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DIÁLOGOS PARA A DIVERSIDADE CULTURAL

A Secretaria Municipal de Cultura (SMC), no âmbito da política cultural da prefeitura de São Paulo, 

desenvolve um grande conjunto de ações de apoio às artes cênicas. Desde 2002, quando começou a 

ser implementada a Lei de Fomento ao Teatro, a cidade se consolidou como o principal polo de pes-

quisa e criação teatral do país e um dos mais importantes de todo o mundo. Até 2015, o município 

apoiou 402 projetos através desse programa, investindo com recursos próprios cerca de 149 milhões 

de reais, que mudou a cena em nossa cidade. 

Embora seja a face mais visível da ação de prefeitura no apoio ao teatro, a Lei de Fomento está longe 

de ser a única forma de fortalecimento da cadeia de criação e sustentação econômica relacionada 

com o teatro. O conjunto de programas e iniciativas impulsionadas pela SMC envolve a formação, a 

pesquisa, a criação, a produção, a circulação de espetáculos e a proteção aos teatros independentes. 

O Programa Vocacional, que é realizado desde 2003 em equipamentos culturais da prefeitura, possi-

bilita a formação inicial para jovens interessados em artes cênicas e estimula a constituição de muitos 

coletivos que se profissionalizaram na última década, fortalecendo a cena teatral de São Paulo. Ape-

nas em 2015, foram oferecidas 5,2 mil vagas em quase uma centena de espaços culturais em todas as 

regiões de cidade.

O Prêmio Zé Renato, criado em 2014, garante a circulação de espetáculos, visando o acesso da po-

pulação a um teatro de qualidade. Essa ação, regulamentada por lei, reforça a intensa programação 

de artes cênicas promovida pela prefeitura no Circuito Municipal de Cultura, na Virada Cultural e em 

outros eventos e festivais, além de programação regular dos centros culturais e teatros municipais. O 

apoio à Mostra Internacional de Teatro de São Paulo (MIT – SP), que chegou à 3ª edição em 2016, é 

um exemplo dos inúmeros eventos apoiados pelo município. 

Para proteger e apoiar a manutenção dos teatros independentes, que tanto contribuem para a disse-

minação da arte e da cultura na cidade, foram criados recentemente vários instrumentos urbanísticos 

e fiscais. 

O Plano Diretor Estratégico de São Paulo inovou ao colocar a proteção dos espaços culturais como 

um objetivo estratégico no planejamento urbano da cidade. Para proteger teatros ameaçados pelo 
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processo imobiliário, foi criada uma nova Zona Especial de Preservação Cultural, a Área de Proteção 

Cultural (ZEPEC-APC), regulamentada em janeiro de 2016 pela SMC. O instrumento visa compatibilizar 

a manutenção destes espaços com o desenvolvimento urbano.

O apoio aos teatros independentes também se dá através da via fiscal, como na isenção de ISS para as 

cooperativas ligadas à cultura e através da lei, regulamentada em 2016, que isenta IPTU de teatros e es-

paços culturais cuja finalidade seja a realização de espetáculos de artes cênicas, com acesso direto pelas 

ruas ou galerias da cidade. 

Nesse contexto, é com muita alegria que lançamos essa publicação, que sistematiza os Diálogos Teatrais, 

promovidos com o apoio da SMC entre 2013 e 2015. Esse projeto foi um dos desdobramentos do pro-

cesso de escuta denominado #existediálogoemSP, criado pelo então secretário Juca Ferreira, que mobili-

zou o setor cultural de São Paulo.

Além de fomentar a atividade teatral, é atribuição da SMC promover e difundir uma reflexão crítica so-

bre a formação, criação e produção cultural. Os “diálogos” são um espaço de troca entre grupos e coleti-

vos de teatro para compartilhamento de pesquisa, modos de produção, estética e reflexões sobre temas 

de investigação e criação que fossem comuns a diferentes grupos. Ademais, possibilita a socialização 

desses processos com o público, dando ênfase aos participantes do Vocacional e estudantes de teatro.

A publicação reúne o resultado dos cinco “diálogos”, que trataram temas de grande interesse cultural 

como “O teatro negro e a negra e o negro no teatro”; “A cidade em cena: dramaturgia, estética e ence-

nação” e “Teatro e território”. Menção especial deve ser feita ao 5º Diálogo – “A importância das sedes” 

– realizado em julho de 2015, quando foi debatida a já citada regulamentação da ZEPEC-APC. 

Esse processo de reflexão crítica deve ter continuidade em 2016. Pretendemos dar início a outra série 

de “Diálogos”, com a intenção de debater grandes temas e desafios do teatro, aprofundando questões 

polêmicas e o diálogo entre os grupos e coletivos culturais e o público. 

Prof. Dr. Nabil Bonduki

  

Secretário Municipal de Cultura
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Apresentação 

O projeto “Diálogos Teatrais”, criado em 2013, foi uma inicia-
tiva do Núcleo de Fomentos Culturais/Linguagens inspirado 
no #existediálogoemSP, encontros promovidos pelo então 
Secretário de Cultura Juca Ferreira para debater políticas pú-
blicas culturais com participação social.

Nossa pretensão com esse projeto foi constituir um âmbito 
de trocas e escuta permanente de múltiplas possibilidades 
de abordagem sobre o teatro. Como ponto de partida ilu-
minar temas e pesquisas dos grupos participantes do Pro-
grama Municipal de Fomento ao Teatro, tanto para ampliar 
a visibilidade dos processos verticalizados de criação das 
companhias quanto para promover um outro espaço de 
troca entre os grupos, visto que trabalhos conjuntos, re-
sidências artísticas e criações coletivas já são uma prática 
usual entre eles na concepção de seus projetos. Ao iniciar 
os “Diálogos Teatrais” pela série “O Fomento Compartilha” 
almejávamos provocar os grupos a um debate e refl exão 
que extrapolasse seus projetos, entendendo convergências 
e divergências da relação que cada um apresenta em suas 
abordagens aos temas que propusemos, as aproximações 
e distanciamentos entre pensamento e prática, e refl etir 
acerca de como suas escolhas estéticas revelam posições 
políticas, ideológicas e de suas diversas formas de relação e 
troca com a cidade. 

Os temas discutidos – Teatro Negro, Relação com a Cidade, 
Teatro e Território, Para Quem se Faz Teatro e o Papel das 
Sedes para os Grupos – foram escolhidos para servirem 
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como disparadores de refl exões profundas e por vezes po-
lêmicas, o que se mostrou fundamental para um bom de-
bate. Ao convidarmos os artistas, tínhamos uma proposta 
de tema e o desejo de levá-lo à  refl exão junto ao público. 
Desta forma, a construção dos Diálogos seguiu de maneira 
conjunta entre a equipe do Fomento ao Teatro e os parti-
cipantes das mesas para assim defi nirmos desde os títulos 
dos encontros, os mediadores e a metodologia de cada 
Diálogo. 

Os cinco encontros condensados nesta publicação trazem 
uma riqueza de questões e reafi rmam a importância do Pro-
grama Municipal de Fomento ao Teatro. Esta ação busca o 
fortalecimento e visibilidade de um tão necessário e potente 
teatro negro. Assim como da continuidade de coletivos que 
fazem a diferença na arte e na cultura em diferentes cantos 
da cidade – Parque Santo Antônio, Vila Maria Zélia, Cidade 
Tiradentes. Por fi m, para a resistência dos grupos em manter 
suas sedes contra a especulação imobiliária. 

Convidamos Kil Abreu para dar mais tempero nessa conver-
sa. E seu texto, que dá abertura às refl exões, é uma preciosa 
contribuição para coroar esse registro e nos inspirar para 
outras escutas, outros diálogos.

     Carlos Antonio Moreira Gomes  e Marisabel Lessi de Mello
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Quixotes, Dulcineias e tais: o teatro das utopias (im)possíveis na cidade de São Paulo

Kil Abreu (em memória de Sebastião Milaré)

(...) 
                        E que tua casa não é lugar de ficar

mas de ter de onde se ir
(Max Martins, A cabana)

O conjunto das muitas falas que estiveram presentes na série de encontros “Diálogos Teatrais – O Fomento 

Compartilha”, cujos diálogos estão compilados neste livro, apontam naturalmente para direções diversas, no âmbito 

dos temas já amplos que pautaram os relatos e discussões – os territórios novos e os ameaçados, o teatro na cidade, 

as sedes de grupos, a relação entre espectador e cena e a emergência de jovens artistas negros, em parte, favorecida 

pelo Programa. 

Olhando estes depoimentos no contraste com a sequência histórica que os precede, imediatamente é pos-

sível arriscar dizer sem medo do óbvio que a experiência do teatro de grupo amparada pelo Programa de Fomento 

é um fato cultural na contramão da época. Em que pese o sucesso da política pública sob muitos e importantes 

aspectos, o sumo das falas colhidas nestes encontros tem esta característica 

comum: dizem respeito à invenção de algo que é mais que um modo de 

financiamento inusual. Nos dizem sobre a criação de um problema, no me-
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lhor sentido da expressão – de uma questão, um  contradispositivo colocado sobre o coração da época. Por isso em 

qualquer uma destas coordenadas debatidas será recorrente e perceptível, como veremos, a menção a experiências 

“de exceção”, cuja natureza em geral se estrutura como algo que não cabe facilmente nos escaninhos da cultura mer-

cantil, isto sob as mais variadas tentativas de entrada: do enraizamento físico dos grupos em terra acostumada aos 

adubos do capital às questões estéticas propriamente ditas, passando pela fruição, pelo encontro com o público. É 

quase tudo fora da ordem ou já na direção de construir, quem sabe, uma ordem nova. 

Neste momento em que escrevemos (são muitos os que aqui escrevem), o Núcleo Bartolomeu de De-

poimentos já perdeu a sua batalha na Pompeia (mas, oxalá, não a guerra). Zé Celso e o Oficina estão aí, tocaiados 

e na resistência (im)possível à boca dentada da especulação imobiliária que toma o Bixiga (“mais Brecht, menos 

Odebrecht!”, gritam eles). E, em outra frente que talvez compense esta, uma geração incrível de meninos e meninas 

ergue obras e alianças belas, planeja e invade a cidade sem pedir licença, fazendo valer por vezes loucamente aquela 

trajetória de Quixotes, de santos guerreiros e heróis desajustados sobre a qual falou a Patrícia Gifford se referindo ao 

espetáculo da Cia São Jorge. E assim foi, e assim, como veremos a seguir, está sendo. Em boa medida os depoimentos 

que seguem dão conta, então, da cifra de vida e de uma fatia do teatro vivo que inventa formas não só para continuar 

como para demarcar o espaço de um fenômeno cultural sem igual na história do teatro brasileiro. 
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Territórios e cidade: O teatro é seu próprio centro

A tomar pelo que se disse nos encontros sobre as relações entre o teatro e a cidade e sobre as tensões cada 
vez mais complexas e interessantes entre periferia e centro, podemos sem dúvida adiantar que neste momento a 
discussão sobre arte e espaço público avançou, no teatro, para um ponto novo se pensarmos nas décadas passadas. 
A disseminação do contato com plateias, para muitos de nós, recém-descobertas e das práticas criativas e formativas 
pelos diversos, múltiplos espaços da cidade (que não são só físicos como também humanos) nos diz entre outras 
coisas que muitos grupos antes fora de certa zona de visibilidade tateavam, por necessidade, coisas que só se notabili-
zariam mais à frente e que, no entanto, já estavam sendo gestadas São Paulo adentro. Como, por exemplo, as práticas 
de criações site specific, que hoje aparecem como fato assimilado no panorama da produção. 
 É preciso reconhecer que nestas últimas décadas, independente e quase sempre por fora da cobertura dos 
cadernos de cultura dos grandes jornais, a cidade foi tomada como corpo e como suporte para muitas formas de 
teatro. Do Parque Santo Antônio a Cidade Tiradentes, da Bela Vista ao Grajaú  já não falamos apenas da apropriação 
de nichos singulares pelo seu simbolismo como aqueles que identificaram (e identificam) os trabalhos de grupos 
como o Teatro da Vertigem ou, antes, as criações de Renato Cohen. Hoje precisamos pensar que os site specific ge-
rados nos últimos anos avançaram muito pelos galpões, salas, espaços públicos abandonados, praças e ruas. E muito 
em função de aventuras artísticas que permaneceram ocultas para muitos de nós. Como disse a professora Maria 
Lúcia Pupo na apresentação de um dos encontros, trata-se “de situações nas quais o espaço em que a cena acontece 
é inseparável da cena em si. Aquela cena, aquele espetáculo, aquele acontecimento precisa acontecer naquele lugar e 
não pode acontecer em outro, o espaço significa”. Definição que naturalmente abre a possibilidade para que “estique-
mos” o formalismo que está na origem do conceito para que assim ele possa alcançar todos os teatros “de invasão” 
acontecidos em São Paulo e que não são de tempos recentes, vêm na verdade de longa data, sobretudo através dos 
grupos amadores que sempre produziram fora dos nichos oficiais, ocupando as salas de paróquias e escolas, áreas 
livres e onde se pudesse reunir. Em geral não reconhecemos nestes o espírito da invenção nem as bases das experi-
ências repercutidas pela teoria teatral contemporânea. Mas, o componente de uso dos espaços, quase sempre não 
convencionais, conforme um elemento de necessidade intrínseca ao processo e ao lugar, sem dúvida já está ali. 

Esta é uma informação que esteve quase sempre subliminar (porque talvez ainda não totalmente percebida 
ou formulada) nos depoimentos dos representantes de grupos presentes nas rodas de conversa. O que se tornou 
mais evidente é que o Programa de Fomento oportuniza, no princípio involuntariamente, as condições para que esta 
aventura se torne sistema artístico e se lance na perspectiva da pesquisa continuada e de todas as variações artísticas 
e sociais que podem nascer dela. O que não dispensa que junto com a novidade do experimento os mais sensíveis 
ao entorno comecem a se colocar perguntas de fundo quase filosófico, mas que têm a ver também com a práxis 
imediata. Como disse a atriz Paula Klein a certa altura, “a gente começou a ser chamado de performático, site specific, 
mil termos, não sei quem no México faz a mesma coisa, mas a pergunta é: Onde estou?,  Como é onde estou?, O que 
eu quero de onde estou?, O que significa eu Paula, Patrícia, todos os outros companheiros da São Jorge, artistas, aqui 
nesse lugar?, Quem chamar pra fazer parte disso?”. 
 Todas estas perguntas essenciais que fundam as relações do artista consigo mesmo, seus parceiros imediatos 
ou ainda desconhecidos, voluntários e involuntários, são desdobradas também em outra perspectiva, que é a do 
lugar de origem ou criação e seu status, sua história e significado no quadro social. Talvez por isso no encontro que 
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tinha como tema os contrastes entre os teatros feitos no centro e na periferia, mediado pelo saudoso Sebastião Milaré, 
o coordenador do Fomento, Carlos Gomes, começou fazendo a melhor sinalização possível. Citando Pascal e Milton 
Santos, ele chamou a atenção para a relatividade destas relações que são, de fato, tanto uma circunstância geográfica 
quanto uma construção política.

Ali o mais marcante foi a constatação de que o teatro periférico, o  “teatro das franjas” passou nestes anos de 
uma condição “acidental” a uma  escolha essencial. Escolha porque no momento em que se torna consciente começa a 
agir tomando para si a assunção existencial, a atitude filosófica, o ponto de vista político e uma práxis necessária diante 
do mundo. Nesse sentido os grupos de teatro da periferia de São Paulo são elementos fundamentais em quadro mais 
amplo do qual (nos) surge nas últimas décadas, agora com grande visibilidade para a cidade inteira, uma produção cul-
tural que tem par nos saraus poéticos, nas várias vertentes da cultura hip hop, nas organizações em torno dos temas de 
gênero e raça, nos bailes populares de rua.

Por isso não há surpresa quando o ator Bruno César, do grupo Humbalada (da “periferia de Interlagos”, como 
ele define), se coloca: “No projeto atual, partimos de várias pesquisas da geografia da cidade e como a geografia da ci-
dade influencia na estética que está sendo criada. Para nós, estar ali, naquele pedacinho, entre duas represas, de alguma 
maneira determinava algo na nossa estética, modificava ou criava uma linguagem diferente. E queremos investigar exa-
tamente isso: por que estar ali é diferente de estar aqui ou estar lá? Ou se é igual, o que nos torna iguais? (...) a pesquisa 
gira em torno do que seria esse ator ou atriz marginal”.

Talvez essa geração de artistas e agitadores culturais esteja atualizando, de modo próprio e sob perspectiva esté-
tica e política bem recortada, aquilo que no final dos anos 60 Hélio Oiticica indicava através da sentença “seja herói, seja 
marginal” (não à toa nascida da convivência dele com o pessoal do morro da Mangueira, no Rio de Janeiro). A diferença 
é que, mesmo propondo o enfrentamento do ideário burguês Oiticica era um cidadão de classe média enquanto que 
aqui, em geral, são os próprios artistas da periferia, ou gente bem enraizada nela, que protagonizam esses espaços novos 
de oxigenação cultural da cidade pelas suas bordas.
 O curioso neste caso é que a história de um grupo como o Pessoal do Faroeste, instalado na região central da 
Luz, cria imediatamente o dissenso diante da tentativa de separar centro de periferia. Depois do que nos disse o diretor 
Paulo Faria a conclusão imediata, ainda que provisória, é a de que no essencial mudam os espaços, mas as trajetórias são 
bem parecidas. Os imaginários não coincidem totalmente porque São Paulo, como toda megalópole, é um corpo de 
infinitas fraturas, são muitas cidades em uma, com suas respectivas paisagens físicas e humanas. Mas, a condição funda-
mental, que é a de cidadãos e artistas mais próximos da margem que do centro no sentido da ordem de financeirização 
da vida que nos rege, é igual tanto para o pessoal do Grajaú quanto da Cracolândia. Neste aspecto estamos todos na 
mesma periferia – a econômica, que como apontava Marx há muito tempo é a condição essencial, que tem feito as 
mediações, forjado parte das sociabilidades e, portanto, das relações tanto quanto das demandas e expectativas diante 
da vida. Coisas de muito interesse, como sabemos, para os artistas que costumam criar olhando em volta.

Uma outra entrada interessante para a mesma questão seria a de verificar a existência da própria arte no mun-
do da mercadoria. Senão de toda a arte, porque há uma parcela bem aderida ao esquema mercantil, ao menos a uma 
parte, que nela interessa, mas que não está integrada, permanece nas margens. Em certa medida guardadas as devidas 
proporções, o momento atual é ainda reverberação de uma construção histórica que vem pelo menos desde o século 
XVIII, com a emergência do modo de vida burguês, com a consolidação da criação artística “de encomenda”, tomada 
como “central” inclusive para uns bons capítulos da história da arte, em contraste com a criação mais livre (periférica?). 
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Estas coisas todas têm implicações, desde então, tanto políticas quanto estéticas, que passam, por exemplo, desde a 
consolidação da arte mimética e do retrato (no nascedouro da necessidade de os burgueses se verem representados) 
até pelas poéticas discordantes que foram criadas pelas franjas dos realismos e naturalismos desde então. Quando o 
pessoal da Humbalada e outros grupos se colocam o dilema (afirmar o território ou expandir o território?), é sobre 
isso também que estão se perguntando. Porque as decisões, políticas na base, abarcam responsabilidades éticas e 
pedem soluções estéticas.

É como diz a professora Fátima Saadi, engrossando o caldo com mais perguntas: “Como nos posicionamos 
frente a tantos recortes possíveis para a questão da representação teatral entre o centro e a periferia? Vamos continu-
ar acreditando que é o fator econômico o que determina a criação estética? Vamos aceitar as classificações cegas que 
igualam quantidade e qualidade e transformam o poder de difusão de um produto estético em qualidade artística?
Não são estas as fronteiras que devemos romper, mas as que separam os diferentes campos do saber e os diferentes 
lugares de criação artística. É preciso saber reconhecer as diferenças para poder trabalhar as alianças”. 

Ilhas de desordem : o inviável produtivo

 Em uma passagem do encontro sobre os grupos de teatro que mantêm ou mantiveram sedes (espaços de 
criação ou apresentação, entre outras coisas) o ator e diretor Fábio Resende convidou os presentes a lembrarem  
alguns dos que projetaram, construíram, ocuparam e fizeram viver suas  “ilhas de desordem”, estes lugares de con-
trovérsia dentro da dinâmica do capital. E foram citados pelos artistas presentes: Pombas Urbanas, Paideia, Cia. São 
Jorge de Variedades, Cia. Livre, Folias D’Arte, Cia do Feijão, Humbalada, Parlendas, Kiwi, Capulanas, Os Fofos Ence-
nam, Dolores Boca Aberta Mecatrônica, Cia. Vagalum Tum Tum, O Grito, Núcleo Pavanelli, Teatro de Narradores, As 
Meninas do Conto, Cia. Elevador de Teatro Panorâmico, Os Satyros, Mundu Rodá, Teatro da Vertigem, Parlapatões, 
Núcleo do 184, Cia. da Revista, Cia. Balagan, Teatro Comunne, Teatro do Incêndio, Grupo XIX de Teatro, Giramundo, 
Redimunho, Sobrevento, II Trupe de Choque, Engenho Teatral, Cia. Antropofágica.
 São alguns grupos entre tantos que resolveram articular lugares próprios de reunião também em função 
desta nova realidade que se desenhou nos anos recentes, entre outras coisas em função do Programa de Fomento. 
A depender do coletivo tais lugares terão estas ou aquelas funções – por vezes escritório administrativo e, na maior 
parte dos casos, espaços de criação e apresentação dos trabalhos. Ou, ainda, de atividades formativas e de “exten-
são” da vida comunitária do entorno. Recorrentes são os casos em que na mesma sede todas essas atividades são 
desenvolvidas. Nesse aspecto, e salvo engano por questões óbvias, quanto mais afastado do centro geográfico mais a 
instalação dos grupos nos nichos cidade afora tendem a se tornar “multidisciplinares”, como no exemplo do Pombas 
Urbanas, em Cidade Tiradentes, contado pelo Adriano Mauriz.
 “Começamos o projeto e aí nos demos conta que um lugar de 1.600 metros não poderia ser só um teatro. 
Embora a nossa intenção fosse muito boa as pessoas esperavam mais de nós. Então elas vinham e perguntavam: “vai 
ter música?”, “vai ter biblioteca?”, “vai ter dança?” E nós, como bons atores, respondíamos “vai!”, “vai!”, “vai!”, “traz seu 
livro, que eu trago o meu”. E assim, um trazia um livro, outro trazia outro e começamos a fazer uma biblioteca. Hoje 
temos a biblioteca Milton José Assumpção, com 9 mil títulos”. 
 De qualquer modo a existência das sedes, assim como a própria história recente dos grupos de teatro que 
colocaram para si a tarefa da criação continuada, é um acontecimento em geral fora da curva da época. Como em-
preendimento é coisa que não dialoga com as expectativas da cultura financeirizada. Para um resumo drástico, mas 

1

2

 1  SAADI, Fátima. “Periferia e centro na representação teatral”, em: Cadernos da ELT. Prefeitura de Santo André. Santo André, 2004
 2  Expressão usada pelo ator Celso Frateschi no contexto de criação da Escola Livre de teatro de Santo André.
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provavelmente próximo à situação da maioria, podemos dizer que são espaços economicamente inviáveis. E, entretanto, 
têm sido os lugares de gestação de uma parte considerável do que se tem produzido de mais importante na cena brasi-
leira contemporânea. Pode-se dizer que é uma condição de exceção que oferece uma contrapartida, em chave estética 
e por vezes de bom alcance social, que deveria interessar se vivêssemos no melhor dos mundos – o que, como sabemos, 
não é o caso. 

