação continuada que não se restrin-
jam a um evento ou uma obra. 

III - A clareza e qualidade das propostas apresen-
tadas. 

IV - O interesse cultural. 

V - A compatibilidade e qualidade na relação entre 
prazos, recursos e pessoas envolvidas no plano de 
trabalho. 

VI - A contrapartida social ou benefício à popula-
ção conforme plano de trabalho. 

VII - O compromisso de temporada a preços po-
pulares quando o projeto envolver produção de 
espetáculos. 

VIII - A dificuldade de sustentação econômica do 
projeto no mercado. 

§ 1º - É vedada a participação de uma mesma pes-
soa em mais de um núcleo artístico ao mesmo 

tempo, mas um artista ou técnico pode ser incluí-

do em fichas técnicas de diferentes projetos. 

§ 2º - Não poderão ser aprovados pela comissão 

mais de 20 (vinte) projetos referentes às inscrições 

de janeiro. 

§ 3º - Não poderá ser aplicado para os projetos 

inscritos em janeiro mais de 2/3 (dois terços) dos 

recursos públicos previstos no orçamento anual 

do Programa. 

§ 4º - A Comissão decidirá sobre o valor do apoio 

financeiro para cada um dos projetos que selecio-

nar, mas esta importância não poderá ser inferior a 

50% (cinqüenta por cento) do orçamento apresen-

tado pelo proponente. 

§ 5º - A Comissão poderá não utilizar todo o or-

çamento do Programa se julgar que os projetos 

apresentados não têm méritos ou não atendem 

aos objetivos desta lei. 

§ 6º - A seleção de um mesmo proponente poderá 

ser renovada a cada nova inscrição sempre que a 

Comissão julgar o projeto meritório e uma vez ou-

vida a Secretaria Municipal de Cultura quanto ao 

andamento do projeto anterior. 

§ 7º - A seu critério, a Comissão poderá solicitar 

esclarecimentos a assessores técnicos para análise 

dos projetos e seus respectivos orçamentos. 

Art. 15 - A Comissão Julgadora tomará suas deci-

sões por maioria simples de votos. 

Parágrafo único - O Presidente só tem direito ao 

voto de desempate. 

Art. 16 - Para a seleção de projetos, a Comissão Jul-

gadora decidirá sobre casos não previstos nesta lei. 
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Art. 17 - A Comissão Julgadora é soberana e não 
caberá recursos contra suas decisões. 

Art. 18 - Até 5 (cinco) dias após o julgamento a 
Secretaria Municipal de Cultura deverá notificar os 
vencedores, que terão o prazo de 5 (cinco) dias, 
contados após o recebimento da notificação, para 
se manifestar, por escrito, se aceitam ou desistem 
da participação no Programa. 

§ 1º - A concordância do proponente obriga-o a 
cumprir todo o plano de trabalho apresentado, 
independentemente do orçamento aprovado pela 
Comissão Julgadora. 

§ 2º - A ausência de manifestação por parte do 
interessado notificado será tomada como desis-
tência do Programa. 

§ 3º - Em caso de desistência, a Comissão Julga-
dora terá o prazo de 5 (cinco) dias para escolher 
novos vencedores, repetindo-se o estabelecido no 
“caput” deste artigo, sem prejuízo para os prazos 
determinados para a contratação dos demais sele-
cionados e ressalvado o disposto no parágrafo 4º. 

§ 4º - A seu critério, a Comissão poderá não sele-
cionar novos projetos em substituição aos desis-
tentes, ainda que isso signifique a não utilização 
do total dos recursos disponíveis para o Programa. 

Art. 19 - O Secretário Municipal de Cultura divul-
gará, homologará e publicará no Diário Oficial do 
Município a seleção de projetos da Comissão Jul-
gadora e as alterações previstas nos parágrafos 3º 
e 4º do artigo 18. 

Parágrafo único - Os atos mencionados no “caput” 
deste artigo serão realizados em até 2 (dois) dias 
úteis após as respectivas decisões da Comissão 
Julgadora. 

Art. 20 - Até 20 (vinte) dias após cada publicação 
prevista no artigo 19, a Secretaria Municipal de 
Cultura providenciará a contratação de cada pro-
jeto selecionado. 