E qual é, pois, o caso? Falando da “vida real”, em que essa contrapartida de produtividade sui generis que vem 
dos grupos se defronta com uma ordem que não a comporta, Eugênio Lima, do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, 
relata a maneira como a companhia foi despejada do ‘seu’ espaço na Pompéia, em um violento episódio que tinha como 
pano de fundo não o interesse social, mas os braços da especulação imobiliária. Ocasião em que a desrazão da utopia, 
traduzida em resistência através da arte, encontra a razão pragmática do “direito à propriedade”, que é por assim dizer 
o centro da coisa. Em geral não tem nada a ver com o interesse público, mas está amplamente respaldada no aparato 
institucional do Estado, que a protege. É quando, como sabemos, a Lei não anda de jeito nenhum de mãos dadas com 
o justo.

Tentando fazer o caminho de volta para identificar o que levou o grupo até ali, à sede instalada em um imóvel 
alugado, ele se referiu a coisas como “necessidade e vocação”. As sedes têm, portanto uma função prática, talvez mais 
imediata, que é a de servir como abrigo ao que na vida ordinária tenderia a ficar disperso. Nesse sentido a sede discipli-
na, organiza e também facilita a forja dos vínculos. Mas tem também, como intuiu talvez o Eugênio quando falou em 
“vocação”, uma função ainda mais delicada, ligada à própria natureza do trabalho grupal continuado já na perspectiva 
da coisa estética propriamente dita, naquelas condições dadas. 

A sede tem a ver então, nesse segundo sentido, com a possibilidade de desdobrar um espaço físico – edifício, 
sala, galpão – em algo que oportuniza o surgimento de um campo novo que é o da prospecção artística. Não seria justo 
dizer que isto acontece em qualquer caso. Para ficar em um único aspecto entre tantos possíveis, não há dúvida que 
para uma cena “de pesquisa” há quase sempre relações íntimas entre as características do espaço e a criação drama-
túrgica. A não ser em casos nos quais os lugares de ensaio são mais acidentais à fatura estética, os espaços dos grupos 
vêm sendo assimilados como parte da forma e podem articular um sem número de soluções que vão das escolhas de 
gêneros textuais aos registros de atuação. E assim tem sido. Por isso é quase impossível dissociar a ocupação das sedes 
dos resultados cênicos de muitos grupos. Por exemplo, Club Noir (e sua cena minimalista), o Teatro de Narradores (e 
a articulação entre o dentro e o fora em um espetáculo como Cidade Fim, Cidade Coro, Cidade Reverso) ou o Grupo 
XIX de Teatro e as montagens moldadas à Vila Maria Zélia. São companhias que ilustram essa transformação do espaço 
físico em algo mais lato e mesmo mais importante que um novo “espaço para apresentação”. Em muitos casos é mais 
que isso. As sedes passam a ser suportes orgânicos, intrínsecos à forma teatral que a partir dali se inventa – quando se 
articulam como site specific ou quando se projetam depois dali para outros nichos da cidade. Estes trabalhos de “for-
malização”, de organização dos materiais em obra, têm um raio que não raro assimila de maneiras diversas a vida do 
entorno transformando-a em narrativa. Pensemos em um coletivo como o Estopô Balaio e o seu trabalho enraizado no 
Jardim Romano, na Zona Leste, para termos ideia, no limite, sobre como estas relações entre espaço e dramaturgia têm 
sido ricas, amplas, e onde elas podem chegar.

O fato é que, como se disse, na perspectiva mais essencial do teatro de grupo ter uma sede é algo inviável, 
algo que desafia toda a lógica que organiza a nossa vida em sociedade. Espaços para 50, 100 pessoas por apresentação 
são financeiramente impossíveis por princípio. Mas guardam enorme contribuição social se o ponto de vista for o do 
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fomento ao pensamento e à discussão da vida através da arte. O diabo é que este argumento é uma fala ainda envergo-
nhada para muitos de nós. Uma formação ideologizada nos fez acreditar que isso não é coisa que se diga. Que a criação 
artística é luxo, é supérfluo, é adereço diante de outras urgências do mundo. Se for para criar poesia que o seja prefe-
rencialmente em formas rentáveis e autossustentáveis, nos diz o tempo. É por causa desse arco amplíssimo que garante 
em todos os níveis e cada vez mais que os artefatos culturais sejam tomados como mercadorias entre outras que não 
há nada, por exemplo, no âmbito do direito, que ampare essa necessidade também vital que é a da existência das sedes.

Por isso é recorrente na fala dos representantes de grupos que participaram deste encontro um sentimento 
explícito ou subliminar de certo desamparo. Uma solução no curto prazo tem pouco a ver com o socorro pontual da 
Prefeitura (que já existe parcialmente, através do próprio Programa de Fomento). Porque o desamparo na verdade está 
no fato de os grupos que mantêm núcleos duros e trabalho continuado serem estes ornitorrincos da cultura. No sen-
tido estrito da produção cultural e da criação artística, mas também no sentido do confronto com outra cultura, a da 
economia política. Porque pelo seu modo de funcionamento os grupos de teatro não são, como disse o Eugênio, nem 
organizações públicas nem privadas. São peças estranhas, que em geral não se encaixam muito bem à máquina. Peças 
que são, por um tempo, aceitas como que acidentalmente, em ajustes negociados e provisórios. O que não evita que 
aqui e ali a anomalia do não pertencimento venha à tona e seja explicitada por vezes em episódios de extrema violência, 
como foi o caso do despejo do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos.

Pelos relatos, a perspectiva de futuro para a existência das sedes (que são, naturalmente, extensão ou princípio 
da existência dos próprios grupos) passa por várias frentes. Uma delas terá que ser buscada dentro dos aparatos insti-
tucionais. Como, por exemplo, através do estabelecimento das citadas áreas de proteção cultural (ZEPEC-APC). Ou das 
demandas pela isenção de parte dos impostos cobrados pela Prefeitura dos pequenos teatros (a isenção do IPTU já é 
uma realidade). Outra frente muito importante foi iluminada durante o debate por Fábio Resende. Ao narrar a saga 
de ocupação, pela Brava Companhia, de um sacolão (posteriormente “Sacolão das Artes”), no Parque Santo Antônio, 
ele chama a atenção para a necessidade de enraizamento do trabalho na comunidade e para além dela. “São campos 
de disputa”, diz ele ao lembrar que a relação com a comunidade é de parceria mas também de tensão. É preciso levar o 
poder público a encampar ocupações, em uma articulação que tem que ser “maior que o próprio grupo”. E, por fim, não 
esquecer que esta relativa autonomia sobre uma parte dos meios de produção tem a ver com “a qualidade pública do 
que é criado”. Algo de fato fundamental e, como sabemos, não pacífico. 

O espetáculo do encontro e a cor do teatro

No afunilamento destas questões amplas há outras, mais localizadas e também de grande importância. Uma 
delas é a do encontro, nestes contextos de arte revisitada, com as plateias. A outra é a emergência de um jovem teatro 
negro, capaz de mobilizar tanto as necessárias tarefas políticas quanto as demandas poéticas. 

No primeiro caso a recorrência mais evidente é a de um dimensionamento do chavão “o teatro é a arte do 
encontro” segundo certas exigências que talvez um teatro “de produção” não se coloque. É compreensível. Para uma 
cena comercial os materiais estão em geral já assentados nas tradições do teatro. Sabe-se perfeitamente quais são os que 
“funcionam”, no sentido daquilo que gera efeito. Para uma cena de viés mais experimental, como as do Grupo XIX de 
Teatro, Trupe Sinhá Zózima, Cia. Artehúmus entre muitas outras, uma das necessidades centrais dos processos artísticos 
é justo encontrar a sintonia fina não de uma teatralidade genérica, mas de um projeto poético particular. Por isso faz 
todo sentido que o Evill Rebouças fale sobre as esperanças do grupo na pesquisa de um teatro no qual o espectador 
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possa “comandar tempo e espaço”. Ou que o Grupo XIX de Teatro experimente, nos limites entre ficção e performance, 
relações quentes entre cena e plateia de uma maneira que o passado reflua sobre o presente não apenas em termos te-
máticos como também na subjetividade mais imediata de quem assiste à cena naquele momento. Ou, ainda, que entre 
as escolhas da Trupe Sinhá Zózima haja o espaço do ônibus e dos trajetos de uma cena em movimento pelas ruas de 
uma cidade como São Paulo. Um momento de reencontro do espectador com uma experiência quase comunitária, em 
tudo estranha aos dias atuais - e por isso mesmo teatralmente potente.  

Como disse o Lubi (Luiz Fernando Marques), já não se trata só do encontro, mas do encontro “com certas qua-
lidades”. Quais qualidades? Todas estas entre outras que vêm compondo um amplo repertório de “formas do encontrar”, 
seja, por exemplo, na cena de rua de um grupo como a Cia. do Miolo, seja no projeto do teatro de estádio do Oficina, 
seja na cena penumbrosa e para trinta pessoas do Club Noir. Tal repertório não é feito apenas de “novas técnicas”, em-
bora em muitos casos elas sejam de fato necessárias e estejam lá. Não se trata apenas de certo rendimento artístico mais 
ou menos competente. Trata-se de uma complexa rede que envolve procedimentos artísticos “em circunstância”. E o 
que são estas circunstâncias senão o próprio lugar em que a representação acontece, o que se tem a dizer e a mostrar e, 
eventualmente, o que se tem a ouvir? É o trânsito delicado entre essas coisas que fez e faz vivas (mais que “bom teatro”, 
mais que bons resultados formais) as experiências destes coletivos. Em geral uma arte do encontro que não é genérica 
e, a depender de cada grupo, tem contextos e pontos de chegada próprios. 

Sobre o tema de uma mudança de circunstância que talvez seja histórica, uma das rodas tematizou o teatro 
negro, onde se ouviu entre outras coisas o seguinte: 

“Em 2005, nós entramos na Escola de Arte Dramática da USP, uma escola muito clássica que existe desde 1948, 
uma escola que teve grande importância para a arte no Brasil, mas que os negros sempre estiveram apartados. Em toda 
a história da escola que soma 60 anos, nós tivemos 25 atores negros”. 

O depoimento do ator Sidney Santiago dá a medida do desafio quanto ao aspecto social ao tempo em que 
desenha o tamanho da tarefa para artistas negros interessados em responder a esta realidade em chave poética. Ain-
da controversa inclusive para os mais esclarecidos, a militância e as possibilidades de uma arte negra têm levantado, 
especialmente em São Paulo, uma boa poeira. Lembramos, só para ficar nos episódios mais recentes, a interdição do 
espetáculo “A Mulher do Trem”, do grupo Os Fofos Encenam, em 2015, e o cancelamento de “Exhibit B”, encenado por 
Brett Bailey, que seria apresentado na Mostra Internacional de Teatro de São Paulo – MIT neste ano de 2016. Em ambos 
os casos as suspensões foram, segundo certa versão, fruto de intervenção da militância negra. Quanto à MIT os organi-
zadores justificam alegando a necessidade de cortes no orçamento, o que teria inviabilizado a vinda do espetáculo. De 
todo modo, no contexto que aqui interessa, há ações articuladas em pelo menos duas frentes, a de combate direto ao 
que é julgado como racismo e a da criação artística.

Em qualquer destas frentes é evidente, a esta altura, que foi-se o tempo em que as chamadas lutas micropolíti-
cas eram tratadas como algo de segundo plano na agenda da esquerda sem que isso criasse alvoroço. Sobretudo com a 
afirmação e visibilidade inequívoca nas últimas décadas dos diversos movimentos negros, de mulheres, de homossexu-
ais e transgêneros. Ainda que haja resquícios de uma posição já francamente questionada, que dilui  demandas sociais 
mais ‘segmentadas’ na perspectiva geral das questões de classe, hoje é sem dúvida mais difícil que isso aconteça sem 
que cause desconforto e reações. 

Por outro lado, a mudança de paradigma no reequacionamento das relações entre classe, gênero e raça deixa 
como questão – ao menos para cidadãos e artistas de esquerda – a maneira, a ser descoberta, de dinamizar mutuamen-
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te essa tríade sem anular as partes e sem atomizar a abordagem, o que seria prestar um ótimo serviço ao liberalismo. 
Como diz Terry Eagleton,  “neste contexto, em que certas formas de política emancipatória de longo prazo pareciam im-
plausíveis, é compreensível que elementos de esquerda se dirijam de modo oportuno e esperançoso para essas questões 
em que ganhos mais imediatos parecem possíveis – questões que a política de classe estreitamente definida sempre 
diminuiu, distorceu ou ignorou” .

Para uma geração de artistas que esteve historicamente apartada não só do palco como também das plateias, 
como lembrou o ator Sidney Santiago, a tarefa mais importante talvez seja esta: como reconfigurar sob forma estética 
esta situação ainda de exceção sem se tornar refém dela?. Se a questão for pertinente isto significaria entre outras coisas 
fazer perguntas ao passado e ouvir com atenção, por exemplo, o ótimo histórico de recusas e afirmações do negro no 
teatro brasileiro desenhado pelo historiador e músico Salomma Salomão (neste volume), para daí avançar – como sem 
dúvida se está avançando – no campo da invenção artística propriamente dito. Que por hora, pelas condições dadas, 
é o espaço necessário para simbolizar estas idas e vindas, estes contrastes entre passado e perspectiva histórica, já não 
mais sob o ponto de vista sociológico, a esta altura razoavelmente demarcado, mas sob o ponto de vista artístico mes-
mo, que apresenta ainda os espaços abertos para muita discussão que precisa ser feita. 

Nesta direção é sempre uma alegria ouvir artistas – negros ou não negros – fazendo as pontes entre condição 
social e fenômeno estético, como fez, por exemplo, a Lucélia Sérgio, do grupo Os Crespos: “os limites que foram colo-
cados entre palco, plateia e o desenvolvimento desse teatro são apenas a linguagem através da qual a gente busca a 
liberdade dos nossos corpos, a liberdade dos nossos seres. A gente brinca com essa complexidade, com essa unidade 
que é muito maior que a teatral. (...) A gente acredita que o centro, realmente, tem que ser o ator. E aí tem o uso da 
ironia machadiana, o uso do vídeo como linguagem, a utilização dos signos pop... Não se trata de não utilizar as raízes e 
as culturas populares, mas utilizar aquilo que está às nossas mãos, hoje, e isso tem um passado, tem uma história. Então, 
o passado e a história são tomados pelo grupo como treinamento para utilização desses signos mais populares e mais 
contemporâneos”.

Em outras palavras o que a Lucélia está propondo junto com os Crespos é não só a estratégia de formalização 
de certo teatro, segundo certas expectativas de representação de atores negros, o que já é, por si, uma linda tarefa. O 
que ela propõe (e foi posição recorrente, ainda que subliminar, dos outros grupos) é a criação de uma cultura nova, no 
sentido amplo. Porque é disso que se trata, além da justa demanda de simbolização segundo as questões de raça. O que 
essa juventude está intuindo é que existe uma História e uma tradição importantes, e existe futuro e existe também, no 
presente, um espaço para a construção de uma vida ordinária e, portanto, de uma cultura, que pode oportunizar (está 
oportunizando) a transmudação da queixa em ato estético. Porque se o contexto cultural orienta os rumos da criação, 
no sentido de certas “hipóteses de trabalho” virem a se tornar possíveis , é preciso ordená-lo, é preciso colaborar para 
o surgimento de uma vida criativa regular. É o que Antônio Cândido chamava de ‘rotina’ quando se referia à formação 
de um sistema na literatura brasileira. Uma rotina no sentido amplo, que não é apenas o dia a dia da criação, envolve 
todo o seu entorno e a percepção sobre os fatos sociais. Não é à toa que foi possível organizar um encontro para discu-
tir teatro negro, no contexto do Programa de Fomento. Não é acidente, é que o centro do programa é justo a ideia de 
continuidade, aqui assimilada á necessidade disso que estamos intuindo ser a construção de uma cultura, nesse sentido 
da possibilidade de criação e fruição permanentes, não eventuais, de um teatro negro. 

A forma, ao fim e ao cabo, é a sedimentação de todo o seu processo de pensamento. E é este processo amplo, 
que salvo engano não está muito interessado em repousar apenas sobre a mimetização de estratégias para visibilizar a 
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3                  EAGLETON, Terry. A ideologia da estética. Jorge Zahar editor; Rio de janeiro, 1993                                                                     
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4                  OSTROWER, Fayga. Criatividade e processos de criação. 30ª. Edição. Editora Vozes: São Paulo, 2014.                                                                  

20



arte negra, mas para complexificá-la à luz da época, que grupos como a Cia dos Inventivos, Capulanas Cia. de Arte Ne-
gra, Os Crespos e Coletivo Negro estão, com maior ou menor ênfase, articulando através dos seus trabalhos. É a melhor 
notícia possível em um momento e lugar no qual, como lembrou a jornalista Eliane Brum se referindo especialmente 
aos brancos “de esquerda”, “o melhor branco só consegue ser um bom sinhozinho”.    

  

 Entre os guerreiros, santos ou não, em busca das suas dulcineias, e os quase todos desajustados – muitos entre 
os quais compartilharam suas vivências e impressões nestes encontros –, há os que se identificam como os “filhos do 
arte contra a barbárie”, movimento que impulsionou a criação da Lei de Fomento. No depoimento do Bruno César, da 
Cia. Humbalada, há um dos relatos mais bonitos porque certamente dimensiona de uma maneira concentrada o que 
têm sido estes anos incríveis – coisa que muitas vezes perdemos de vista:
            “O Humbalada surgiu dentro do programa Vocacional da Prefeitura de São Paulo, em 2003. Sempre que vamos 
nos apresentar, ficamos com essa frase na cabeça: o Humbalada é filho de política pública. A nossa história é toda cons-
truída a partir de políticas públicas da cidade de São Paulo. Surgimos de um programa público – o Vocacional – num 
período histórico da cidade de São Paulo muito peculiar. Tínhamos um programa da prefeitura muito importante, que 
era o Projeto Formação de Público, em que éramos espectadores. Então havia na cidade uma pulsação muito forte sobre 
qual é a relação do teatro com o que é público. Surgimos no meio dessa discussão e nos consideramos, inclusive, filhos 
do movimento ‘Arte contra a barbárie’”.
           Este é o quadro, em que se assimila em um mesmo movimento a vitalidade esperançosa dos jovens artistas e a luta 
pela existência (em afirmação não menos vital) de um velho artista septuagenário do tamanho de Zé Celso Martinez 
Corrêa.
             Visto nesta perspectiva, a complexa situação atual nos remete à fala do filósofo italiano Nuccio Ordine em um 
ensaio recente (A utilidade do inútil). Os grupos de teatro em São Paulo demarcam a condição do que ele chamou de 
“uma inutilidade radical”. Inutilidade paradoxalmente útil justo porque inútil. Algo que sobrevive em uma zona locali-
zada nas franjas do tipo de produtividade que movimenta os anos atuais. Ao se posicionar contra a “barbárie do útil” 
(tomada como sinônimo de “rentável”), Ordine chama a atenção para o “inverno da consciência” que nos atravessa e 
para as formas “de resistência aos egoísmos do presente, que corromperam inclusive nossas relações sociais e nossos 
afetos íntimos” . Remetendo a Montaigne, ele lembra que os fatos culturais que criam trincheiras a este rendimento do 
humano ao capital representam a intuição resistente amparada na ideia de que “é o desfrutar, não o possuir, que nos faz 
felizes”. Podemos dizer então, junto com ele, que os grupos de teatro são estas ilhas em geral desobedientes, no contra-
fluxo das águas, por condição ou escolha. Da maior importância exatamente porque inventam, no tranco, os espaços 
de respiração para uma ecologia estética e política nova. Uma espécie de reserva que desafia produtivamente, mas em 
uma produtividade de modo próprio, o sentido da época. 
            Por isso os diversos “compartilhamentos” presentes neste livro ajudam a compreender um pouco mais esta coisa 
relativamente nova. Sem querer romantizar, mas assumindo certo idealismo que é sempre necessário, podemos dizer 
que se trata de um mundo complexo, de uma luta entre narrativas e práticas sociais que através do teatro iluminam o 
entendimento daquilo que, enfim, “estamos sendo”, em um sentido que ultrapassa o próprio teatro. Por este, entre ou-
tros motivos, as falas que compõem este livro serão, daqui a alguns anos, depoimentos sobre uma passagem cujo fôlego 
e resistência é a própria História quem vai julgar. Aos de agora e aos que virão depois de nós, pois, desejamos merda. Que 
o futuro nos dê razão e que tenha valido toda a labuta, toda a luta e toda a alegria que saltam destas páginas.

Novos bárbaros e o inverno da consciência
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PUC/SP, especializado em questões africanas 

e afro-brasileiras e pesquisador, desde 2006, 

da história da dramaturgia e do teatro negro.
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Marisabel: É um prazer ter vocês aqui. Estamos inaugurando um pro-

jeto novo da Secretaria de Cultura, “Diálogos Teatrais”. inspirado no #exis-

tediálogoemSP, criado pelo Secretário Juca Ferreira, programa de escuta 

permanente com os fazedores de cultura. O #existediálogoemSP. come-

çou em 5 de fevereiro, debatendo sobre políticas públicas de cultura e a 

cidade, depois foram realizados encontros temáticos sobre teatro, dança, 

circo, cultura digital, migrantes, hip-hop, entre outros. No âmbito do Te-

atro, achamos bacana fazer um desdobramento desse projeto e come-

çar um diálogo mais específico, criando um espaço de debate e reflexão 

permanente sobre assuntos de interesse da linguagem. Vamos fazer os 

Diálogos Teatrais das mais variadas maneiras, com os mais variados temas. 

A ideia é que esse processo seja uma construção conjunta. Hoje iniciamos 

uma primeira série dos Diálogos Teatrais, que chamamos de “O Fomento 

Compartilha”. Todos sabem da importância do Programa Municipal de 

Fomento ao Teatro para a Cidade de São Paulo, um programa que existe 

há 11 anos, e que foi um marco na questão do financiamento público à 

cultura, pois antes só haviam leis de incentivo que não possibilitavam o 

acesso de um fazer artístico fora do mercado da cultura. O Programa, nes-

se sentido, é paradigma de uma grande mudança e também exemplo de 

uma política pública não só de Governo, mas de Estado. Foi fruto de luta 

A abertura foi feita por Marisabel Lessi de Mello, coordenadora do Núcleo de 

Fomentos Culturais/Linguagens da Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de 

São Paulo.
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e reivindicação dos artistas de teatro, simbolizada no movimento Arte Contra a 

Barbárie, criado por meio de lei específica, implantado em 2002, atravessou di-

ferentes gestões e consolidou-se. Voltando a proposta dos Diálogos Teatrais - O 

Fomento Compartilha, existem inúmeras possibilidades de temas para debate, 

desde os modos de produção, passando pelas escolhas estéticas até as formas 

de ocupação de espaços públicos que os diferentes grupos fomentados fazem 

de maneiras muito interessantes. Temos um especial apreço pelo tema escolhi-

do para esta primeira mesa, porque há a feliz conjuntura de ter quatro grupos 

formados por jovens atores, atrizes e diretores de teatro que pensam o Teatro 

Negro e que estão fomentados no momento: Coletivo Negro, Capulanas, São 

Paulo: Companhia das Letras, dos Inventivos e Os Crespos. Estes grupos fazem 

um trabalho muito importante na construção do Teatro Negro como lingua-

gem e como poética. Nós do Fomento e da Secretaria de Cultura entendemos 

que dar luz a este tema, possibilitar que ele possa ser debatido de maneira mais 

ampla, mais profunda, que as pessoas possam refletir sobre o que significa o Te-

atro Negro como linguagem é algo extremamente importante. Estamos fazendo 

este encontro no mês da Consciência Negra, portanto não é num momento 

qualquer que pautamos este debate. Além das questões de raça, etnia, classe, 

esses coletivos pesquisam também a subjetividade, que é intrínseca ao tema. 

Eu quero agradecer à equipe do Programa Municipal de Fomento ao Teatro: 

Janaina Fainer, Carlos Gaspar, Vânia Regina, Ieda Varejão, Perpétua Delfino e Bian-

ca Landim. Agradecer especialmente aos funcionários da Galeria Olido, pois às 

segundas-feiras o espaço não abre. Agradecer aos quatro coletivos e chamá-los 

para compor a mesa.
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Salloma:  É um privilégio estar aqui nessa mesa de peso negro, nessa instituição 
que é tão importante para a cidade, que é a Secretaria de Cultura. Nesse momento, 
enegrecemos um pouco o território da cultura, das estéticas que constroem essa 
cidade. Essa atividade revela uma mudança na perspectiva, se não da gestão pública, 
ao menos de alguns gestores públicos, de que os negros construíram essa sociedade, 
construíram essa cidade, e que, portanto, essa cidade e essa sociedade, de alguma 
forma, têm que contemplá-los. Nós sabemos que existem estéticas negras, nós 
sabemos que os africanos e os seus descendentes produziram civilizações com 
bases em conceitos, valores e visões de mundo que não coadunam com aquelas 
advindas da Europa. Em parte, essas estéticas negras não renegam a importância 
das culturas europeias, mas também não se reduzem a elas e nem se limitam 
simplesmente a reproduzir os seus valores, seus padrões, suas normas e seus 
conceitos. Portanto, falar em Teatro Negro é falar sobre ruptura e insurgência. Creio 
que não é necessário perguntar se existe dramaturgia e Teatro Negro no Brasil, mas 
cabe perguntar: qual foi e qual tem sido seu percurso? Quais foram no passado e 
quais são no presente os seus agentes, os seus empreendimentos políticos, estéticos, 
sociais, culturais? Também cabe perguntar: quais conteúdos têm sido trabalhados 
nessas dramaturgias e construções teatrais? Que conceito de dramaturgia negra e 
de Teatro Negro está sendo empregado? E em qual contexto? Isso pode ser feito 
não para distinguir um trabalho ou um grupo do outro, não para criar tensão em 
uma sociedade profundamente tensionada, mas para entender como têm sido 
construídos tais trabalhos, que conteúdos eles evocam, que diálogos e perspectivas 
eles elaboram, menos para fazer um juízo e julgar o mérito de cada trabalho, e, sim, 
para torná-los mais visíveis e empoderados culturalmente do que eles já são. Tenho 
pensado sobre o nascedouro, sobre o surgimento de uma forma negra pública de 
representação, na qual a corporalidade, a vocalidade, a narrativa e a musicalidade, 
estejam presentes. Por indicação de um texto do Roger Bastide, publicado nos anos 
70, sou levado a crer que o nascedouro de uma prática de representação negra no 
Brasil tem a sua origem ainda no século XVII, no nordeste brasileiro. Mas também há 
registros de representações negras espetaculares em Minas Gerais no século XVIII, na 
forma de drama de uma monarquia africana, que seria a monarquia do Congo. Essas 
representações nos alcançam ainda hoje nas formas de Congadas e Moçambiques. 
Mas é possível, pela sugestão do Roger Bastide, pensar no Boi-bumbá, na burrinha 
e em outras práticas populares negras do século XIX para cá, como formas teatrais. 
Posso, inicialmente, conceituar dramaturgia como: textos de autoria individual 
ou coletiva escritos especificamente para serem encenados a grosso modo. Posso 
pensar dramaturgia negra como: textos produzidos por negros tratando, ou não, 
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de temas relacionados às culturas de matrizes africanas 
sobre relações inter-raciais e intraraciais em todas 
as suas dimensões: simbólicas, cognitivas, históricas, 
políticas e socioculturais. Ainda é cedo, mas posso dizer 
que o primeiro texto produzido por um escritor negro 
sobre essas temáticas foi elaborado por Lima Barreto, no 
início do século XX. É um texto desconhecido chamado 
“Os negros”, um texto belíssimo, apesar de inacabado, 
que narra a fuga de um grupo de escravizados e a sua 
chegada à praia, onde eles observam o mar e ficam em 
uma dilema entre o mar e o penhasco. Simbolicamente, 
é um texto da fase em que a República brasileira buscou 
efetivamente construir um projeto de sociedade no qual 
os negros não estivessem presentes. O século XX, como 
mostra George Andrew Reid, foi um século terrível para 
os descendentes de africanos no Brasil e, sobretudo, em 
São Paulo. A política de branqueamento perseguida 
pelo Estado de São Paulo adiantou-se até a década 
de 1960 como política pública, como investimento 
do Estado para transformar, se não o Brasil, ao menos 
o Estado de São Paulo, em um Estado de brancos. 
Parece-me que Lima Barreto antevê o dilema dos 
negros: o mar talvez representasse um retorno inviável, 
e o penhasco, o desafio que eles teriam que galgar para 
construírem para si algum nível de cidadania nessa 
sociedade profundamente hierarquizada pela cor, 
pelo status. O panorama que nós temos atualmente 
é muito mais promissor do que foi durante todo o 

século XX, no qual tivemos algumas iniciativas. Temos 
notícias de Solano, com textos não escritos. Guerreiro 
Ramos com textos publicados, Souza Dantas com textos 
publicados, Benjamin com textos publicados e aí, mais 
adiante, os autores que estiveram, de alguma forma, 
relacionados ao quilombuge. O panorama que temos 
hoje não está mais concentrado em São Paulo e no Rio 
de Janeiro. Chegam notícias de Minas, do Rio Grande do 
Sul, da Bahia, sobretudo, do Maranhão. Parece-me que 
há um despertar da juventude negra em relação a essa 
linguagem e também em relação a esse legado simbólico, 
material e estético, de que nós produzimos leituras 
sobre a sociedade brasileira ao longo dos séculos XIX e 
XX, mas que no século XXI seremos capazes de produzir 
grandes sínteses e grandes reelaborações estéticas. É nesse 
panorama que emergem Os Crespos, O Coletivo Negro, 
As Capulanas e a Cia. dos Inventivos. São Paulo e Grande 
São Paulo têm tido a possibilidade de dialogar com essas 
produções que já extrapolam os territórios do Estado e 
talvez do país e abrem diálogos em outros espaços de 
negritude que nós podemos chamar de “diaspóricos”. 
Logo, minha fala se encerra aqui e esses autores, esses 
agentes, esses sujeitos coletivos negros, que evocam a sua 
condição de descendentes de africanos para colocar uma 
perspectiva ou várias perspectivas da sua origem tendo 
como suporte essa linguagem, ou essas duas linguagens, 
que nós chamamos de “Dramaturgia” e de “Teatro”. 
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André. Cinco aprendizes da Formação oito, instigados com as aulas de Alexandre 

Mate e o Teatro Épico, decidem ter a experiência dessa matéria na rua. Nossa pauta 

era o Teatro de rua e ao epicizar nossa vida, nos deparamos com a nossa identidade, 

somos negros, falamos de negritude. Nosso primeiro espetáculo – “A História da 

Morte de Maria Consorte” – estreou pelo programa VAI – Valorização a Iniciativas 

Culturais – da Secretaria Municipal de Cultura, pelas feiras livres de São Paulo 

e tratava desse assunto. Em nosso segundo ano de VAI, fomos ao encontro dessas 

comunidades pela cidade de São Paulo, pelas Casas de Cultura da Zona Sul, Norte, 

Leste, Oeste e Centro. Fomos falar um pouco do teatro popular. E lá estava o negro no 

Teatro popular. O início era de busca mesmo, deste ator na rua, com vários encontros 

e querendo descobrir: o que é que vamos falar para essa rua? Para São Paulo, para 

o Estado e para o Brasil? O que é que nós queremos falar? Depois de terminada a 

escola, estávamos novamente querendo ir para a rua, com mais consciência, e caiu 

em nossas mãos o romance “Viva o Povo Brasileiro”, de João Ubaldo Ribeiro, que fala 

de identidade brasileira, e por ela encontramos novamente as personagens negras.                                                                                                                                          

Marcos:   Pois falar do povo brasileiro é falar de nós, 

negros, que somos uma maioria. Em nosso primeiro 

espetáculo “Canteiro”, inspirado nessa obra de João 

Ubaldo, fizemos um recorte que são três territórios 

que permeiam a história: a senzala, o terreiro e a 

exploração do Barão, que é a figura do branco. Aí 

começamos a perceber que a nossa estética está 

ligada à questão do negro na cena. As personagens são 

negras, nós somos uma companhia de atores negros e, 

mesmo que não tenha sido uma questão inicial para 

nós e sim uma pesquisa relacionada à questão racial, 

falar de identidade é falar da nossa cor. 
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Sidney: É muito bom ver pessoas de peles brancas 
aqui, porque com isso trazemos uma complexidade 
que o racismo não foi inventado pelos negros, ele 
vem de um processo histórico, então, é uma tarefa 
de todos nós combatê-lo. Para fazer uma síntese do 
nosso grupo, há uma frase do escritor alemão Rainer 
Müller, essa contradição, que é mais ou menos 
assim: “Enquanto houver senhores e escravos, não 
estaremos dispensados da nossa missão”. Essa é 
a nossa máxima. Nós temos uma característica 
diferente, porque somos um grupo de Teatro Negro, 
ou seja, um grupo que traz consigo uma bandeira. 
Como o Salloma disse, há notícias do século XVII, 
temos notícias desse Teatro no Brasil já no século 
XVI, é um Teatro que está a serviço da visibilidade, 
ou seja, o negro tornou-se por um processo 
histórico o sujeito invisibilizado. Estamos apartados 
do teatro de uma forma geral, nós não estamos na 
plateia, nós não estamos representados no palco e, 
duplamente, não estamos enquanto atores, corpos 
que dão vida para essa dramaturgia. É estranho 
pensar isso, porque se nós pegarmos os etíopes ou 
os gregos, o teatro era um espaço em que a Pólis 
discutia os seus problemas e no mundo africano 
isso é mais complexo, porque tem a questão de 
divertimento, da imitação, da festa. Aqui no Brasil, 
com esse processo histórico, o teatro tornou-
se uma ferramenta de racismo, de segregação, 
de construção de estereótipos sobre toda uma 
população que construiu esse país. Em 2005, nós 
entramos na Escola de Arte Dramática da USP,  uma 
escola muito clássica que existe desde 1948, uma 
escola que teve grande importância para a arte 
no Brasil, mas da qual os negros sempre estiveram 
apartados. Em toda a história da escola, que somam 
60 anos, nós tivemos 25 atores negros, é um dado 
alarmante que mostra como o Brasil lidou “com 

essa questão ofi cial”. Era apartar mesmo. O palco é 
para dramas, é para importar essa estética europeia, 
porque nós queremos ser alguma coisa que nós 
não somos, nós queremos deixar de ser colônia, ou 
seja, nós queremos uma cena que dê conta dessa 
complexidade e nesse lugar os negros também eram 
apartados. Mas há uma contradição muito grande, 
pois desde o século XVIII nós temos companhias 
negras. Antes das companhias europeias virem ao 
Brasil, antes de nós, a questão da monarquia que 
passou e veio para o país, existiam centenas de 
companhias negras no Brasil e de negros, mestiços, 
indígenas. Quando isso se tornou uma etiqueta, 
esses negros foram apartados. Em 1945, Abdias 
do Nascimento constrói o Teatro Experimental do 
Negro. É desse teatro que nós somos herdeiros. 
Um teatro que tem uma preocupação estética de 
inserção do negro, mas também uma preocupação 
com a formação de público e com uma escrita 
dramatúrgica que dê conta da nossa experiência. 
Na história europeia, que é a história ofi cial, esse 
negro que é contado pelo olhar do outro não nos 
interessa, ou seja, nós queremos um Teatro que fale 
de nós para nós e para os outros. 

Lucélia: Quando pensamos no que seria uma 
estética dentro do Teatro Negro, há uma tentativa, 
que não é muito africana, de rotulação e de encaixar 
as coisas dentro de determinadas fôrmas. Nessa 
mesa há escolhas estéticas muito diversas e isso 
não signifi ca uma separação, e sim a construção 
de um teatro múltiplo e híbrido, como é a nossa 
natureza. Porque nós estamos acostumados com 
estereótipos que diminuem o ser negro no palco e 
a ideia é exatamente criar essa multiplicidade, uma 
outra imagem possível. Não se trata de colocar a 
tradição no palco para ela ser apreciada, mas se trata 

Os CresposOs Crespos
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Os Crespos
de reelaborar a tradição popular, as várias manifestações 
corporais de negros e negras e também reelaborar a 
nossa fala, a nossa musicalidade. Passar pelo nosso corpo, 
corpo contemporâneo de homem de hoje, que vive o 
hoje, que é brasileiro e não africano, portanto, carrega 
em si uma mistura de várias coisas, de várias culturas, 
e passar por esse filtro. Nos Crespos, trabalhamos 
muito com símbolos do pop, fazemos esse teatro dito 
contemporâneo, de mistura de várias linguagens. Outra 
questão primordial é o aperfeiçoamento da técnica. Os 
Crespos não buscam uma unidade africana, pensando 
em “a gente tem uma arte que é una”, até por conta 
da nossa formação pensamos o Teatro dentro desses 
moldes vindos de Grécia, mas isso não é um aprisionador, 
porque os limites que foram colocados entre palco, 
plateia e o desenvolvimento desse teatro são apenas a 
linguagem através da qual buscamos a liberdade dos 
nossos corpos, a liberdade dos nossos seres. Brincamos 
com essa complexidade, com essa unidade que é muito 
maior que a teatral, mas dentro dessa linguagem. Para 
nós, o ator é o centro. O texto, o cenário, o resto, têm 
o mesmo peso entre si e caminham em direção a esse 
ator. E por quê? Porque lidamos com o desenvolvimento 
da imagem do negro, a construção de outras imagens 
possíveis, a construção de combater a imagem através 
da imagem, e para combatermos a imagem no Teatro 

Os Crespos
acreditamos que o centro, realmente, tem que ser o 
ator. Aí, temos o uso da ironia Machadiana, o uso do 
vídeo como linguagem, a utilização de signos pop... 
Não se trata de não utilizar as raízes e as culturas 
populares, mas utilizar aquilo que está às nossas 
mãos, hoje, e isso tem um passado, tem uma história. 
O passado e a história são utilizados no grupo como 
treinamento para utilização desses signos mais 
populares e mais contemporâneos. 

Sidney: Uma das pautas era a territorialidade. 
Como parte do grupo veio para São Paulo para 
cursar a escola, esse grupo escolheu o centro como 
um discurso de apropriação. No Centro de São Paulo, 
embora em meio a toda especulação imobiliária, 
nós temos uma história negra vivíssima, a Igreja 
dos Homens Pretos, quase três espaços que foram 
cemitérios, uma história negra que foi soterrada 
por esse processo histórico massacrante que nos 
invisibiliza. Partimos do Centro, começamos pelas 
ocupações e parcerias, e fomos para as bordas, ou 
seja, os negros ainda são a periferia no mundo. Se 
somos a periferia do mundo, nós estamos em todos 
os lugares: da Cidade Tiradentes ao Jardins, nós 
construímos esse país. 
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Adriana: A nossa história se dá em 2007, depois de uma experiência muito hostil 
dentro do espaço acadêmico, quando decidimos protagonizar nossas próprias 
peças, sair dos lugares estereotipados, que sempre colocam o negro e a negra no 
teatro. Muitas de nós já se conheciam dos movimentos culturais, mas foi no curso 
“Comunicação das Artes do Corpo”, na PUC-SP que começamos a discutir onde 
estavam as questões negras dentro da academia, onde estava a nossa estética. Em 
um dos questionamentos com um dos professores ouvimos: “Bom, se vocês querem 
discutir a questão negra, vocês têm que trazê-la, porque a academia não está aberta 
para isso. Estamos em uma tradição europeia, então, se vocês estão questionando, 
vocês que têm que propor”. Decidimos montar um grupo que pudesse ter as 
nossas questões e escolhas com a nossa perspectiva. Um grupo que pensa em dar 
continuidade ao Teatro Negro e ao fazer artístico negro. Na faculdade, começamos a 
discutir o Teatro a partir do Teatro Brasileiro de Comédia e aí o Teatro Experimental 
do Negro, que é anterior, e não é sequer mencionado. Temos como estética o tripé 
– arte, política e religião – que são elementos simbólicos para a construção da nossa 
cena. Quando pensamos em dramaturgia e estética, pensamos no que constrói a 
identidade negra diaspórica.  Um dos elementos que utilizamos é o conceito de 
memória subterrânea, que diz que existe uma memória que está à margem do sistema 
dominante e é essa memória que serve como referencial para a nossa estética. Signos, 
como os quintais, propostos no trabalho em que circulávamos por vários quintais de 
todas as regiões de São Paulo. O quintal faz parte de uma tradição negra diaspórica, 
é o lugar de encontro e troca de cultura. Os elementos religiosos aparecem não 
dentro de sua noção sagrada, mas na construção de identidade. A parte política está 
presente, como Augusto Boal dizia, “perguntar se o Teatro é político é perguntar se 
o homem é humano”. A forma de lidar com esse tripé é que constitui nossa poética. 
Quando resolvemos montar a Cia., uma das escolhas fundantes era a questão da 
mulher, a mulher negra coisificada como objeto sexual, não que o homem negro 
também não esteja nesse lugar, mas era uma Cia. inicialmente formada por mulheres. 
Fizemos uma escolha também pelas periferias, como lugar de residir, de construir e 
de trocar. Queremos desconstruir a ideia de que o teatro só é possível nos centros 
urbanos, só é possível nos teatros institucionalizados. Escolhemos falar de uma arte 
negra, escolhemos atualizar esse Teatro Negro, partindo dos referenciais que temos 
– Abdias, Solano – e das construções que foram diárias. Da memória subterrânea 
utilizamos todos os elementos que podemos pensar, na circularidade, na relação do 
contato com o público, na quebra do distanciamento, na possibilidade de enxergar 
que o quintal pode ser um espaço teatral, porque ele já é real e permite essa troca, 
comungando de um pensamento que já existe dentro da cultura negra. 
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Priscila: Sempre investimos, até hoje, em formações para o grupo, de música, dança, teatro e percussão, dentro 
da ideia africana da não fragmentação. Hoje, no ocidente, chamamos isso de contemporâneo, mas isso já existia e 
sempre existiu nas culturas africanas. Mesmo que lá isso não esteja presente em tudo, como vimos em Moçambique, 
em 2012. Estamos em busca, eles também estão em busca. O trabalho da atriz Lucrécia Paco, de Moçambique, 
apresentado no Itaú Cultural em 2010, “Mulher asfalto”, nos deu a dimensão do lugar em que queríamos chegar. Uma 
dramaturgia pautada no corpo, uma dramaturgia que tem uma música que não está fora, é uma música que também 
é protagonista, é uma dança que é teatro, é um teatro que canta, é um teatro que se movimenta. A nossa estética 
vai em busca disso. Em nosso primeiro trabalho, quando começamos a pesquisar as poesias do Solano e, em um 
determinado momento, não identificamos o feminino dentro desse estudo, começamos uma nova etapa da pesquisa 
com autodepoimentos. Cada uma trouxe algum depoimento de como se tornou negra, de como se descobriu. Para 
mim, a questão do cabelo foi o divisor de águas na minha aceitação enquanto ser humano e, consequentemente, 
enquanto mulher. Passei a minha infância inteira vendo a minha avó esquentando pente de ferro no fogão para alisar 
o cabelo, queimando a testa, passando óleo para deslisar e isso é um signo, um símbolo da nossa historicidade aqui 
no Brasil, pelo menos, em âmbito familiar. Mas quando uma mulher negra vê essa cena e vê aquele símbolo, que é o 
pente de ferro, toda essa historicidade vem à tona. Ou um homem negro que viu as irmãs, e a mãe, e as tias, nas tardes 
de sábado ou de domingo, fazendo fila, esperando o pente esquentar no fogão para passar no cabelo. Quais são essas 
imagens que são recorrentes em nosso cotidiano, que tem a ver com a construção da nossa identidade, e que dizem 
que passamos de uma memória coletiva para a individual e da individual para a coletiva? A busca da Capulanas é 

ressignificar essas memórias, 
essa historicidade, essa 
memória corporal. Tem gente 
que olha o que fazemos e 
não denomina teatro, fala 
que é dança. Não estamos 
muito preocupadas com 
as nomenclaturas, estamos 
preocupadas em fazer uma 
arte que seja protagonista, 
que esteja em nossa boca, 
que seja algo sagrado e que 
seja verdadeiro para nós, 
enquanto pessoas, enquanto 
artistas, e que isso possa ser 
a nossa comunicação com 
o mundo, que isso possa ser 
o nosso posicionamento e o 
nosso movimento enquanto 
artistas, mulheres negras e 
periféricas. 
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Colet ivo Negro
Jé: O Coletivo Negro é um grupo que surge em 2008 
da junção de artistas da Escola Livre de Teatro de Santo 
André (ELT) e da Escola de Arte Dramática da USP 
(EAD). Temos como pressuposto de pesquisa o ponto 
de vista racial por meio da presença cênica poética. 
O teatro que nos propomos a fazer, que é épico, está 
preocupado verticalmente com as questões políticas, 
mas que são, sobretudo, artísticas, porque nós somos 
um grupo de teatro que pesquisa o ofício do ator. Temos 
treinamentos físicos e fixos dentro do nosso processo, na 
intenção de conseguir sistematizar um modo singular de 
criar, amparados por toda a história que já foi colocada 
aqui de modo bastante lúcido. Entendemos que 
algumas questões que nos são caras de serem tratadas, 
só vão alcançar o objetivo da sensibilidade, que é o que 
intentamos, por meio da poesia e da cena teatral nesse 
lugar. Nosso modo de organização não é hierarquizado, 
o grupo não tem dono e todas as decisões são tomadas 
mediante muitas discussões. Nenhuma voz ou função 
pesa mais que a outra. As funções existem, mas sem 
hierarquia. Não há a palavra final do diretor enquanto 
instância inquestionável, ou do dramaturgo, ou dos 
atores. Buscamos, por mais utópico que seja e difícil de 
ser praticado, que todas as vozes sejam contempladas, 
se não no seu todo, mas em sua necessidade de serem 
ecoadas. Essa foi uma questão muito importante para 
nós na formação do Coletivo, pois nem todas as funções 
tínhamos desenvolvidas em nós, de modo tão potente, 
a ponto de levar um processo completamente com as 
rédeas em nossas mãos. Mas bancamos fomentar as 
funções no próprio Coletivo, porque é uma construção 
de imaginário, que estamos nos propondo a fazer, sem 
separar a ética da estética. Em alguns outros coletivos 