§ 1º - Para a contratação, o proponente será obriga-
do a entregar à Secretaria Municipal de Cultura cer-
tidões negativas de débitos junto ao Poder Público. 

§ 2º - Cada projeto selecionado terá um processo 
independente de contratação, de forma que o im-
pedimento de um não poderá prejudicar o anda-
mento da contratação dos demais. 

§ 3º - O objeto e o prazo de cada contrato obede-
cerão ao plano de trabalho correspondente. 

§ 4º - O pagamento da Secretaria Municipal de 
Cultura a cada contratado, expressamente consig-
nado no respectivo contrato, com a ressalva do 
disposto no parágrafo 5º deste artigo, será realiza-
do em 3 (três) parcelas a saber: 

I - A primeira, na assinatura do contrato, corres-
ponde a 40% (quarenta por cento) do orçamento 
aprovado pela Comissão Julgadora. 

II - A segunda, no mesmo valor, será efetuada no 
início da segunda etapa do cronograma financeiro 
do projeto e uma vez comprovada a realização das 
atividades do primeiro período do plano de trabalho. 

III - A terceira e última parcela corresponde a 20% 
(vinte por cento) do orçamento aprovado pela Co-
missão Julgadora e será efetuada ao término do 
plano de trabalho. 

§ 5º - O pagamento das parcelas de um novo con-
trato só poderá ser feito após a conclusão do pro-
jeto anterior. 

Art. 21 - O contratado terá que comprovar a reali-
zação das atividades através de relatórios à Secre-
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taria Municipal de Cultura ao final de cada um dos 
3 (três) períodos de seu plano de trabalho. 

Art. 22 - O não cumprimento do projeto tornará 
inadimplentes o proponente, seus responsáveis le-
gais e os membros do núcleo artístico. 

§ 1º - Os proponentes, seus responsáveis legais e 
os membros dos núcleos artísticos que forem de-
clarados inadimplentes não poderão efetuar qual-
quer contrato ou receber qualquer apoio dos ór-
gãos municipais por um período de 5 (cinco) anos, 
com exceção do disposto no parágrafo 2º. 

§ 2º - As penalidades previstas no parágrafo ante-
rior não se aplicam às cooperativas e associações 
mencionadas no parágrafo 5º do artigo 4º mas 
apenas aos núcleos artísticos inadimplentes e seus 
membros. 

§ 3º - O proponente inadimplente será obrigado 
a devolver o total das importâncias recebidas do 
Programa, acrescidas da respectiva atualização 
monetária. 

Art. 23 - A Secretaria Municipal de Cultura ave-
riguará a realização do plano de trabalho a par-
tir dos relatórios apresentados pelos contratados, 
sendo sua responsabilidade: 

I - Informar à Comissão Julgadora sobre o anda-
mento de projeto em função do disposto no pará-
grafo 6º do artigo 14. 

II - Tomar as medidas necessárias para o cumpri-
mento do artigo 22. 

Art. 24 - O contratado deverá fazer constar em 
todo seu material de divulgação referente ao pro-
jeto aprovado os seguintes dizeres: “Programa Mu-
nicipal de Fomento ao Teatro para a Cidade de São 
Paulo”. 

Art. 25 - Esta lei dispensa regulamentação prévia 
para sua aplicação. 

Art. 26 - As despesas decorrentes da implantação 
desta lei correrão por conta das dotações orça-
mentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 27 - Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação, revogando-se as disposições em contrário. 

PRFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 8 
de janeiro de 2002, 448º da fundação de São Paulo. 

MARTA SUPLICY, PREFEITA 

ILZA REGINA DEFELIPPI DIAS, Respondendo 
pelo Cargo de Secretária dos Negócios Jurídicos 

JOÃO SAYAD, Secretário de Finanças e Desenvol-
vimento Econômico 

MARCO AURÉLIO DE ALMEIDA GARCIA, Secre-
tário Municipal de Cultura 

Publicada na Secretaria do Governo Municipal, 
em 8 de janeiro de 2002. 

UBIRATAN DE PAULA SANTOS, Respondendo 
pelo Cargo de Secretário do Governo Municipal 
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