Colet ivo Negro
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dentro da cidade de São Paulo, onde já participamos de outras experiências, 
sentimos a ética e a estética apartadas, a questão do que se anuncia e do 
que se vivencia. Não queríamos correr esse risco ou, ao menos, minimizar 
esse risco. Hoje há diretores dentro do grupo, há dramaturgos e, sobretudo, 
nós temos atores e pessoas que também flertam com o figurino e por 
aí vai. A produção, que sem ela nada acontece. Assim, temos esses eixos: 
o modo de organização, não hierarquizado, que não abdica da presença 
das funções; os treinamentos e a sistematização de um modo de criação, 
tudo isso perpassado pela poesia e pela questão racial, que é inseparável 
da nossa vivência, por sermos e nos considerarmos negros. O que é 
interessante de destacar é que o que está se colocando nessas discussões, 
tanto por parte dos meus colegas, quanto do Coletivo Negro, é a detenção 
do meio de produção, que também é algo muito importante no fazer 
teatral de São Paulo. Quando conseguimos deter os meios de produção, 
conseguimos nos representar de uma forma mais legítima e abrangente. 
O Coletivo Negro se configura como um depoimento cênico do nosso 
modo de viver, do nosso modo de se imaginar e do nosso modo de se 
anunciar perante o tempo que nos toca viver. Em nosso primeiro trabalho 
– “Movimento Número 1: O Silêncio de Depois...” – que estreou em 2011, 
pensando na trajetória dos negros, enquanto diáspora África – Brasil, 
elencamos a desterritorialização como um ponto chave nessa trajetória 
histórica, tanto dos negros em geral, quanto do ponto de vista pessoal. 
Durante a pesquisa, fomos visitar uma comunidade quilombola no Vale 
do Ribeira – Quilombo de Ivaporunduva – lá eles tinham uma briga com 
a Votorantim para impedir a construção de uma barragem em um rio, 
que fará a comunidade submergir. Entendemos que essa questão dava 
conta de metaforizar um pouco o nosso pensamento sobre a diáspora 
e também a nossa sensação enquanto cidadãos brasileiros. A questão 
do alcoolismo, muito presente nessa primeira obra, ecoa de um modo 
histórico bastante potente. A questão do embranquecimento, de como 
dialogamos com essa cultura oficial. A questão da memória, da arena. 
Fazemos um enterro simbólico de algumas questões, nessa primeira obra, 
e o público é chamado a nos ajudar nesse enterro simbólico, para que 
possamos juntos, fechar os olhos dos nossos mortos ausentes, para que 
possamos continuar e construir de fato uma sociedade mais democrática 
e plural.
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Salloma: O que cada fala enuncia é que efetivamente não é possível, só pelos termos “os 
negros”, “as negras”, condensar toda a experiência humana, embora haja elementos que nos 
conectam e são elementos históricos. O desejo, a busca da construção de um espaço social de 
dignidade e a conexão com essa linguagem nos conectam, mas cada um traz suas marcas, suas 
dores, suas alegrias. O aspecto mais interessante nessas experiências que estão emergindo, me 
parece, é a tentativa de sair do isolamento. Lembro-me que nos anos 80 tive oportunidade 
de ver trabalhos de teatro, às vezes solo, de um homem negro no palco arrastando correntes 
e construindo textos a partir de leituras do Castro Alves, e essas reminiscências ainda estão 
presentes em alguns espetáculos, quase como um Hércules Áfrico, mas sair do individualismo, 
da busca do refletor aceso e mergulhar na troca cotidiana, nas dificuldades de assimilação 
desse outro negro, dessa outra negra, essa é a experiência mais rica. Aí é contracultura 
transformadora efetivamente, porque um dos fenômenos do racismo foi introduzir um 
sentimento de individualidade entre os subalternos. O individualismo para aqueles que 
estiveram nessas sociedades constituídas no Ocidente a partir do tráfico negreiro, é mais 
dolorido do que o individualismo dos senhores. O individualismo dos afrodescendentes e dos 
indígenas é muito mais caro e muito mais difícil de ser enfrentado também.

O público participou do evento com perguntas e provocações à mesa. 
Elencamos as principais questões nesse texto, privilegiando as respostas 

e as considerações dos participantes

Público: Pelas falas, evidenciou-se que os coletivos se formaram em âmbito acadêmico ou escolar. Qual o lugar que 
o âmbito escolar teve, não na formação, mas no desejo de tocar nesses assuntos relativos à construção da identidade, 
ao negro no país?

Sidney: As Capulanas citaram o ambiente hostil e muitas vezes a ideia de ambiente hostil é menosprezada, porque 
podemos supor que o ambiente hostil é aquele racismo espacial, que já é muito grave, que nos atinge, mas é redutor. 
No Brasil, nós temos um tempo mínimo de formação do ator, que é de 3 anos e meio, e em nenhum momento da 
grade curricular nós temos a questão da África, da corporalidade, da história. Como é que você forma um ator - e 
ai eu acho que é mais complexo, porque são atores brancos e atores negros, porque se a África colonizou o Brasil e 
se temos a África em nós, brancos e negros somos africanos de alguma maneira - e como é que você forma essas 
pessoas, sendo que parte da sua cultura, da sua genética, é negada? É uma loucura gigantesca. O exemplo do balé é 
mais evidente, quando você vai fazer a primeira posição há uma questão anatômica, as suas nádegas são maiores por 
uma questão biológica, e isso no teatro é mais sutil. Você está sempre diante de um espelho infiel, a sua história nunca 
é contada, a sua corporalidade não é levada em consideração. Como é que você se forma diante da invisibilidade? 
Você não tem um espelho que fale de você, que fale de África, ou seja, de onde boa parte de nós viemos. Dentro do 
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currículo escolar, em uma EAD, você não tem a experiência do teatro brasileiro, por exemplo, Benjamin de Oliveira 
não é ensinado nas universidades, nem nos cursos técnicos. Benjamin foi o primeiro palhaço. Ele cortava esse país, 
alugava navio para suas produções. Eugene O’Neill veio pela primeira vez ao Brasil para liberar um texto para o Teatro 
Experimental do Negro estrear no Teatro Municipal em 1945. Como isso não é ensinado e nem citado? Esse espelho 
infiel é motor e combustível para as nossas ansiedades, de nos enxergarmos dentro desse universo tão hostil.

Priscila: Como o Salloma mesmo diz, a instituição escolar é um lugar de fazer brancos. Isso vai sendo criado, 
subjetivamente, em sua vida inteira, sem que tenhamos consciência. Quando você escuta a história da Branca de 
Neve, não tem consciência que aquilo em lugar nenhum te cabe. A Cinderela também não é para você. Todos os 
teatros que você vê não são para você. A novela que você vê não é para você. Na universidade a dramaturgia que tem 
nunca existe você. Então você fala: “Gente, isso é para alguém que não é para mim e eu preciso construir um lugar 
em que eu sobreviva, tenha vida e saúde, e que eu seja alguém.” Nós já nos conhecíamos antes da universidade, mas 
acho que tem um lugar do qual somos expulsos e que nós temos que criar o nosso lugar para ter vida. 

Aysha: Dentro dos nossos coletivos, começamos a encontrar treinamentos que nos dizem respeito, como a dança 
afro, entre outros, para justamente suprir a formação que a universidade e a escola de teatro não proporcionam.

Marcos: No caso da Cia. dos Inventivos, em nossa formação na ELT, mesmo não tendo a questão do Teatro Negro 
aprofundada, desenvolvíamos os nossos exercícios cênicos a partir de peças teatrais, então às vezes acabávamos 
criando a nossa identidade. Mas o problema mesmo é da dramaturgia mundial. Há peças incríveis e os protagonistas 
são sempre brancos. Eu nasci na Bahia e vim para São Paulo criança ainda, eu brinco que eu não tinha a Bahia em 
mim. E eu só fui entender um pouco da minha identidade, da minha cor, depois, quando começamos a trabalhar 
com a obra do João Ubaldo – “Viva o Povo Brasileiro”. Viajamos para a Bahia, era o meu estado, mas era um povo 
muito distante, que eu só via em viagens de férias. Não tinha, no meu corpo, aquela dança, aquelas culturas. Só fui 
me deparar com a minha questão, com a minha cor, com a minha negritude, quando comecei a estudar Teatro, 
aos poucos, vou me identificando e falo: “Tá, beleza, eu posso deixar o cabelo maior. Não preciso deixar o cabelo 
padronizado”. Brincamos muito com isso em nosso espetáculo – O Canteiro – de você se reconhecer, se identificar, e 
de não ter problemas com isso. Meu nariz é largo mesmo, meu cabelo é crespo, minha bunda é grande e o meu pau 
também é grande, saca? Não tenho problema com isso, porque eu sou negro, é isso.

Jé: Na década de 40, quando o Teatro experimental do negro surge, Abdias tinha que, num primeiro momento, dar 
aulas de alfabetização para as pessoas que se propuseram a vivenciar aquela experiência e hoje temos aqui um outro 
percurso histórico desses mesmos negros. Por outro lado, isso também é muito capcioso, e uma reivindicação que 
começamos e não vamos desistir, é que existam, dentro das bancas de fomento, artistas negros e comprometidos 
esteticamente com a questão racial, porque não podemos abdicar de estarmos representados também nas bancas. 
Porque o pensamento que prevalece é um pensamento acadêmico, portanto, branco, e o Teatro de São Paulo está 
cada vez mais acadêmico, o que não nos contempla enquanto maioria dos cidadãos e, principalmente, enquanto 
cidadãos negros. Ao analisar alguns projetos que são aprovados na Lei de Fomento - quando a gente estava escrevendo 
o nosso projeto, eu me propus a ir lá estudar alguns projetos para saber o que estava sendo colocado e o modo como 
é colocado – é uma linguagem completamente acadêmica, porque, de fato, dialoga com os acadêmicos das bancas. 
Não podemos abdicar de tentar mudar isso.
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Lucélia: Entramos na escola com o intuito de sermos artistas, cada um descobre a sua negritude na hora 
que lhe aperta, ou nasce com a benção de isso não ser um problema. Mas a questão é que, quando você 
não é visto, você não tem condições de se formar. Na EAD, vários alunos negros não conseguem terminar a 
escola, simplesmente porque eles não são vistos ou a formação não é pensada para nós. Ou você abandona, 
ou forja a própria educação. Eu, por exemplo, descobri que eu só poderia fazer a Blanche DuBois (personagem 
da peça Um Bonde Chamado Desejo de Tennessee Williams), se eu alisasse meu cabelo. E o cabelo não era 
uma questão para nenhuma das minhas colegas brancas da escola, só era uma questão para o diretor no 
meu corpo, então comecei a entender que se eu não forjar a minha educação, se eu não utilizar aquilo como 
instrumento para a minha criação artística, não vou me formar artista. Acho que a formação como artista 
desses grupos passa pelo entendimento do que é ser artista e do que é a educação de arte no país.

Sidney: Nós estamos ainda inseridos dentro de um contexto teatral que nos aparta, ou, quando nós 
aparecemos nessa cena, que é colocada como dramaturgia brasileira, ela não leva em consideração a 
pluralidade desse país. É uma dramaturgia que ainda olha muito para a Europa, e a Europa continua sendo o 
berço da civilização e o negro continua sendo o atraso da nação. Continuamos sendo o serviçal, o subalterno 
engraçado, o mafioso, ou o “peligroso”, que tem alguma coisa que ninguém sabe, uma parte com o demo, 
ainda continuamos nessa situação em 2013. Esses grupos passam por um processo também terapêutico, 
como é possível subverter uma obra de Shakespeare e dizer sobre nós a partir de Shakespeare, sabe? Abdias 
Nascimento, em 1944, tinha um projeto que era dar uma formação lírica, teórica e política para os artistas, 
ou seja, sua voz vai chegar no Dó, mas você tem que saber que você é negro, você tem que saber que seu 
gesto tem que ser milimetricamente condensado, entendido, você não pode passar da linha, senão você vira 
estereótipo. Há uma responsabilidade gigantesca em ser um ator e produzir um gesto. Esses grupos também 
são terapêuticos na medida em que é uma vigilância sobre nós mesmos, sobre o que nós estamos dizendo  
todo tempo.

Flávio: Quando terminei a ELT, fui convidado para fazer muitos outros trabalhos, fiz musicais, mas com a 
condição de assumir sempre um personagem negro. Fiz um musical do Zeca Baleiro, no SESI Paulista, “Saci” 
– evidentemente – lindo, eu adorei, tudo certo. A questão é: quando comecei a pesquisar a negritude e a 
ter um grupo, um coletivo, em que podia ser um ator e fazer qualquer outro personagem, isso se tornou 
um problema. “Por que você está fazendo isso? Por que você precisa de um grupo só de outros negros, se 
você pode trabalhar aqui com a gente quando tiver um personagem pra você?” Qual é o personagem que 
me cabe? É por isso que a escola serviu para nós como descortinador da negritude, mas ela está aquém do 
que precisamos enquanto estudo da história da teatralidade negra. A partir do estudo da obra do Abdias 
do Nascimento, percebemos que não era o Teatro Experimental daquele momento que íamos fazer, mas 
precisávamos experimentar o nosso teatro agora. 

Público: Como o trabalho de vocês reverbera para o público? Esse público que não teve a vivência de vocês 
sobre essa consciência, essa identidade, essa possibilidade de reflexão e entendimento da cultura negra?

Marcos: A Cia. dos Inventivos atua na Zona Oeste, no Tendal da Lapa, mas circula pelos bairros e periferias 
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da cidade de São Paulo. Há uma cena do espetáculo “O Canteiro” em que a Aysha e o Flávio têm uma brincadeira, 
na qual um começa a pentear o cabelo do outro, dizendo: “Não filha, pra você ser igual a todo mundo, você tem 
que ter o cabelo igualzinho àquela menina”, e sempre apontam para uma pessoa branca e falam: “Você tem que 
ter o cabelo igualzinho ao daquela menina, liso” e ela fala: “Não, mas eu tenho o meu cabelo”, “Não, você tem 
que pentear”. As pessoas riem muito disso, e nós cantamos essa música que entrou no imaginário popular “Olha 
a nega do cabelo duro, que não gosta de pentear”. No final do espetáculo, as pessoas falam “é verdade cara, que 
louco isso. Precisamos o tempo todo estar com o cabelo igual ao da mulher lá, liso, temos que estar com o cabelo 
loiro, com luzes. Não precisa, o meu cabelo é crespo.” O Teatro de Rua tem uma aproximação enorme com as 
pessoas e as pessoas vêm falar conosco quanto o espetáculo bateu. A peça acaba em um terreiro de umbanda, e 
se tem evangélico, eles vão embora, mas se tem aquele evangélico que tem um pezinho na umbanda, eles chegam 
perto. Nós somos feitos dessa mistura maravilhosa, o nosso maior tesão é circular pela Cidade e há lugares que 
são nossos de cara, porque as pessoas se identificam. Os protagonistas desse espetáculo são operários negros 
nordestinos, e São Paulo foi feita dessas pessoas. A empatia é enorme, não tem como.

Jé: Nunca fizemos a obra cobrando ingresso, o que percebemos é que a presença negra é maciça, é o nosso 
público majoritário. A classe teatral simplesmente ignora a nossa existência. Eu acredito que chegará o momento 
em que não será mais possível ignorar, não só pela questão política, mas a questão estética será tão potente a 
ponto das pessoas se interessarem pela obra. A presença negra nos prova que, quando de fato interessa, nós 
estamos presentes no público. Não é uma coisa que vejo quando vou ver outros trabalhos, nós não estamos 
no público, estamos sempre nas exceções, sempre de um modo muito pequeno. Me deixa muito feliz estar 
conseguindo dialogar com os nossos iguais nesse lugar. Não estamos ainda dialogando do jeito que gostaríamos 
com os nossos iguais enquanto ofício, mas estamos sim dialogando de um modo muito bonito, muito potente, 
muito transformador, com os nossos iguais enquanto preocupação política, social e racial.

Lucélia: Quando posso me ver no teatro, eu vou: “ah, está falando de mim, vou ver!”. Isso foi acontecendo, eu 
vi, eu volto e trago a minha mãe, eu volto e trago a minha tia, eu volto e trago a minha vizinha. Eu vou lá e digo: 
“você tem que ver aquilo!”. Porque a maioria dessas pessoas nunca viu teatro, porque o teatro sempre foi algo fora 
da vida delas, sempre foi algo que não é ensinado na escola, é tido como uma arquitetura na qual eu não posso 
entrar, que eu acho bonito e tal, mas nem sei direito o que se faz lá dentro. Todo mundo tem uma ideia do que 
é teatro, mas ter vivido essa experiência, nem todas as pessoas tiveram. O que acontece é que essas pessoas que 
não têm o teatro como algo que faz parte da sua experiência, do seu dia a dia, essas pessoas passaram a ir ao 
teatro, porque elas se viram no teatro. E, de repente, nós tínhamos um público muito diferente do público inicial, 
espontâneo, que é um público que sabe que existimos, viu na internet e vai! Eles vão, porque eles precisam. O 
teatro existe porque o ser humano precisa ser representado, precisa discutir essas questões, representamos para 
tudo na vida. É uma necessidade do ser humano. É uma necessidade ver-se também e as pessoas passaram a se 
completar na imagem do outro, isso é muito bonito de ver e de sentir, que estamos construindo isso. O grupo 
tem uma política de formação de público, é claro que é feito para todos, mas acreditamos que é preciso insistir 
na formação de público com as pessoas que estão apartadas do teatro. 

Sidney: Precisamos acabar com essa falácia que o negro não vai ao teatro só por uma questão monetária. Isso 

37



foi construído historicamente e reproduzido e, muitas vezes, justifica as nossas poéticas, e estou falando de 
negros e brancos. Na real, quando não me vejo, não vou, e isso acontece muito com a nossa comunidade. 
Você vê um casal de negros que está vendo um drama clássico, começa a se coçar e fala: “opa, está estranho”, 
porque o drama não nos legitima, não nos cabe, é uma camisa apertada mesmo. Optamos por uma cena 
pós-dramática, que coloque o negro dentro de uma situação urbana. Muitas vezes o nosso próprio teatro 
coloca o negro sempre distanciado em um lugar rural ou em um lugar só da tradição, isso acaba aprisionando 
e, por vezes, essa experiência teatral, que, muitas vezes, é única, passa a ser um pesadelo. A pessoa fala: “não, 
não quero ver essa coisa de teatro não”. Em 2013, não estávamos arrastando mais a corrente, mas a corrente 
está em si, ela me pesa. O público é um cúmplice, ele não está sentadinho passivo e colocou a sua melhor 
roupa, não, a melancia vai espirrar na roupa dele, ele vai partilhar de um café, e falar: “não, tá sem açúcar, 
me dá um pouquinho mais”. É pensar em uma cena que leve a subjetividade do outro em consideração. 
No Brasil, acredito que perdemos o público negro, sobretudo, na passagem das Comédias de Revista para 
as Chanchadas. As Chanchadas começaram a embranquecer e o público negro parou de ir ao cinema, 
que era uma ferramenta muito popular na época, não passou a ir ao teatro, porque o teatro estava viciado 
naquela mesma representação, onde o negro só passava atrás da cena, no escuro. Estamos, justamente, 
nesse momento de trazer uma cena que leve em consideração o outro e que esse outro se reconheça. 

Priscila: No trabalho “Pé no quintal”, percorremos 30 quintais das periferias e nos deparamos com meninas 
negras que, no bate papo após o espetáculo, que falavam: “Ah, então eu posso ser atriz também né, tia?” 
Em um dos quintais tivemos a presença da Ana Paula, que até virou uma personagem do novo espetáculo 
– “Sangoma”. Uma mulher negra que estava alcoolizada naquele momento e era visível que ela era vítima 
do alcoolismo. A Ana Paula ficou a tarde inteira conosco, durante a montagem, cantando os meninos da 
equipe, quando começou a peça, ela foi a pessoa mais sensível até hoje que nos assistiu. Ela ia narrando 
as cenas e se colocando em cena. Em uma cena da Adriana, em que ela fala da questão da arquitetura do 
corpo, dos filhos que ela tem que criar, do quadril largo para aguentar mais crianças, a Ana Paula falava: 
“não fica triste, ele te abandonou, mas ele vai voltar”. Quando a Débora fazia o depoimento dela de infância 
em que ela tomou um banho de cândida e colocou sabão em pó no olho pra ficar azul, a Ana Paula falava 
assim: “não chora Ana Paula, não fica triste”. E quando a Débora levantava com um vestido azul muito 
bonito e fazia menção de que estava se olhando no espelho, ela dizia: “nossa, a Ana Paula ficou bonita”. É até 
emocionante lembrar, e a trazemos em nosso próximo espetáculo, não a Ana Paula como mímese, mas esse 
imaginário dessa mulher alcoolizada. 

Público: Como levar o trabalho de vocês pretos pros pretos, pra periferia, onde os pretos estão? Porque 
será difícil pra eles chegarem no Centro, tem que pegar metrô, ônibus, fazer baldeação. Chegar na periferia e 
falar: “olha, nós somos pretos, a gente foi buscar um conhecimento, e a gente está aqui para contribuir com 
vocês, para trocar com vocês, e tentar resgatar essa pretisse de alguns que se perdem no meio do caminho”

Marcos: Fomos convidados pela Subprefeitura da Lapa para fazer uma ação dentro de uma Cohab, com 
um histórico de ser dominada por traficantes. E ao levar o nosso cenário para montar, eu escutei um cara 
gritando: “se tiver viado aqui a gente vai matar”. Ok, montamos o cenário, fizemos o espetáculo. Fiz questão 
de memorizar o rosto desse rapaz. Esse mesmo rapaz, ao final do espetáculo, ajudou a descarregar o cenário 
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e agradeceu. Eu não sei te dizer, assim, sistematicamente, como é que é essa relação, mas o simples fato de 
ver uma pessoa que, inicialmente, fala para você que se tiver um viado, ele vai matar, e depois esse cara te 
abraça e cola peito no peito, para mim, já criou um tipo de relação e essa história eu vou levar para a minha 
vida, porque transformamos pela arte. 

Lucélia: Os Crespos ocupam o centro, porque acreditamos que o centro ainda é o Quilombo urbano, 
o centro ainda tem vários negros resistindo, sobrevivendo, nesse lugar cheio de história que nos inscreve 
também como participantes da história dessa cidade. Sempre procuramos trocar com todos os outros 
espaços da cidade, não só a periferia, mas também outros espaços que são mais hostis à nossa presença, 
mas que nós acreditamos que seja necessária também a comunicação nesses espaços. Pensando no Centro, 
é muito bonito quando temos uma porrada de preto dentro do espetáculo, uma porrada de preto do lado 
de fora querendo assistir, gente que veio de muito longe, é também fazer a periferia ocupar esse lugar, não 
ser só um lugar de passagem para nós, mas também um lugar de resistência e existência. 

Adriana: Capulanas nasceu com a ideia de estar na periferia, porque a questão geográfica era latente para 
todas nós. Convivíamos diariamente com o trânsito, de ir e vir de um lugar para o outro, com a questão 
do acesso, a questão da mudança dessa paisagem que ia se configurando no ir para o trabalho, no ir para 
a escola, no ir. A periferia produz arte tanto quanto outros espaços e é produtora de cultura também, a 
grande questão são os acessos. Escolhemos estar ali, também pensando que existe uma troca, existe uma 
possibilidade de se alimentar daquele ambiente, que sempre foi cotidiano em nossa evolução, em nosso 
amadurecimento. Quando circulamos pelos quintais, eram todos elementos muito comuns a nós, essa 
tradição de ficar reunido em quintais, mas também tinha a disputa com o cara que liga o carro de som do 
lado, com a pessoa que passa durante a peça e fala alguma coisa para a vizinha, com a igreja evangélica que 
coloca a caixa de som do lado de fora e isso vira elemento cênico estético. Nas periferias há várias casas de 
artigos religiosos, com figuras religiosas na frente, que são demonizadas ou enquadradas numa religiosidade. 
Temos relatos de crianças que assistem o nosso trabalho e começam a ressignificar os mesmos signos, 
como uma cena que faz alusão às pombas giras, em que algumas crianças a reconheceram como rainhas. 
É a mesma figura que está presente ali, no cotidiano, mas está presente de uma maneira ruim, negativizada, 
estamos trazendo outra possibilidade de reconhecer os mesmos elementos. Não levamos nada, não damos 
nada, porque a periferia produz e é pertencente desse espaço também. Só queremos desfocar a noção de 
espaço.

Público: Como se dá a tecitura da dramaturgia dentro do processo de criação?

Lucélia: Partimos de uma dramaturgia criada a partir de um processo colaborativo, do nosso depoimento 
e do depoimento de outras pessoas que nós fomos entrevistar. Acreditamos que é muito importante 
inscrever historicamente uma dramaturgia negra e, nesse Fomento, uma das nossas tarefas é a construção 
de uma revista de Teatro Negro, com a publicação de textos do Teatro Negro. Muitos autores negros têm 
seus textos datilografados, que nunca ganharam vida, e que não estão nem dentro do computador, porque 
a pessoa não tem um computador na casa dela. Muitos textos foram feitos por nós, com essa dramaturgia 
criada coletivamente e nunca mais foi experimentada por outros grupos. Cabe a nós não só criar essa 
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dramaturgia que participemos dela, mas também colocar essa dramaturgia pra circular, não só no palco, 
mas também no papel, porque papel é história. No nosso caso de arte efêmera isso é muito importante, 
porque criamos não só a dramaturgia do texto, mas a dramaturgia da construção da cena, do pensamento 
da cena, do pensamento da ação. A ação que ganha vida, ganha história ali no papel, e não só no palco. É 
uma luta nossa a construção dessa dramaturgia que diga de nós e a construção desse espaço para que essa 
dramaturgia também esteja nas estantes.

Priscila: Partimos muito do corpo. No primeiro trabalho, a nossa base de construção de dramaturgia 
foram as poesias do Solano Trindade. A partir das poesias, criávamos imagens, diálogos, improvisávamos 
em cima do que a poesia trazia. Não tínhamos dramaturgista, dramaturgo, diretor, porque estávamos em 
um momento de romper com tudo e de fazer uma coisa que fosse nossa, pensada coletivamente. Para o 
segundo trabalho – Sangoma – iniciamos uma pesquisa sobre saúde da mulher negra, juntamos um certo 
material e convidamos a Cidinha da Silva, para construir textos e personagens que tinham a ver com essas 
pesquisas, e fomos fazendo essa troca com a Cidinha, continuando esse processo de dramaturgia através 
do corpo. É um movimento sempre em espiral, de texto, corpo e construção cênica. A nossa dramaturgia 
nasce e se constrói dessa forma. 

Público: Muitos de vocês estão sendo subsidiados pela Lei do Fomento ou pelo VAI, políticas públicas do 
município. Como é pensar essa cena do Teatro Negro fora das leis de incentivo e de fomento? 

Lucélia: Os Crespos sobrevivem com política pública. 

Sidney: E boa vontade.

Lucélia: E muito amor. 

Sidney: E parcerias: um empresta um microfone, o outro empresta a caixa de som, um emprestou R$ 
500,00 para pagarmos a locação do espaço, o outro R$ 30,00 para pagar a passagem e a comida para irmos 
para uma reunião. Essa é nossa precariedade mesmo. 

Lucélia: Nós somos privilegiados em São Paulo, porque temos a possibilidade da continuidade. Essa é a 
grande importância do Fomento ao Teatro para a Cidade de São Paulo. Acabamos de vir do FAN – Festival 
de Arte Negra de Belo Horizonte –, e os grupos daquela cidade não têm a possibilidade de continuidade. A 
possibilidade de continuidade é a nossa inscrição histórica. Mas isso não significa que tenhamos condições 
de sobrevivência dignas. Para conseguir fazer novamente o seu espetáculo, você tem que pagar um espaço 
e isso significa que você tem que ter dinheiro, não só no ano que você está com o Fomento. Nós sabemos 
que muitos editais não estão abertos à nossa pesquisa, a nós como indivíduos, que devemos ter acesso 
àquilo. Não é fácil sobreviver de edital, de política pública, mas sobrevivemos dela e dos amigos que nos 
sustentam quando estamos quase caindo. Pensar possibilidades, pensamos muito, mas há outras questões: 
fazer a preço popular, fazer gratuitamente, fazer para aquelas pessoas... Como é que você entra em espaços 
como o SESC? Só em Novembro, e quiçá! Eles não estão interessados no que fazemos. Até chamamos, mas 
todo mundo faz peça para mostrar pro SESC e aí, só se constrói se o SESC compra. 
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Sidney: Quase como censores...

Lucélia: Aí desistimos. É complicado vender espetáculos, para nós. Sobrevivemos de políticas públicas que 
não passam pelo crivo de grandes empresas. Todas as políticas públicas que nós conseguimos conquistar 
foram editais diretos do Município, do Estado ou Federal. Mas passam por outros crivos e aí sobrevivemos 
nas brechas de todos esses lugares, desde a universidade.

Priscila: As políticas públicas são políticas de inclusão para excluir. Enquanto estamos aqui, milhares 
não estão. Temos consciência disso e por isso, sempre em nossos projetos, tentamos construir essa rede. 
Procuramos, enquanto grupo fomentado, fomentar também artistas e outros coletivos que estão na mesma 
caminhada que nós. 

Marcos: O “Movimento Teatro de Rua da Cidade de São Paulo” foi extremamente importante, porque 
não tínhamos espaço para mostrar o nosso trabalho. E recebemos todo o apoio, a Rede Brasileira de Teatro 
de Rua está se organizando para brigar por políticas públicas. Lutar! 

Público: Os grupos e coletivos de Teatro Negro estão pensando em racismo, políticas públicas, sobre 
arte, resistência, machismo, distribuição geográfica das cidades e uma série de coisas... Poxa, esse fardo não 
é muito pesado? Ou talvez, a poesia esteja nisso, em mostrar que infelizmente a gente é indissociável. Se eu 
sou mulher, negra e moro na periferia, essas coisas são indissociáveis. Mas qual o momento reservado para 
o trabalho de lapidação da qualidade técnica?

Público: O teatro é até o setor mais organizado, mas sinto falta de um posicionamento dos artistas no 
movimento negro, temos que ter um posicionamento mais claro. 

Lucélia: Como elaborar a poesia do dia a dia? É muita coisa para dar conta. A arte não pode ser responsável 
por dar conta de tanta coisa, porque senão, não se faz arte. É claro que a nossa arte é política, é isso que 
nós escolhemos fazer, mas não conseguimos dar conta de toda a nossa complexidade. Tentamos elaborar 
algumas das nossas questões, e a poesia do dia a dia é sim o nosso ponto de partida, mas não conseguimos 
abarcar toda a grandeza dessa poesia. Inserimos-nos como mais uma iniciativa, mais um pedaço dessa arte 
poética do dia a dia, que também está nos saraus, na escritura da sua própria história, que está na tradição, 
nas culturas populares, em vários locais. 

Flávio: Nós  do Coletivo Negro  nos preocupamos muito com a cena, com as questões estéticas, o 
treinamento físico, o trabalho musical, o estudo teórico. Estamos em processo de criação de um novo 
trabalho e circulando com o primeiro, além de cuidar da produção. Isso é muita demanda de trabalho. 
É de segunda a segunda, praticamente. O fato de fazermos um Teatro Negro faz, automaticamente, que 
tenhamos uma grande responsabilidade, sabemos e assumimos essa responsabilidade. Talvez, não possamos 
responder como é esperado muitas vezes. Ora optamos por dar preferência para o trabalho prático e para 
a cena e ora damos preferência por fazer o trabalho político e a militância. Acredito que nós e os outros 
grupos iremos crescer em rede na realidade. Talvez não dê para estarmos à frente o tempo todo, mas 
abrimos uma rede e todo mundo será articulador. 
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Público: Só tem jovem nos coletivos de Teatro Negro? Percebo nessa mesa e vi também no Rio de Janeiro, 
essa presença dos jovens. Eu via que as pessoas iam envelhecendo, e saíam dos grupos e entravam outras 
jovens no lugar delas. Será que isso tem a ver com a exigência do corpo que tantas companhias negras 
fazem e apresentam? Pensando o jovem como a pessoa com menos de 35 anos. 

Lucélia: No nosso caso, as escolas e as universidades se abrem pouco para a multiplicidade de geração. 
Na EAD, por exemplo, há poucas pessoas com mais de 30 anos. Em nosso trabalho atual, quisemos trazer 
essa multiplicidade de idade e convidamos atrizes que trabalham na cidade para compor esse cenário. 
Conseguimos achar pessoas de 60 anos. De 80, não conseguimos, não que não tenha, mas que pudesse 
fazer o nosso trabalho é muito difícil. Atores em torno de 50 anos já estão bem cansados para se predispor 
a fazer determinado trabalho, que exige uma dedicação física grande. Mas eu acho que não é pela questão 
física, e sim o quanto você resiste de arte, na arte e na vida. Para uma atriz ou um ator negro, esse tempo é 
muito curto. Assim como os nossos parentes morrem mais cedo de várias doenças e várias questões que 
ainda a saúde pública não conseguiu se voltar para eles. Nós, artistas negros, morremos mais cedo para 
a arte por questões de sobrevivência. A solidariedade entre os grupos foi uma questão. Nós temos uma 
rede que não é só de Teatro Negro, conseguimos ocupar espaços de grupos que não são de Teatro Negro, 
conseguimos material emprestado e outras coisas, sobreviver com essas trocas que também são artísticas, 
de participação e de envolvimento, porque nos inserimos no Teatro de grupo, onde há uma solidariedade 
e uma sustentabilidade. Ainda sentimos falta dos nossos parceiros de teatro de grupo vir nos assistir e 
realmente conhecerem o nosso trabalho, realmente discutirem conosco criticamente algumas questões, 
mas acho que a sobrevivência, no nosso caso, também se dá pela solidariedade de grupos que não são de 
Teatro Negro.

Sidney: Além da questão do encontro no espaço escolar, tem um dado que é mais traumático: o tempo 
desse artista. Se pensamos que um ator tem como matéria a sua própria angústia de estar no mundo, as 
suas inquietações, quando pensamos nesse ator negro, nesse homem ou nessa mulher negra que escolhe 
ser ator, já começa por um processo de traição social, porque socialmente você não está pautado para ser 
aquilo. Isso somado ao trabalho de pesquisa que investiga as tuas dores, e muitas vezes, essas dores têm eco. 
Quando pensamos na elaboração da nossa imagem, é caótico, porque a nossa imagem ainda continua sendo 
muito invisibilizada em todos os veículos que podemos pensar. Encontramos, em Belo Horizonte, um ator 
que trabalhou com a Ruth Escobar, no Balcão, que fez uma série de montagens: fez uma montagem em 64, 
uma em 71, uma em 86 e uma em 94. Como é que fica a técnica desse ator? Como é que fica a subjetividade 
desse ator? Porque não tem um mercado, não existe um país organizado para discutir essa imagem. Boa 
parte dos atores negros no nosso país padecem de um mal psicológico e temos uma quantidade grande 
de pessoas que vão para o alcoolismo, que ficam esquizofrênicos, depressivos, porque é muito cruel. Essa 
configuração de juventude tem a ver com isso. Eu e Lucélia estamos passando por um processo muito 
dolorido, deixamos de estar na cena, de sermos atores e passamos a dirigir um espetáculo. Caiu-me a ficha 
agora. Dirigir pela precariedade de não ter diretores, mas dirigir também como uma preparação. Daqui a 10 
anos eu sei que eu não vou estar em um palco, porque eu não posso preparar a minha vida diante de um 
contexto tão sem possibilidades. 
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Adriana: Fazer arte em São Paulo é difícil, escolher fazer arte negra é ainda mais. Pensar em como será 
a nossa permanência, a nossa continuidade, é vital, pois hoje temos o gás do querer e do fazer. Requer 
um olhar bem mais atencioso para entender o porquê que está sendo configurada a cena de teatro negro 
hoje, em São Paulo, dessa maneira. Somos fruto desses movimentos da militância negra, e com o passar do 
tempo, você vai percebendo que há um cansaço e as pessoas saem. Você vai lutando, lutando e uma hora 
você fala “já fiz minha parte”, porque só quero sentar um dia em casa e ficar assistindo qualquer coisa na TV, 
porque já não vale mais a pena ir para a rua, ficar gritando. Dá até uma frustração, porque parte desse olhar 
do hoje, do ontem e do amanhã. 

Salloma: Às vezes, em alguns circuitos, eu me deparo com uma síndrome de Adão e Eva, como se, 
apenas nesse momento, esse tipo de prática, esse discurso, essas estéticas, essas elaborações estivessem 
acontecendo. Entra em um campo muito difícil para nós, descendentes de africanos, que é o campo 
da continuidade de memórias. Ás vezes, nós nos remetemos às memórias, mas numa dimensão quase 
mítica, e não como uma parte da experiência de elaboração e reelaboração do acontecido, do que ocorreu 
naquela sociedade, nessa sociedade em que estamos. Esse é um aspecto. Às vezes, acessar memórias dessas 
experiências negras, urbanas, contemporâneas, atualizadas, e que não são poucas, são várias, atomizadas, 
fragmentadas, mas também jogadas no lixo por aqueles que estão chegando. Esse é um problema. O outro, 
talvez, seja relacionado à sociedade de consumo, que encontrou na juventude, aqueles que efetivamente 
consomem, consomem mais, consomem muito e podem, em determinadas circunstâncias, mudar os seus 
consumos e seus gostos de uma coisa para outra coisa. Então, é também mais frágil e mais fácil para a 
indústria do consumo e do entretenimento jogar com essa juventude. Um outro aspecto, talvez, seja um 
certo narcisismo que, efetivamente, ocorre num certo período da vida, em que a potência existencial se 
apresenta e nós nos sentimos invencíveis, imbatíveis e atemporais. Eu falo por experiência. Também tive 
essa sensação, às vezes é difícil olhar para trás. Nós só olhamos para o presente e talvez, quiçá, para o 
futuro, e talvez para um futuro bem imediato ou então imediatista. Talvez estejamos nesse universo. De 
qualquer forma, às vezes a troca de experiências geracionais é possível, embora seja importante também 
o conflito e a superação. É importantíssimo que haja superação. Não é adequado que os jovens negros de 
hoje estejam vivendo com os mesmos dilemas dos jovens negros dos anos 60 e 70. Tem que haver algum 
grau de distanciamento, de conflitividade, para que as coisas se transformem e avancem. Nós cometemos 
muitos erros, nós fizemos muitas besteiras, e eles também farão. Mas por que não também algum grau de 
solidariedade e de troca em um universo de negritude? Sobretudo, porque os depoimentos postos aqui 
sobre os trabalhos que estão sendo elaborados, revelam uma profunda fragilidade e isso nos dá a noção 
do que é a continuidade, ou a dinâmica do racismo antinegro. Se nós negros estamos mais organizados, 
mobilizados e atomizados até nas áreas rurais, onde as práticas de politização não estavam postas até os 
anos 80 – estou falando especificamente das comunidades quilombolas, que hoje estão (por outro lado, 
também estamos) muito mais sujeitos, porque alguns setores negros têm um pouquinho mais de poder 
aquisitivo – estamos também sujeitos a um consumismo idiotizante e que atinge de forma cruel a juventude, 
e a juventude negra inclusive. 
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o Apresentamos neste capítulo, trechos do encontro do 2° Diálogos 

Teatrais, realizado em 24 de fevereiro de 2014, na Galeria Olido, em 

São Paulo. Com a mesa intitulada “A cidade em cena: dramaturgia, 

estética e encenação” o encontro reuniu representantes da Cia. 
São Jorge de Variedades, Cia. Teatro Documentário e Grupo 
Bolinho, com mediação da Professora Doutora Maria Lúcia Pupo, 

professora titular da Universidade de São Paulo, atuante na área de 

Artes Cênicas, em Licenciatura e no Programa de Pós-Graduação de 

Artes Cênicas, principalmente voltada para os temas: pedagogia, 

formação, teatro contemporâneo, ação cultural e dramaturgia. 

Maria Lúcia: Neste encontro, o que nos reúne é a relação entre o teatro e a cidade. 
Gostaria de começar levantando algumas questões para situar os desafios que nossos 
grupos vêm enfrentando. É importante ressaltar que o tema é trabalhado de maneira 
diferenciada por uma parte expressiva dos grupos fomentados ao longo dos 12 anos 
que o Fomento existe.
Para começar, a cidade é Barcelona, o ano é 2004, estamos no Fórum Universal das 
Culturas. No meio, representantes de 750 governos locais dos 5 continentes. Esses 
750 governos representados estão comprometidos com a inclusão social, direitos 
humanos, diversidade cultural e a democracia participativa. E então, assinam um 
documento, chamado Agenda 21, que prevê a implantação de políticas públicas, 
mediante as quais as cidades passam a ser mais uma ferramenta para atuarem como 
importantes agentes de mudanças. 
A agenda 21 surge da constatação de que as práticas culturais vigentes dentro de um 
modelo neoliberal veem a cultura como instrumento de novos lucros, de controle, 
dominação ou como privilégio de poucos e verifica que elas constituem uma ameaça 
à sobrevivência da diversidade cultural planetária. O documento é composto de uma 
série de itens que são princípios, recomendações e compromissos com a diversidade 
cultural do planeta. Vou citar exemplos de alguns itens para perceberem o tom dessa 
agenda:
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Essa é a ideia tão conhecida de que é na cidade em que nós conseguimos ser plurais, é na cidade que temos 

um encontro mais pleno com a alteridade. 

Outro princípio da Agenda 21: 

Princípio número 7 – As cidades e os espaços locais são ambientes 

privilegiados da elaboração cultural em constante evolução e 

constituem os âmbitos da diversidade criativa, onde a perspectiva 

do encontro de tudo aquilo que é diferente e distinto (procedências, 

visões, idades, gêneros, etnias e classes sociais) torna possível o 

desenvolvimento humano integral. 

“Garantir a expressão e a participação das pessoas com culturas 

procedentes da imigração ou arraigadas originariamente em outros 

territórios. Ao mesmo tempo, os governos locais comprometem-se a 

viabilizar os meios para que as pessoas imigrantes acedam à cultura 

da comunidade de acolhida e participem dela.”

Percebam que há nessa passagem uma problemática europeia muito marcada. Ou seja, é trazido à tona o 
problema do multiculturalismo e de várias soluções tentadas na Europa não terem dado certo. Esse fracasso 
diz respeito tanto à solução multicultural do mundo saxônico, que é atribuir a perspectiva de que cada 
cultura imigrante se mantenha enquanto tal, quanto à sociedade francesa, cujas expectativas envolvem uma 
absorção dos princípios da República. Nenhuma delas deu certo. E o preconceito em relação ao imigrante 
paira em ambas as vertentes. 
Este compromisso recíproco, diz a Agenda 21, é o fundamento dos processos de convivência e 
interculturalidade, que de fato, sem este nome, contribuem há muito tempo para configurar a identidade 
de cada cidade.
E por último mais um princípio da Agenda 21:                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Por trás dessa agenda de trabalho existe uma premissa de que a cidade é o espaço em que a globalização 
se manifesta com mais intensidade e onde as consequências desse processo são mais perceptíveis.
A urbe é vista como espaço fundamental da experiência humana, propiciadora de encontros, contatos e 
intercâmbios. Dentro dessa ideia há uma ênfase forte no convívio com a diferença, elemento central para a 

“Promover a existência dos espaços públicos da cidade e fomentar o 
seu uso como lugares culturais de relação e convivência.”
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consolidação democrática. Olhamos para a cidade em que vivemos, onde tudo isso descrito aqui é palpável, faz parte 
do nosso dia a dia, mas, como sabemos, ao mesmo tempo, a nossa cidade tem rudeza, violência, crescimento caótico 
submetido aos interesses mercadológicos, desigualdade e exclusão social. 
Em meio a esse caldeirão, nós temos a Lei de Fomento ao Teatro, que é anterior, de junho de 2002, mas escutando 
esses princípios da Agenda 21 e pensando nas realizações que vêm sendo disseminadas há 12 anos, com cerca 
de 350 projetos já fomentados, verifi camos que o Fomento é uma espécie de operacionalização dos princípios da 
Agenda 21. As formas pelas quais ele vem se confi gurando ao longo desses anos, ou melhor, o trabalho que os grupos 
fomentados vêm fazendo, acaba sendo uma manifestação concreta desse ideário.
O balanço das conquistas do Fomento hoje revela uma descentralização efetiva, uma nova distribuição geográfi ca 
da atividade teatral de São Paulo. Chamo a atenção para a publicação da Cooperativa Paulista de Teatro, coordenada 
por Maisa Lepique e Flávio Desgranges, que mostra muito bem essa descentralização resultante de novas atitudes 
político-estéticas. Ampliou-se de uma forma exponencial o universo das pessoas que fazem ou fruem a cena, sendo 
que ele atinge agora as condições sociais mais diversifi cadas. Uma outra característica cujo interesse temos enfatizado 
é o fato da experimentação artística e da intervenção social estarem fundidas em um mesmo processo. 
Se pensarmos nesse tema da cidade, vamos ver que até pouco tempo se falava em fazer teatro em espaços alternativos, 
em espaços inusitados. Esse é o discurso que se ouvia e se enunciava com muito entusiasmo. Há algum tempo não 
se fala mais em espaços alternativos; usa-se bastante uma terminologia formulada pelo professor André Carreira: 
a dramaturgia da cidade e dos espaços. São dois pólos conceituais, que formam quase um arco, em que se pode 
estabelecer vários pontos intermediários. É muito interessante perceber o quanto isso foi rápido e como de um 
conceito se passou para outro. 
No início, o desejo era estabelecer novas relações entre o ator e o espectador, para que a proximidade física gerasse 
outros tipos de contato. Hoje, os grupos propõem modalidades de relação social de outra natureza, mas sempre em 
uma escala de microcosmos, e não em escala de movimentos de grande magnitude. 
As realizações do movimento de Teatro de Grupo estão muito mais multifacetadas, são muito mais diversas e amplas 
do que na época da implantação da lei, o que permite constatar que a cidade de São Paulo inteira se transfi gura em 
espaço cênico. 
É sempre bom lembrar que a Lei de Fomento é uma referência no Brasil. Há muitas iniciativas inspiradas no Fomento 
e muitos olhares internacionais têm acompanhado, talvez mais de perto do que vocês imaginam, as realizações do 
Fomento, com expectativas de pensar políticas públicas similares em cidades de outros países. 
Então, se formos pensar nesses termos, estamos falando de um movimento de envergadura, ou seja, novas 
realizações entre os grupos e a cidade. Estamos falando de posicionamentos políticos que não se confi guram mais 
com apresentações diretas de demandas. O que está em pauta agora nos grupos é uma maneira singular dos artistas 
encararem a sua arte, propondo modalidades de convívio, que possam contribuir para recuperar vínculos sociais 
fragilizados ou corroídos. 
No caso, estética e política são indissociáveis, porque estamos falando de uma prática de caráter simbólico, uma 
prática metafórica. Há uma poética que emana das cenas dos grupos. Poderíamos levantar alguns elementos que 
nos saltam aos olhos dentro de realizações que temos assistido ao longo desses anos. Entre elas, podemos falar 
da coleta de depoimentos, modalidade de trabalho que confi gura de forma muito nítida as práticas dos grupos; 
podemos lembrar-nos dos percursos exploratórios, que muitas vezes acabam resultando em percursos como eixos 
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do acontecimento teatral. Como diz a professora Sílvia Fernandes, o convívio com as zonas de criminalidade, o tráfi co 
e a prostituição, assim como a busca da alteridade, caracterizam nitidamente a inclusão dos excluídos.
A cidade não é mais pano de fundo, nem é mesmo cenografi a, mas se torna o espaço que signifi ca e se confi gura 
com a própria dramaturgia. Não se trata mais de levar o teatro às ruas, mas de tomar a cidade como tema e material 
artístico, propondo intervenções, performances e explorações de site specifi c. Quando se fala em site specifi c, falamos 
de situações nas quais o espaço em que a cena acontece é inseparável da cena em si. Aquela cena, aquele espetáculo, 
aquele acontecimento precisa acontecer naquele lugar e não em outro, o espaço no qual ele ocorre é carregado de 
signifi cações. O caráter simbólico e a carga histórica daquela fatia do espaço vêm para o primeiro plano. Tinha que 
acontecer ali e não em outro local. 
Do ponto de vista do espectador, ocorre algo de extraordinário. Nós temos uma relação com a obra que muitas 
vezes não passa pela mercantilização. Muitas vezes não se paga para assistir a um espetáculo. O espectador pode ser 
deliberado, ter saído de casa para participar do acontecimento, mas ele pode ser também um espectador fortuito 
capturado pelo acontecimento, e esse dado merece um exame cuidadoso. 
O espectador e o acontecimento têm uma permeabilidade absoluta em interferências na rua, no espaço público. 
Não há controle sobre essas interferências são aleatórias, e deseja-se que elas existam. O espectador escolhe o grau 
de proximidade que ele quer ter com a cena, ele pode se tornar parte do discurso cênico ou se afastar. Temos 
uma pulverização do que nós podemos considerar como o enquadramento da cena. Nessas situações temos uma 
difi culdade: a existência de focos precisos, que competem com tudo que acontece na rua, com uma força avassaladora. 
Deixa de existir nessas circunstâncias o habitual enquadramento controlado por parte dos responsáveis pela cena. 
Há muitos acontecimentos imprevisíveis ocorrendo simultaneamente e nunca haverá dois “espetáculos iguais”, sob a 
ótica de dois espectadores diferentes, porque cada espectador de alguma maneira vai elaborar, sintetizar e estabelecer 
nexos a partir daquilo que ele conseguiu perceber e as percepções serão sempre variáveis entre si. Cada espectador 
acaba construindo o seu espetáculo. Cabe à direção e ao grupo como um todo defi nir se essa multiplicidade de 
acontecimentos será radicalizada ou minimizada.
Diante desse rápido passeio em torno da problemática que nos une, podemos detectar, com alguma facilidade, 
propostas de grupos nas quais o uso de determinado local é imbricado no âmago do discurso cênico. Nesse sentido, 
ainda falando do site specifi c, uma proposta feita pela Cia. Auto Retrato, com o espetáculo “Origem e Destino”, 
exemplifi ca uma relação absolutamente intrínseca entre o que está sendo representado e o local em que a cena 
acontece. Para quem viu, trata-se do momento em que temos o debate entre duas visões de cidade. E essas duas 
visões são consubstanciadas em dois personagens históricos. De um lado Prestes Maia, referência do urbanismo de São 
Paulo. Dentro do espetáculo da companhia, Prestes Maia é representado por um ator que fi ca em cima do Viaduto 
do Chá, e embaixo do Anhangabaú, ao lado do público, situa-se Saturnino de Brito, uma fi gura histórica que se opõe 
ao prefeito Prestes Maia, ao ideário da pavimentação, do urbanismo de grandes avenidas e de grandes trajetos com 
carro. Saturnino defende a ideia de que São Paulo tem um futuro grande demais à sua frente, perspectivas notáveis 
de desenvolvimento e por isso mesmo não deveria soterrar seus rios e seus córregos, mas mantê-los vivos.
O diálogo acontece no Anhangabaú com uma tensão muito grande entre os personagens. Um ator ocupa o plano 
baixo do Anhangabaú e outro o plano alto do Viaduto do Chá. Vale a pena pensar na força simbólica dessa cena; 
nós,  espectadores, fi camos no Anhangabaú, em cima de um curso de água, o antigo rio Anhangabaú, que fi cava na 
Chácara do Barão de Itapetininga, que sediava a cultura de chá.
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Maria Lúcia: O projeto “Companhia São Jorge 

15 anos” foi contemplado pela 22ᵃ edição do Fo-

mento ao Teatro. Por meio dele, a Cia. São Jor-

ge de Variedades abriu suas portas para diversos 

parceiros artísticos, curiosos a respeito do traba-

lho desenvolvido. O espetáculo “Barafonda” conta 

com mais de 40 pessoas em cena e mais de dois 

quilômetros percorridos pelo bairro da Barra Fun-

da durante cada apresentação. Podemos também 

trazer à tona a criação de “Fausto”, o novo espe-

táculo da Cia., que também será realizado na rua 

buscando um diálogo com o entorno. Então, com 

a palavra: Patricia Gifford e Paula Klein, da Cia. São 

Jorge de Variedades.

Patrícia: Vou falar da experiência da nossa aldeia, tentando chegar nas pautas levan-
tadas. Começo contando como a cidade entrou na Cia. São Jorge de Variedades, que 
tem 15 anos e está há 6 anos na Barra Funda, muito interessada, nos seus primeiros 
anos, nessa pesquisa de espaço, de “desautomatizar” as relações entre plateia e ator e os 
espaços alternativos. A partir do momento em que fomos para a Barra Funda, tivemos 
uma sede pela primeira vez, curiosamente estávamos montando um espetáculo de rua, 
o que nos fez sair da nossa casa para ensaiar nas praças próximas para adquirir o tempo 
da linguagem e as relações necessárias para que esse teatro acontecesse. 
Saíamos da nossa sede toda manhã em direção à Praça Olavo Bilac ou à Praça Princesa 
Isabel, para ensaiar o espetáculo “O santo guerreiro e o herói desajustado”, primeiro 
espetáculo de rua da Companhia. Íamos como caravana, levando cenário, figurinos, ins-
trumentos, empurrando os dois carrinhos até chegar ao destino para começar o ensaio. 
Percebemos nesta rotina de segunda a sexta, às 9 horas da manhã, empurrando todas 
essas coisas, andando por vezes até seis quarteirões para chegar na praça, que era muito 
curioso e muito instigante o que essa procissão gerava no entorno até começar o ensaio. 
As pessoas viam a gente passando e falavam: “Quem são vocês? O que é isso?”. Passava 
uma semana, passavam duas semanas... “É o pessoal do teatro?”, passava outra semana, 
“e aquela música que vocês estavam tocando?”, e foi-se estabelecendo uma relação co-
tidiana que tem muito a ver com o trabalho da São Jorge. Como estamos sediados em 
um lugar, essa repetição de presença faz com que comecem a nos ver mais.
O que era antes um teatro de grupo anônimo, refém de uma plateia convidada, de di-
vulgação, torna-se uma coisa viva, rica, com relação com os nossos vizinhos. Paralelo a 
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isso, para inflamar mais as discussões durante esse processo do “Santo Guerreiro”, veio o Amir Haddad, diretor do Rio 
de Janeiro, do Grupo Tá na Rua, louco, doido, explodindo o teatro de rua convencional, da roda 360 graus, tentando 
trazer novas formas de relação, tornando cada vez mais público esse teatro na rua e menos uma roda fechada na qual 
não se pode entrar bêbados e crianças, onde a coisa tem que acontecer. E o “Santo Guerreiro” aconteceu, é uma peça 
de rua, de praça, mas contaminada por essas discussões. Como ficar atento ao entorno da roda, mais que isso, como 
convidar o entorno da roda a aproximar-se e como tornar o espaço de dentro da roda permeável às interferências 
da rua, da vida e da cidade, isso foi um ponto. Durante toda a temporada na Praça da República, os atores estiveram 
muito atentos a deixar-se provocar pelo que acontecia fora. 

Paula: Uma coisa muito importante para falar sobre esse espetáculo “Santo Guerreiro”, nosso primeiro grande 
espetáculo de rua, é que em determinadas discussões dramatúrgicas, pois é uma peça clássica – Dom Quixote – a 
gente conhece a história, surgiu a questão “mas quem é a Dulcineia?”. Nos debatemos alguns meses até chegarmos à 
conclusão de que a Dulcineia era a cidade de São Paulo e que o cavaleiro chega nesse lugar, nessa conquista. Dulci-
neia/São Paulo é tanto muito amorosa como pedreira, que é a realidade na qual vivemos cotidianamente. O cavaleiro 
é atropelado por tudo isso, ele ama, ele é atravessado, mastigado, enfim, tudo que nós somos, que acontece com 
nosso corpo cotidiano em São Paulo, acontece com o Dom Quixote desse espetáculo. 

Patrícia: Fizemos a peça “Quem não sabe mais quem é, o que é e onde está, precisa se mexer”, de Heiner Müller, 
depois de passar por essa experiência na rua. Uma peça que era a princípio para lugares fechados, mas que aparece 
com a frase “A revolução começa como um passeio” e que nós, muito provocados pelo processo do “Santo Guer-
reiro”, muito interessados naquela ida ao ensaio, naquela procissão e no que provocava na vizinhança, no quarteirão, 
levamos para a rua. “Quem não sabe” começa com um giro pelo quarteirão do bairro, que implicou em muitas con-
sequências para chegar até o “Barafonda”. E novamente um grupo fica de segunda a sexta ensaiando e dando voltas 
no quarteirão, naquele mesmo circuito. 
A temporada do “Quem não sabe” não foi composta apenas pelo público da praça, foi o público do bairro, do quar-
teirão. Uma temporada com vínculos criativos com o senhor do bar e com o moço da loja de ferragem interferindo 
no momento da apresentação. O espectador de fora olhando isso, foi um deslumbramento, pois ampliou as cama-
das de recepção. Você tem a camada de quem vem assistir ao espetáculo de fora e não é do bairro e assiste o ator 
contracenando ou vivendo aquele momento com o vizinho dele. A cena se dilata, o enquadramento se torna mais 
rico em camadas. Não só a dramaturgia do texto, mas a dramaturgia do encontro ou da impossibilidade do encontro, 
quando um homem xinga: “seus vermes, insetos, vagabundos”. Isso se insere também na cena e se torna dramaturgia. 
Esse olhar estrangeiro do público que vem de fora do bairro e o olhar do vizinho que vê aquele fragmento, nós te-
mos mil questões sobre isso. O vizinho que vê aquele fragmento, pode se interessar e entrar na sede, alguns entram, 
outros se interessam, outros não, alguns perguntam... O fato é que deixamos de ser anônimos no terreno, não em 
todo bairro da Barra Funda, mas nas ruas que nos cercam. Talvez se você for para três quarteirões a diante, eles não 
saibam que existe um grupo de teatro, mas cria-se um vínculo nas proximidades, porque o teatro não tem grandes 
possibilidades de troca.  
O nosso próximo projeto “Barafonda” foi provocado por esse histórico, desde a roda aberta, indo para a praça e a 
volta do quarteirão. O projeto inicial era uma peça em cima do Minhocão aos domingos. A coisa foi se consolidando 
em pesquisa, em reunião, debates dentro da companhia. Quando você percebe, é uma peça que está percorrendo 
o bairro, dois quilômetros, durante quatro horas. Essa não foi uma premissa desde o início, foi se construindo, as 
relações foram nos interessando. O barbeiro foi se aproximando, o cara do açougue se mostrava super aberto quan-
do a gente ensaiava e paralelo a isso, a história do bairro. Como trazer isso para a dramaturgia? Descobrimos alguns 
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paralelos interessantes, “Prometeu Acorrentado”, a tragédia que colocou a linha no trilho da história documental do 
bairro, falando do progresso, do processo civilizatório do homem, e Dionísio, As Bacantes, porque tinha o Dionísio 
Barbosa, do bloco Barra Funda. 
Foi um projeto de um ano com muita exposição. Você está em um ensaio, não tem figurino, não tem texto, mal sabe 
o que vai fazer, está em uma pesquisa incipiente, e perguntam de tudo. “É propaganda?” “é cinema?” “é pegadinha?” e 
eu nunca ouvi perguntarem se era teatro. A coisa vai ganhando corpo, você vai acreditando, com muitos momentos 
de dúvida. A repetição, a criação do vínculo, os desencontros, até que você constrói uma trajetória artística drama-
túrgica em relação a esse espaço físico, numa paisagem colocada já com todas as suas contradições, com todo o seu 
cotidiano contraditório. Você entra com uma poética em fricção a tudo isso, como um objeto estranho, para o qual 
as pessoas param e o olhar do espectador encontra aquela paisagem natural, colocada. Às vezes, o ator, o Prometeu 
estava lá, e metade da plateia olhando para duas senhoras em um cortiço bem antigo, quase caindo aos pedaços, 
olhando a cena, e aquilo, para quem vinha de fora, às vezes era tão rico quanto a cena. Como o público se deleitava 
da cidade olhando o teatro, isso era muito emocionante, a plateia de fora se deleitando com como o teatro podia 
acontecer naquele momento, com a potência pública que ele pode ter.

Paula: A Cia. São Jorge de Variedades raramente trabalha em pouca gente, temos uma característica muito aglu-
tinadora. Com o “Barafonda” aconteceu isso também, a ponto de terem 40 pessoas envolvidas no espetáculo. Esse 
grande coro era a premissa da nossa pesquisa, o coro grego.
Com todo esse olhar que o “Santo Guerreiro” trouxe, nós percebemos que havia um lugar a mais pra vermos ali, 
um treinamento muito forte, atores conectados há 15 anos, trabalhando juntos. Como receber quem vem de fora e 
como trabalhar coro, com individualidades tão fortes dentro do grupo? A partir dessa premissa do coro e da volta 
pela cidade, pelo bairro, nos perguntamos algo que é recorrente no teatro: “onde eu estou?”.
A gente começou a ser chamado de performático, site specific, mil termos, não sei quem no México faz a mesma 
coisa, mas as perguntas eram: “onde estou?”, “como é onde estou?”, “o que eu quero de onde estou?”, “o que significa 
eu Paula, Patrícia, todos os outros companheiros da São Jorge, artistas, aqui nesse lugar?”, “e quem chamar pra fazer 
parte disso?”. O “Barafonda” virou uma grande ola na cidade, houve uma apresentação com 300 pessoas andando, 
não era mais teatro, era um grande movimento para atravessar a rua, praticamente uma dança juntos.
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Maria Lúcia: Em uma época em 
que a tradição de contar histórias 
oralmente está se perdendo, a Cia. 
Teatro Documentário propõe trans-
formar o relato de pessoas de dife-
rentes lugares de São Paulo em dis-
curso cênico. O projeto “A morte na 
vida da grande cidade”, selecionado 
pela 23ᵃ edição do Fomento, con-
siste em dar continuidade ao traba-
lho por eles desenvolvido, de inter-
venções cênicas urbanas, de caráter 
documental, mas tendo como temá-
tica a morte, – abordando desde a 
“morte” arquitetônica da cidade até 
a morte física, evocada através de 
relatos. Márcio Rossi e Marcelo Soler 
da Cia. Teatro Documentário estão 
conosco para tratar desse tema.
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Marcelo: Tudo começou com a vontade de se documentar. Optamos pelo teatro, 
mas essa linguagem está no cinema, nas artes visuais e, de alguma maneira, segue uma 
tradição, que tem como centro o encontro com o outro. 
Antes do Fomento, nossos primeiros projetos tinham essa prática. Se íamos falar sobre a 
geração de 68, então procurávamos pessoas de 68, íamos às casas delas. Chegando nelas 
éramos recebidos com bolinho, guaraná, café e aí começávamos a perguntar coisas que 
eram de nosso interesse, mas para aquelas pessoas, às vezes, aquele tema não era sobre 
o que elas queriam falar. 
Fomos à casa do Sérgio Mamberti, e lá pelas tantas o Sérgio começou a falar sobre a 
vizinha ao lado e sobre os gatos da vizinha. De como aquela vizinha foi abandonada pe-
los filhos, mas não abandonava os gatos, isso era um problema pra ele, porque ela tinha 
mais de 30 gatos. Ele ficou 20, 30 minutos falando sobre isso. Nós ouvíamos e percebí-
amos que aquilo também despertava o nosso interesse. De alguma maneira era uma 
situação incomum na cidade e aquilo nos tocou e nos lançou para o nosso primeiro 
projeto, que dialogava com a proposta da Lei de Fomento. 
Como recuperar esse momento, como propor esse encontro e como a partir desses en-
contros nas casas das pessoas, nós conseguiríamos talvez entender o que nós queríamos 
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com aquilo foi o que deu origem ao nosso primeiro projeto “Como se pode brotar 
poesia na casa da gente?” A ação eixo era ir ao encontro de alguns moradores e propor 
uma troca, nós conversaríamos com a pessoa e depois de um mês voltaríamos para 
a mesma casa e, a partir daquele encontro, elaboraríamos o que chamamos de vários 
nomes durante o processo, rascunho cênico, documentário cênico, intervenção, mas 
eram encontros de natureza teatral.
Ao voltarmos a essa casa para apresentar, o morador poderia convidar outros mora-
dores, familiares... Mesmo não estando em grandes condomínios, a casa passava a ter 
essa dinâmica de condomínio e, de alguma maneira, o eixo desse primeiro projeto era 
promover essa quebra. Nessa troca, a nossa construção artística seria alimentada e isso 
acabou acontecendo. Passamos por quatro casas, nas quatro regiões de São Paulo, e 
era muito interessante. A pessoa deixava a chave com a gente, ia almoçar, e dizia “fi -
quem à vontade”. Isso pra gente já era algo muito forte e importante e nós fi cávamos 
à vontade.
Esses vários encontros motivaram a criação de uma encenação, chamada “Pretérito Im-
perfeito”, dentro de uma casa, na Bela Vista, Centro de São Paulo, que se tornou nossa 
sede, a Casa do Teatro Documentário. De alguma maneira a gente tentava promover 
um novo encontro, mas um encontro de memória de todos aqueles outros encontros. 
Não sabíamos no começo do processo de construção dessa encenação exatamente 
qual era o tema, mas na verdade foi por meio da plateia que isso fi cou mais claro. 
Esse último encontro-encenação do projeto teve como protagonista a própria cidade, 
porque os relatos dessas pessoas eram relatos que extrapolavam as questões pessoais, 
iam para as questões da cidade. De alguma maneira, dando voz a essas pessoas, a ci-
dade também ganhava uma voz, mas uma voz polifônica, feminina e masculina. Um 
desses documentados foi para cena junto conosco. O convite surgiu de uma necessi-
dade nossa e o convite feito foi: “você topa criar junto?”. Tem uma radicalidade nessa 
parceria artística, porque se essa encenação sobre a cidade surgiu de um encontro, por 
quê não trazer esse encontro também para quem visitaria a nossa casa?
Há algo muito semelhante com a Cia São Jorge de Variedades, em alguns aspectos, 
nos ensaios. Ao lado da nossa casa que é germinada, na Bela Vista, nós temos vizi-
nhos. Numa casa de dois quartos, moram 13 pessoas, um papagaio, um hamster, que 
morreu durante a temporada, e um cachorro. São pessoas muito barulhentas e isso 
interferia na nossa encenação, mas a gente abriu um diálogo para isso e convidamos 
eles para participarem. 
Essa interferência da vizinhança da rua fez com que a gente também saísse para a rua. 
Como os outros grupos que têm a chance de ter uma sede, ali passou a ser a nossa 
primeira casa, então fazíamos coisas cotidianas nessa rua, desde frequentar a padaria, 
até fazer a unha, maquiagem, tudo lá. 
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Márcio: No espetáculo “Pretérifo Imperfeito”, o grupo escrevia cartas para os espectadores. Ao 
ligar para reservar o ingresso, pegávamos o endereço das pessoas e enviávamos uma carta escrita 
à mão pelos atores sobre o bairro que conhecemos durante o processo e era a casa dessas pesso-
as. Cada carta era diferente da outra e esse momento era muito especial. 
Quando a pessoa tocava a campanhia e entrava naquela casa, a encenação não começava quan-
do a pessoa perguntava por quem escreveu a carta, mas sim quando a pessoa recebia a carta e 
começava a ler. Uma pessoa estranha, que você nunca viu, lhe escreve falando do seu bairro, do 
cara da padaria que por acaso você também conhece. Esse encontro é muito forte e começa a 
estabelecer um vínculo com a cidade, com os moradores da cidade, em outro nível, de uma ma-
neira totalmente diferente com a nossa vizinhança.

Marcelo: No segundo projeto, resolvemos ir para a rua e pensar nela como passagem, travessia 
e também um lugar, e não mais um não-lugar de carros e mercadorias. Um espaço de encontro 
de vizinhança, que deu origem ao projeto “Mapear histórias” ou como diz Guimarães Rosa, “O 
real não está na saída, nem na chegada, ele se dispõe para a gente é no meio da travessia”.
As ações saíram das casas e foram para os pequenos comércios e para a rua. E o nosso objetivo 
era contar a história da rua. Quem contava a história não eram apenas os atores, mas os morado-
res também. A proposta da encenação era passear pela rua. Ouvindo a São Jorge, reitero a ques-
tão do imponderável, mas, no nosso caso, tinha muita divulgação, porque é uma rua totalmente 
diferente, as pessoas ainda frequentam as casas umas das outras. As pessoas da rua participavam 
e assistiam também, acompanhando até o fi nal. Então decidimos fazer em um terço da rua, para 
que esse acompanhamento fosse mais delicado. E a gente teve esse problema: 150, 200 pessoas, 
aí a questão era como reorganizar esse discurso. O que a gente propunha era algo delicado, era 
um encontro pensado para 40 pessoas, e de repente tínhamos 100 pessoas. 

Márcio: Como ter essa precisão do que vai ser dito para o espectador realmente fruir o que 
está acontecendo ali? A rua é maior do que a gente.

Patrícia: Muitas vezes o espectador de fora da cena se torna o espetáculo, para quem é de fora. 

Marcelo: Os moradores começaram a ver aquilo como um evento hiperespetacular, e o que a gente buscava era 
algo na contramão disso. A gente convidava o público para ver a cozinha da dona Inácia, a benzedeira do bairro, e ela 
aparecia e falava com as pessoas, com 200 pessoas. Numa apresentação com 50 pessoas, quando ela olhou o público, 
disse “ihhh, hoje tem pouca gente, onde tá aquele mundaréu de gente”? E começamos a questionar isso.
Nessa relação com a cidade, além da pesquisa com o teatro documentário, o nosso grupo tem uma característica: 
todos nós somos professores, e, de alguma maneira, entendemos essas ações como artístico-pedagógicas. Por exem-
plo, um garoto começou a acompanhar os nossos ensaios, depois uma garota, e outro garoto, e de alguma maneira 
aquelas crianças já estavam participando daquela encenação. Elas foram incorporadas como atores, porque já esta-
vam ali. A cidade não entra apenas como espaço físico, como dramaturgia, mas como presença, com a participação 
de documentados. Os habitantes dessa cidade participam da cena, criando, junto com os atores, a geografi a humana.  
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Diane: Alguém me disse: “que bom ver o Bolinho aqui!”. Eu acho super gostoso também quando vejo grupos 
parceiros, com uma trajetória parecida, que são relativamente novos, em relação a serem contemplados pela Lei de 
Fomento, ocupando esses espaços. Esses 12 anos de Fomento mudaram o cenário do Teatro na cidade. E não é fácil 
ser Grupo Bolinho, não é um dos nomes mais formidáveis, não é um grupo infantil, não é culinária. 

Alexandre: Quando a gente mandou o Fomento umas das coisas que queríamos entender, era como ocupar a rua 
sendo três atores.

Diane: Essa formação foi acontecendo, surgimos do Vocacional, com um monte de gente em sala. Em 2004, pela 
primeira vez, fechamos o grupo, sob orientação da Ana Flávia e montamos “Até aí morreu o Neves”, nessa época 
ainda estávamos no palco, éramos 17. A partir dali, as pessoas foram saindo e a única entrada foi a do Alexandre. 
Queríamos ir para outros espaços além do palco. 

Alexandre: Passamos pela vontade do espaço alternativo até entender que tínhamos mais a ver com a rua. O que 
queríamos é que as pessoas estivessem dentro do espetáculo. 

Grupo  Bo l i nhoG rupo  Bo l i nho

Diane: Em 2008, ganhamos o VAI pela primeira vez, e fomos para a rua experimentar. Saíamos do Tendal da Lapa e 
íamos até o terminal, levando o carrinho e outras coisas, ensaiar na rua já era um espetáculo. Quando estávamos na 
Fundação CASA, mesmo sendo um lugar fechado, trabalhávamos em espaços alternativos porque apresentávamos 
no pátio, refeitório. Alternativo é uma palavra que não faltou nesse processo. 

Maria Lúcia: Constituído em 2001 a partir do Programa 
Vocacional, o grupo possui sua atual formação desde 2006. 
Em 2008, foi contemplado pela primeira vez pelo programa 
VAI, com o projeto “Circulação em unidades da Fundação 
Casa”, seguido de outro reconhecimento, pelo trabalho per-
manente na COHAB Taipas, na Zona Norte. Selecionado na 
21ᵃ edição do Fomento ao Teatro com o projeto “Tipogra-
fias poéticas: estabelecendo um trajeto entre memórias e o 
Bonde Cara Dura”, o grupo realizou uma itinerância artística 
por um dos percursos daquele bonde. A pesquisa do gru-
po gira em torno da memória das regiões percorridas e o 
envelhecimento da sociedade. Diane Boda e Alexandre Ilha 
representam o grupo.
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Grupo  Bo l i n ho Nesse mesmo ano, fomos para a rua, com intervenções na COHAB e nos agradou muito estabelecer vínculos com 
a região, com o lugar, pela repetição da presença. Todo final de semana estávamos na COHAB, um dia, no meio 
do projeto, ouvi uma criança dizendo, ao nos ver: “eba vai ter teatro!”, eu fiquei surpresa “ué, onde está escrito?”, “já 
identificou assim?”. A gente achou que era anônimo.
Quando sentamos para escrever o projeto para o Fomento, constatamos que estávamos na zona norte, mas com a 
vontade de ir para o centro e com o desejo de falar sobre a velhice. Como que iríamos de um espaço para o outro? 
Queríamos estar na rua, experimentar a rua do modo mais atravessado possível e nos veio a imagem do centro da 
cidade “como seria se o centro da cidade fosse atravessado pelo espaço?”. Acabamos ligando a zona norte ao centro, 
com o percurso do Bonde Cara Dura, um bonde puxado a burro antes do século XIX que ligava Santana ao centro, 
passando pela região da Luz. 

Alexandre: Esse bonde era a única coisa que ligava Santana ao centro da cidade, na época, e era o que fazia com 
que Santana existisse dentro de São Paulo, tinha tudo a ver com a temática que havíamos estabelecido, a velhice.

Diane: Ao escrever o projeto, achávamos que estava tudo muito linkado, podíamos falar do bonde e da velhice, 
porque afinal quem pegou o bonde em São Paulo foram os velhos. Mas na prática foi um pouco diferente. Nos 
propusemos a viver três processos curtos de três meses.

Alexandre: Acreditávamos que havia no grupo três linhas de pesquisa e vivíamos a tentar montar espetáculos 
através delas, antes de ganhar o Fomento. Por achar que essas linhas de pesquisa estavam incipientes, resolvemos 
aprofunda-las dentro do projeto e uni-las. A primeira não chamávamos de nossa linha de pesquisa, mesmo que 
praticássemos, pois é a Mímesis Corpórea do Lume, nos aproximávamos desse trabalho montando figuras na rua e 
com esse projeto queríamos personagens.
A segunda linha era a intervenção urbana, que vimos com OPOVOEMPÉ, um grupo que cuida bastante disso, que 
entra nos lugares, conduz o público e propõe na rua imagens que potencializam a rua. Convidamos a Cristiane Zuan 
Esteves para fazer essa parte conosco. 
E o trabalho de dramaturgia do espaço, que era uma coisa bastante interessante por causa de um espetáculo que 
o André Carreira trouxe para São Paulo há alguns anos e ficou carimbado para nós – “Das saborosas aventuras de 
Dom Quixote de la Mancha e seu escudeiro Sancho Pança (um capítulo que poderia ter sido)” - do Teatro que Roda. 

Diane: A cada três meses, vivemos um desses processos orientados por uma dessas pessoas, em uma região da 
cidade - Santana, Luz e centro. 
Em Santana foram três meses com a Cristiane, sobre a questão da intervenção urbana. Começamos a pesquisar a 
velhice, na rua, a visitar a casa das pessoas, recebíamos muito café e bolo. E começamos a experimentar o ritmo da 
velhice, porque somos mega acelerados. 
Começamos a experimentar a calma, a necessidade de contar, a repetição, se perder em meio ao discurso, as limitações 
às vezes da memória, às vezes físicas. Começamos a ter contatos interessantíssimos. Em Santana, gravamos muitas 
conversas e quando falávamos do bonde, que era o que queríamos saber, as pessoas começavam a contar outras 
histórias, porque havia pouca referência do bonde, porque essas pessoas não viveram a época do Bonde Cara Dura 
que ligava Santana ao centro, então elas contavam sobre outros bondes, outras histórias. 
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Logo no início do processo desencanamos e assumimos o bonde como a linha que liga essa trajetória, ao invés de 
ficar batendo a cabeça nos fatos históricos, optamos em seguir pelo que estava interessando mais, que eram essas 
histórias de vida. 
Na primeira parada em Santana descobrimos várias coisas, por exemplo, quando íamos a uma praça que possui 
aqueles aparelhos fantásticos, que dizem que é academia para gente da terceira idade, nunca havia terceira idade 
naquela academia. Um dia perguntamos ao guarda da rua onde estava a terceira idade da academia. Ele respondeu: 
“às 7 horas da manhã”. E tivemos que mudar a hora do ensaio em Santana para conseguir falar com essas pessoas. Aí 
o negócio deslanchou, porque até então pegávamos um velho na janela, um outro velho na rua... Depois que encon-
tramos com eles às 7 horas da manhã, as conversas aconteceram. 
Uma senhora nos contou sobre o footing, que é uma prática de paquera que ainda existe em algumas cidades do 
interior. Os homens iam para um lado e as mulheres para o outro e nesses cruzamentos eles se olhavam. Às vezes 
havia a rádio na praça, e um oferecia uma pipoca, um picolé. Era um lugar de convivência e isso chamou muito a 
nossa atenção. 
A cada processo que vivíamos, fazíamos um experimento. No final desses três meses em Santana, escolhemos o 
footing e essa rádio como base para experimento. Em uma praça de Santana, colocamos uma rádio no meio dela e 
convidamos as pessoas para esse footing. Criamos algumas paradas nesse footing, andávamos, separávamos o públi-
co, mulheres de um lado e homens de outro. E quando se encontravam, alguma coisa acontecia, uma cena acontecia 
ou na praça ou na rádio. Essa foi nossa primeira experiência que ficou bem marcada. 

Alexandre: Tentávamos ser atores o mínimo possível na rua, se é que isso é possível. Com fones de ouvidos, repe-
tíamos alguns depoimentos coletados como nos chegavam, tentando ao máximo não filtrá-los. 

Diane: É muito difícil quando você está ouvindo no fone uma pessoa que tem uma idade, que tem uma pausa 
na fala que você não tem, e você está olhando para o público, obedecendo essa pausa, mas ao mesmo tempo com 
uma ansiedade dentro de você, que quer o acontecimento. A rua exige às vezes da gente uma pegada muito maior.

Alexandre: Nossa perspectiva era como povoar a rua com três atores, a ideia era provocar imagens fortes para as 
pessoas, por exemplo, ao colocar uma banheira na rua. Para nós, era bastante importante entender como se faz um 
teatro intimista na rua. 
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Maria Lúcia: Alguns pontos comuns aqui essa noite: a noção de encontro, a importân-

cia do estabelecimento de vínculos, em um grau um pouco fortuito no início do processo 

e a importância crescente que esses vínculos vão ganhando ao longo do caminho. Uma 

outra relação muito interessante é a da história com as histórias de vida. Essa temática 

perpassa os três grupos e tem caráter central quando se fala nas cidades, hoje, especial-

mente quando São Paulo está na berlinda.

Público: Para a Cia. São Jorge: Como fica a questão do corpo exposto, no caso de alguns atores 
e atrizes no “Barafonda”? E como vocês terminam fisicamente o espetáculo, que parece bastante 
exaustivo? Como é essa sensação ao princípio e ao final da temporada?

Paula: “Barafonda” não aterrissa na Barra Funda de repente, foi construído em um ano de trajetória e 
treinamento para isso. Existe esse cotidiano de um trabalhador construindo uma obra, no nosso caso 
uma obra artística. Esses corpos vão se construindo também com esse cotidiano. A outra parte vem 
de treinamento, no nosso caso, muito tempo de treino Ideokinesis e Nova Dança, com a massagem 
você chega ao osso, do osso você vai para o músculo, então é um conhecimento anatômico muito 
profundo, uma dança de corpos, um saber muito preciso de onde está o outro, de onde está meu 
parceiro. Todo mundo sabe onde está todo mundo e isso é treino.
A princípio, nós somos sete no núcleo principal do grupo, com esses convidados agregados somamos 
mais de trinta. Uma das características do nosso trabalho é passar o treinamento. É muito construído, 
embora seja construído para ser permeável, maleável, relaxado, para ter a atenção necessária, no 
momento necessário. 
O nu, eu acho que é uma coisa individual de cada artista. Posso falar por mim, não sinto uma exposição 
fora do que a obra precisaria, me sinto dentro da linguagem. Quando acaba, fisicamente varia da 
idade de cada ator, no nosso caso eu, Flávia, Patricia, a gente termina super bem, porque a gente sabe 
usar, não fica batendo perna à toa. É sempre assim, parece que no início de uma temporada é muita 
energia para fazer aquela meia hora, quando se chega à trigésima apresentação, você percebe que já 
não transpira tanto, porque seu corpo já tem aquele caminho, está facilitado, dá para você esperar 
respirando para fazer aquele gesto naquele momento. É um percurso natural do ator e da temporada. 
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As próximas duas perguntas são direcionadas para os três grupos. 

Público: É muito interessante essa história com o entorno que vocês viveram. Como o movimento contrário 
influenciou na identidade do grupo de pensar os próximos projetos, de pensar a linguagem do grupo? 

Público: Qual a sensação de vocês em relação às possíveis mudanças permanentes, tanto na dimensão 
material quanto imaterial, da obra teatral com a cidade? As mudanças permanentes faziam parte do projeto, 
das perspectivas de vocês como artistas? Houve frustração?

Marcelo: A alteração tem dois níveis. Começamos a nos questionar nos nossos ensaios se existem encontros 
ou não, uma autoavaliação. No segundo nível, se nós temos uma pessoa que participa conosco de determinada 
criação quando termina o espetáculo, o que acontece com essa pessoa?  Por exemplo, as crianças que foram 
nos seguindo e participaram da encenação. Quando terminou o espetáculo, elas ficaram muito tristes e 
frustradas, e vieram nos pedir uma oficina. Percebemos que poderia ser o momento de ter uma oficina. Isso 
é muito legal, porque geralmente o grupo pensa na oficina em primeiro lugar e não como a consequência do 
encontro com o entorno. 
Ao pensar que nos abrimos para a cidade e que ela nos altera, começamos também a abrir nossa sede para a 
cidade. Hoje temos três grupos de lugares distantes da cidade que convivem conosco, e essa perspectiva veio 
da nossa relação com os projetos e com a cidade. 
De alguma maneira para uma pessoa que não tem o teatro como profissão ter a oportunidade de participar 
da criação de um discurso é uma experiência permanente na vida dela. Fizemos uma intervenção no salão de 
cabeleireiros Extravagance. Nós ensaiamos com a Rose, ela criou conosco a intervenção. Aí chegou o dia da 
apresentação para uma plateia de “desconhecidos”, e de repente ela falou “vou ali no mercado”, ok,  isso era 
18 horas , deu 18:30 horas, 19 horas, 19:30 horas, 20 horas... Era hora da apresentação e ela não chegava! De 
repente veio a Rose com um carrinho dizendo que resolveu fazer a compra do mês e tinha uma fila enorme.  
A primeira questão com que nos deparamos é que essa pessoa não tem a relação que nós temos com o teatro, 
e realmente não tem. Só que foi muito interessante porque dialogamos com isso, pensando em como explicar 
para a plateia sem expor demais a Rose. Mas em determinado momento da apresentação, foi caindo a ficha e 
no meio da cena ela expôs e falou “eu acabei de chegar do mercado”, a plateia olhou do lado e viu as compras. 
Depois da temporada, houve uma mudança mas não é uma modificação piegas de que ela se tornou uma 
pessoa melhor, não é isso, mas houve uma desautomatização, porque o cotidiano dela foi rompido por essa 
coisa que se chama teatro e esse romper fez com que ela olhasse a vida de uma maneira diferente. Isso é 
permanente.

Alexandre: Quando estávamos em Santana, durante a pesquisa, usamos uma pracinha, que de uns tempos 
pra cá, não era mais frequentada, os bancos foram retirados para que as pessoas não ficassem mais lá.
Enquanto ensaiávamos na praça as pessoas viam que algo estava mudando, e quando colocávamos um rádio 
no meio da praça, as pessoas do entorno sentavam-se em suas portas para ouvir músicas que não ouviam há 
muito tempo. De repente, percebemos que as pessoas começaram a frequentar a praça e que aquilo era uma 
prática que se renovava, isso era maluco, porque talvez as pessoas nem vissem mais essa possibilidade.
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Renovamos uma prática que as pessoas nem se lembravam mais. Quando perguntamos se alguém sabia o 
que era o footing e um senhor exclamou: “que legal, eles vão fazer um footing!”. As pessoas participaram e 
foi um grande acontecimento. Elas acabam tendo contato com coisas que estão esquecidas, inclusive com 
objetos que usamos em cena.
Há uma dramaturgia que já existe na cidade e quando montamos algo naquele espaço, as pessoas juntam 
as duas experiências. Um homem que conheceu a mulher dele em um lugar onde a gente faz uma cena de 
morte, ele relaciona as coisas, isso é permanente. Temos uma cena na qual rola uma briga, a atriz está em 
uma sacada super antiga e começa a jogar um monte de roupas dessa sacada. As pessoas se relacionam com 
aquela sacada de forma completamente diferente e percebem aquele prédio que elas nunca tinham visto. 
Isso é comum entre os grupos.

Diane: Há uma cena em que soltamos balões e temos um contato com o céu que não se tem na cidade. 
As pessoas ficam olhando para cima. Eu entrava na sequência e tivemos que cortar essa entrada, demorar 
um pouco mais para não cortar uma experiência que a galera estava curtindo.

Patrícia: O Fomento contribuiu para a continuidade dos grupos, dando condições de acumular os 
saberes, conhecimentos, fragilidades, desconfianças, de construir uma história em que um espetáculo pode 
responder ao outro. O nosso próximo espetáculo é um infantil, por uma série de vínculos criados na Barra 
Funda, as crianças piram com o teatro e se aproximam da nossa sede, entram, vestem, tocam as coisas e os 
instrumentos, interferem e estão na cena final do “Barafonda”.  
Falamos muito aqui do teatro e a cidade. E estamos falando de disputas de territórios imaginários, tentando 
criar alternativas de subjetividade do sujeito na rua. Hoje eu vejo muitos grupos que não faziam teatro na rua, 
de rua, para rua, se arriscando, se lançando, tem muito a ver com a nossa geração. Com a proporção que a 
cidade ganhou, com a velocidade das informações, com a vontade de invadir e não esperar, de ser invasivo 
e não apenas convidar. 
Antes eram os espaços alternativos, depois uma onda de intervenções urbanas. Aí a arquiteta Otília Arantes 
disse: “intervenção quem faz é a polícia, uma palavra totalmente da direita, vocês estão loucos? Interfiram, 
criem zonas autônomas, ilhas de desordem”. 
Hoje, eu sinto a necessidade do artista de firmar a sua função pública. Não ser o anônimo do 342 da Lopes 
de Oliveira, mas a necessidade de conversar com o mundo prosaico. Do açougueiro me cumprimentar e 
dizer: “você é atriz, né?”. Eu estou construindo o meu trabalho, enquanto ele está vendendo a carne dele. 
Essa vontade de tentar firmar a importância pública do nosso trabalho, de tentar afirmar a arte como uma 
coisa prosaica da vida, participante das preocupações diárias dos cidadãos, tanto quanto pagar uma conta 
de luz, poder participar de uma obra artística, uma interferência poética. A cidade está tomada por isso. E 
essa responsabilidade de trazer um trabalho de qualidade. Então, como afirmar nessa cidade, nessa loucura, 
nessa velocidade, o teatro?

Maria Lúcia: Muito obrigada aos grupos por tudo o que têm feito pela cidade e vão continuar a fazer.       
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O Apresentamos nesse capítulo trechos da 3ᵃ edição dos Diálogos Teatrais 

realizada em 26 de maio de 2014, na Galeria Olido, em São Paulo. Com a 

mesa “Teatro e Território”, o encontro explorou as diferenças entre o fazer 

teatral que ocorre no centro de São Paulo e em pontos periféricos da ci-

dade, e reuniu representantes dos grupos Pessoal do Faroeste, Companhia 

Humbalada de Teatro e Pombas Urbanas, que têm seus trabalhos realizados, 

respectivamente, no bairro da Luz, Grajaú e Cidade Tiradentes. A mediação 

foi do crítico e pesquisador teatral Sebastião Milaré em sua última participa-

ção em um evento público. Milaré faleceu em julho de 2014.
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Carlos Gomes,  ator e coordenador do Programa de Fomento ao Teatro para a Cidade de São 

Paulo: Hoje o nosso tema é “teatro e território” e vou abrir o evento com duas frases. A primeira 

é de Blaise Pascal: “O universo é uma esfera infinita cujo centro está em toda parte...” E a outra, 

de Milton Santos: “cada lugar é, à sua maneira, o mundo”. Hoje, recebemos artistas de grupos de 

teatro para falar um pouco a respeito desse tema, Bruno César Lopes, da Cia. Humbalada de Tea-

tro, Adriano Mauriz, do grupo Pombas Urbanas e Paulo Faria, da Cia. Pessoal do Faroeste. Com a 

mediação do estimado Sebastião Milaré. Vamos aproveitar!

Sebastião Milaré: Gostei muito de ser convidado, porque é um 
tema que me toca de uma maneira muito especial. Estou envolvi-
do em um trabalho muito grande justamente sobre teatro e terri-
tório. E acho que esta é realmente a vertente mais importante do 
teatro contemporâneo, não apenas do teatro de São Paulo, mas 
do teatro contemporâneo mesmo. Para sintetizar, trouxe algumas 
considerações sobre o panorama atual.
O panorama do teatro atual evidencia um aspecto da pós-mo-
dernidade.  A Arte em permanente diálogo com o cotidiano. Dis-
sipam-se os limites iluministas entre a manifestação artística e o 
espectador e esse, no caso do teatro, que seria um iniciado ou 
pelo menos aquele que tem por hábito ir ao teatro, senta-se, acei-
ta passivamente ou se manifesta por risos e aplausos, raramente 
por vaia. Sempre em atitude contemplativa. Nos últimos tempos 
surgiu o espectador que se manifesta interagindo com o espetá-
culo, permitindo-se muitas vezes ser levado a contracenar com 
os atores. Aquele limite iluminista ficou restrito. O espectador é, 
na verdade, o outro na cena dramática, boa parte desse público 
tinha o hábito de ir ao teatro, mas deixou de ser contemplador 
para ocupar espaço na manifestação estética. A maior parte, no 
entanto, surgiu em meios populares, nos quais o teatro era ausen-
te, e esses meios passaram a ser animados por grupos que pro-
põem o diálogo, buscam o entendimento de seus problemas e os 
transformam em códigos artísticos. As manifestações cênicas que 
rompem com a arquitetura e com espaços tradicionais ganharam 
impulso no Brasil no final dos anos 70, quando grupos de dife-
rentes regiões optaram em ir às ruas, ligando-se às manifestações 
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pela redemocratização do País e contestando o teatro convencional. O povo estava na rua e para a rua 
foi o teatro. Isso se tornou rastilho de pólvora, que a partir dos anos 90, incidiu em pontos de explosão 
de novos conceitos do fazer teatral. Impôs, por princípio, como modo de operação, o sistema de grupo, 
com projeto artístico definido e continuidade de pesquisa estética contra a figura tradicional da com-
panhia teatral criada e administrada pelo produtor, que contrata diretor, atores e técnicos com vistas a 
montagens específicas, quase sempre isoladas umas das outras; atendendo ao que chamam de demanda 
do mercado. 
Isso levou a novas formas de organização das equipes, mexeu em aspectos fundamentais da criação, 
como a dramaturgia, seja no sentido literário ou a dramaturgia de cena, propiciou o exercício da criação 
coletiva e do processo colaborativo em suas diferentes formas de concepção e de prática. Não apenas 
dinamitou a quarta parede consagrada pelo realismo, como aboliu as formas arquitetônicas tradicionais. 
Qualquer espaço, seja rua, galpão, imóvel, residencial, igreja, presídio; qualquer lugar pode se transformar 
em teatro.
E a arquitetura cênica passa a ser determinada pelo próprio espetáculo. Sem dúvida, tal estado de criação 
e organização teatral, corresponde a estímulos dos novos tempos, “tempos líquidos” como define Zyg-
munt Bauman. E não isola o teatro brasileiro, nem o particulariza. Especialmente nos países da América 
Latina, encontra-se esse mesmo estado de organização e criação, com as inevitáveis variações determi-
nadas pela realidade de cada país. Porém no Brasil, isso adquiriu notáveis proporções. Estabeleceram-se 
redes que possibilitam a comunicação, trocas de experiências entre diversos grupos e diferentes regiões, 
o que suscitou o aparecimento de alguma infraestrutura para circulação entre coletivos, por iniciativas de 
instituições públicas ou privadas.
Eu digo do Brasil, por quê? Porque realmente me surpreendeu, eu fiz um giro por 14 estados brasileiros 
e me surpreendeu a atuação dos grupos, sempre com esse espírito novo do teatro. Um teatro que não 
se conforma mais com aquela postura do teatro burguês, que se manteve até os anos 50. O teatro bra-
sileiro se modernizou sobre a égide do teatro europeu burguês, todo mundo sabe, mas são incríveis as 
alternativas e as possibilidades que esses grupos estão descobrindo. E o que mais interessa, é que esses 
grupos têm, normalmente, um diálogo direto com a comunidade onde atuam. Tanto os teatros da peri-
feria quanto do centro estão buscando esse diálogo. E por isso, esse espectador de hoje, já não é aquele 
espectador passivo, contemplativo, ele é um espectador vivo que também quer atuar nessa realidade 
estética, que está sendo criada e apresentada. Quando se fala de teatro e periferia, por exemplo, muita 
gente pensa em paternalismo e não é nada disso, esses grupos estão criando códigos novos para o teatro, 
essa é a questão mais importante que se levanta aqui. É claro que é uma das vertentes desse emaranhado 
de situações que existem no teatro contemporâneo, mas todas essas vertentes estão sempre buscando 
uma nova relação com espectador. O teatro é o espectador também e o espectador faz parte do teatro, 
tendo de deixar de ser contemplativo. 
Nós vamos ouvir e dialogar com três grupos que são exemplares. Cada um com uma história diferente 
em sua formação, criação e trajetória, e todos eles, muito empenhados na busca de um diálogo constan-
te com a comunidade onde atuam, mas o trabalho não fica restrito a ela, pois a partir dessa comunidade, 
descobrem-se códigos que tornam o trabalho universal. Eles criam algo que pode interessar até na China. 
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Adriano: Lino Rojas, que fundou o grupo Pombas Urbanas certa vez citou: “O homem tem uma re-
lação direta e clara com o meio em que vive. Se vivemos em um mundo urbano, nossos movimentos, 
nossos sons, nossos pensamentos terão, em parte, características desse meio. O homem e o meio se 
compõem, ele carrega seu meio e este tem a sua face”. Em 1989, Rojas escolheu deixar a universidade e 
ir trabalhar com adolescentes do bairro São Miguel Paulista, entre eles, eu e outros que estão na plateia 
como Marcelo, Paulo, Marcos e a Juliana. Ele escolheu o bairro de São Miguel Paulista, porque acredita-
va que naquele bairro, naquele território, havia uma forte bagagem cultural, todos éramos descenden-
tes de nordestinos, trabalhávamos, estudávamos... Naquele momento, especificamente, muitos jovens 
dos quais com que ele trabalhava na universidade, não se tornavam atores e ele acreditava que para o 
jovem da periferia o teatro poderia ser um projeto de vida. Na época, estava na moda surfar no trem, 
subir no viaduto Aricanduva para escrever o nome. Rojas dizia “essa mesma capacidade de desafiar a 
morte para ter uma identidade, para dizer quem é no mundo, esse cara tem para fazer teatro”. Então, a 
partir desta bagagem, ele começou uma pesquisa de formação de ator, linguagem e dramaturgia, com 
do processo de formação desses jovens, ele queria uma linguagem e uma dramaturgia que expressasse 
a cidade. O primeiro espetáculo que nós fizemos chamava-se “Os Tronconenses”. Os Tronconenses 
eram os habitantes de Tronconé. Rojas era peruano e quando chegou ao Brasil perguntou à uma ja-
ponesa o porquê de o Brasil chamar Brasil. Ela queria explicar que era por causa do pau-brasil, então, 
ela falou “o Brasil é tronco, né?!” e ele criou esse lugar imaginário – Tronconé – onde vivem os “tronco-
nenses”. O enredo da peça era um grupo de crianças contando como era a loucura dos adultos. Nesse 
primeiro espetáculo, o Pombas levou à cena a nossa visão de mundo, como jovens, sobre nossos pais e 
as pessoas que estavam à nossa volta. Estreamos no FEPAMA e ganhamos 5 prêmios. Decidimos, a par-
tir de então, fazer teatro, mas não existia um teatro no bairro. Por isso, nos tornamos Pombas Urbanas, 
pelo fato de irmos para a praça, para a rua, para a cidade, cantando, com alegria, nos apropriamos da 
Praça do Forró, em São Miguel Paulista. Em meio a movimentos de habitação e de muitas coisas que 
aconteciam lá, íamos fazer teatro. 
No bairro, o único teatro possível se tornou uma Igreja Universal e fomos participar da ocupação do 
Tendal da Lapa. Ali começou a pesquisa do segundo espetáculo. Por falta de espaço, fomos para a rua 
e lá ficamos por um mês. Surgiu “Mingau de Concreto”, um espetáculo que fala dos personagens do 
centro. Às vezes, nos ensaios do espetáculo, que falava de menino de rua, pastor evangélico, drogado, 
toda a situação do centro naquele momento, as pessoas que nós estávamos representando vinham e 
falavam “eu não sou assim não, eu sou de outro jeito” e começavam a nos contar as histórias de vida de-
les e interferir no que estávamos criando. Até falavam: “ô diretor, esse ator é burro, eu não sou assim. Faz 
assim! ”. Eles realmente eram um público muito crítico e o grupo acabou criando uma identidade com 
a rua, até porque a pomba urbana se adapta à cidade, brincávamos com essa metáfora: tinha pomba 
com bituca de cigarro, mascando chiclete... Essa pomba, que é o símbolo da paz, vai se transformando 
com a cidade de São Paulo. Assim como nós íamos também criando as histórias, olhando, observando 
e dialogando com a cidade. 
Durante a ocupação do Tendal da Lapa, um grupo de desabrigados de uma enchente foi abrigado ali. 
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E começamos a criar outro espetáculo, “O ventre de lona”, que contatava a história de Jéssica, uma menina de 14 
anos, que ficou grávida do primeiro amor, teve o filho e ao ver uma porta enorme, resolveu abandonar esse menino 
lá, essa porta, não era uma casa, não era uma mansão, era um teatro abandonado. Em “Ventre de Lona”, fazíamos um 
mergulho para falar sobre o abandono. O abandono da cidade, o abandono das crianças, o abandono dos teatros, o 
abandono da cultura e da educação, que estavam em nossa cara. Numa determinada situação, houve um episódio 
muito cruel, dentro do Tendal da Lapa, foi achado um feto, de uma menina que morava lá e que fez um aborto, o 
menino foi abandonado em uma lixeira. Tudo isso estava muito presente em nossa criação e fazíamos o ensaio para 
esse público. Dentro do Tendal, convidávamos as pessoas da desapropriação e às vezes, elas iam com galinha debaixo 
do braço, tinha gente criando galinha e morando dentro do Tendal. Eles iam assistir ao espetáculo e nós criávamos 
as cenas. Uma das cenas era composta pelo personagem de um menino que conversava com um homem que cria-
va um passarinho, o homem alado. E relembrando agora, tinha muito daquela galinha que vimos no ensaio nesse 
personagem. Todas as cenas eram criadas a partir desse vínculo com o lugar onde temporariamente nós estávamos. 
Mas o desejo do Pombas Urbanas sempre foi voltar para o bairro de São Miguel Paulista, e em 2004 nós encontramos 
um galpão abandonado. São 25 anos do Pombas e 10 anos dessa ocupação em Cidade de Tiradentes, tudo isso na 
Era pré-edital, pré-Lei de Fomento, era muita cara, coragem e ir para a rua, era se despir de tudo e entrar de cabeça 
para dialogar com o público. 
O primeiro edital que ganhamos do Fomento ao Teatro, se chamava: “Do Teatro à comunidade e da comunidade ao 
Teatro”. Nosso objetivo era fazer um processo de formação, que é uma característica muito forte do Pombas, assim 
como, pesquisar essa poética, essa dramaturgia. A ideia era que as histórias do bairro se tornassem dramaturgia e 
pudessem ser devolvidas para o bairro e para fora do bairro. Como o Milaré falou, que tivesse uma amplitude para 
o mundo. 
Começamos o projeto e nos demos conta que um lugar de 1.600 metros, não poderia ser só um teatro. Embora a 
nossa intenção fosse muito boa de fazer teatro, as pessoas esperavam mais de nós. Elas vinham e perguntavam: “vai 
ter música? ”, “vai ter biblioteca? ”, “vai ter dança?”. E nós, como bons atores, respondíamos: “vai! ”, “vai! ”, “vai! ”, “traz seu 
livro, que eu trago o meu”. E assim, um trazia um livro, outro trazia outro e começamos a fazer uma biblioteca. Hoje 
temos a biblioteca Milton José Assumpção, com 9 mil títulos. Todos organizados e catalogados por uma moradora 
do bairro, que hoje trabalha no galpão. Percebemos a amplitude do espaço onde estávamos e o galpão se tornou um 
Centro Cultural; o Pombas se tornou um Instituto, uma OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público), 
acolhemos os projetos que vinham da comunidade e colocamos os nossos conhecimentos.
Comecei a dar aulas de circo e um dos meninos subiu em um monociclo e saiu andando. Eu pensei “que conheci-
mento esse cara tem!”. Alguns dias depois, fui conversar com ele e o cara não era alfabetizado, com 10 anos, não sabia 
ler. Daí nasceu um projeto de letramento através da arte. Outro projeto foi o Semear Asas, a Prefeitura não entendia 
o que estávamos fazendo e queria nos tirar desse galpão. Então, resolvemos adotar muitas praças do bairro e fazer 
Teatro. Pensamos: Teatro tem que fazer parte da vida das pessoas, tem que fazer sentido. Ocupamos todas as praças 
do bairro, apresentávamo-nos em uma praça, a cada final de semana. Isso resultou na participação da população em 
defesa pelo Pombas, não era o Pombas brigando para estar lá, mas a própria população. Vivemos na prática tudo que 
o Lino falava para a gente. 
Em 2005, o Lino foi assassinado em um assalto. O Pombas ficou sem saber como dar continuidade à sua pesquisa 
teatral e ao mesmo tempo, criando projetos que não eram necessariamente de Teatro. Nesse momento, acabamos 
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contratando um diretor de fora, Hugo Villavicencio, e escolhemos um texto pronto. Até então, o Pombas havia cria-
do todos os textos com o Lino. Esse primeiro texto, do autor argentino Osvaldo Dragún, chamado “Histórias Para 
Serem Contadas”, narrava a história de um homem que virou um cachorro por falta de opção. Queríamos contar as 
histórias das pessoas e identificamos que esse texto tinha muito das histórias que ouvíamos. Pouco tempo depois, 
tivemos o desejo de querer encontrar um caminho para o grupo se autodirigir, continuar a pesquisa dramatúrgica e 
a escrever os próprios textos. 
Conseguimos através da lei de Fomento realizar um projeto de estudos. Trouxemos o diretor cubano Rolando Her-
nandez para trabalhar conosco a questão de direção. Nesse momento, o grupo estava criando vários outros grupos, 
como, Palombar, Filhos da Dita, Aos Quatro Ventos, As Três Marias... Que foram surgindo no bairro a partir dos 
processos de formação do Pombas. Cada integrante do Pombas dirigia um grupo e em alguns casos, também criava 
os textos, como foi o caso do Palombar, criamos o texto “Uma arriscada trama de picadeiro e asfalto”, a partir da 
história do circo. Jovens formados no Pombas estavam dando aulas de circo para outras crianças, e destas, algumas 
eram filhas de circenses. Descobrimos que nós éramos o elo de uma tradição, e a pesquisa deles foi sobre a história 
das famílias tradicionais de circo do bairro. 
Em 2010, montamos um espetáculo chamado “El Quijote”, que foi a criação da Rede Latinoamericana de Teatro 
em Comunidade. Nos demos conta de que não era só o Pombas que fazia isso, como o Milaré lembrou aqui, vários 
grupos estavam em pesquisa muito similar pela América Latina. Decidimos arriscarmo-nos a criar um espetáculo 
multicultural, cada grupo que nós conhecíamos ensaiou uma cena do Dom Quixote de Santiago Garcia, do grupo La 
Candelária. Encontramos-nos aqui em São Paulo e ficamos um mês no Pombas Urbanas, com um coletivo de direto-
res. Era um conselho de diretores, e o Cesar Badillo, que era o Dom Quixote do La Candelária, orientou esse processo. 
Montamos esse espetáculo com 10 grupos de 10 países, uma obra multicultural, com quase 100 atores em cena. 
Em 2013, começamos um processo de dramaturgia a partir de um espaço chamado “Café Memória”. O grupo criou 
esse espaço para as pessoas contarem suas histórias, no processo, queríamos ouvir a história do bairro, um bairro 
jovem, com 30 anos, e especialmente, o que ouvimos foram histórias de lutas. Como chegou o ônibus em Cidade 
de Tiradentes? O ônibus ia apenas até o Tatuapé, então os moradores sequestraram um fiscal, levaram para Cidade 
Tiradentes e falaram: “liga para a companhia e fala que você só vai voltar quando chegar o ônibus” e o ônibus chegou. 
Foram muitas histórias ouvidas e principalmente, histórias de potência. O grupo sempre acreditou muito que o cara 
acorda às cinco da manhã, vai trabalhar, depois vai para uma universidade privada e chega às duas da manhã em casa, 
esse cara não é carente, ele é potente, mas o que se tem de conhecimento do bairro é sempre uma história negativa. 
Por isso, resgatamos especialmente as histórias de luta dessa população. 
Esse ano nós descobrimos que houve uma pesquisa, por uma organização chamada Usinas. Eles fizeram um mape-
amento com a população, antes da chegada do Pombas, na época do orçamento participativo, para saber o que a 
população queria. O resultado foi que eles queriam que aquele espaço fosse um Centro Cultural. Só descobrimos 
isso agora. A justificativa da população era para reverter a situação de exílio do bairro, porque Cidade Tiradentes está 
separada da cidade de São Paulo. O Paulinho um dia falou: “antes eu queria crescer, me tornar um advogado e mudar 
da Tiradentes, hoje eu quero mudar a Tiradentes”. 
Uma das perguntas era: O que isso ressignifica para esse território? Eu acho que a nossa presença passou a agir muito 
além do espaço do teatro. Como disse o Milaré, e o Lino também falava isso. O Teatro tem que dialogar, tem que 
fazer parte da vida das pessoas. Reconhecemo-nos nesse processo de criar identidades, por exemplo, a biblioteca 
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Milton José Assumpção, tem esse nome porque o Seu Milton foi nosso primeiro vizinho, porque fomos morar lá. 
Acreditávamos que apenas poderíamos entender aquela população, vivendo lá. Seu Milton, era um senhor negro, 
pedreiro, que veio do Bixiga para a Cidade Tiradentes aos 80 anos, mas ele foi ponto de teatro no TBC e se tornou 
um autor. Ele escrevia todas as tardes, numa máquina de escrever, textos de teatro, e sonhava com o teatro. Ele falava 
que no bairro onde há teatro, não há espaço para a violência. Colocamos o nome dele como nome da biblioteca e 
estamos organizando e digitalizando os textos que ele escreveu, tornando acessível para a comunidade. Brincamos 
que estamos inventando os mitos da Tiradentes, estamos ressignificando as histórias do bairro.
Uma das moradoras era a Nega Zilda, que era uma mulher alcoólatra, negra, sem dente, mãe de traficante, fodida. 
Todo mundo tinha preconceito com ela. Só que a Nega Zilda era uma figura que todo mundo conhecia no bairro. E 
começamos a coroar ela. Porque ela gostava muito da gente, ela batia na nossa porta de madrugada e dizia: “meus fi-
lhos, vocês estão trabalhando muito. Eu trouxe refrigerante”. Ela amava o teatro. Então, começamos a fazer o bloco da 
Nega Zilda. Cantávamos como as pessoas fazem no carnaval... “Chama, chama, chama a molecada: bloco Nega Zilda 
tá subindo a calçada! Chama, chama, chama a molecada: bloco Nega Zilda tá subindo a calçada! Nega Zilda, é só 
alegria! Faça chuva, sol ou calor, na Rei Davi, Leandro ou 65, o quê, o quê? Pica! Repica! Repica o seu tambor! Pá! Pá! Pá!”
Esse é um dos sambas da Nega Zilda, há vários. Cada ano, saia um samba da Nega Zilda. Ela era coroada, dançava, 
chorava, ela trazia a família toda. E ela tinha neto branco, neto preto, neto japonês, neto de todo tipo. Ela era uma 
figura! Infelizmente ela faleceu. Seu Milton faleceu. Mas eles se tornaram mitos.
É esse processo, de estar em um território, vinculado a ele, recriando esse lugar. O espaço do galpão também está 
cada vez mais se recriando. Fizemos uma horta, fizemos um teatro de arena na área externa, temos um circo, traba-
lhamos com saúde, tanta coisa, que nem sabemos direito. Vamos nessa loucura toda, fazendo nosso teatro que às 
vezes nem sabemos se é Teatro mais. Por isso é uma pesquisa de formação de ator, de linguagem e de dramaturgia. 
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Bruno: O Humbalada surgiu dentro do Programa Vocacional da Prefeitura de São Paulo, em 
2003. Sempre que vamos nos apresentar, ficamos com essa frase na cabeça: O Humbalada é filho 
de política pública. A nossa história é toda construída a partir de políticas públicas da cidade de 
São Paulo. Surgimos de um programa público - o Vocacional - num período histórico da cidade 
de São Paulo muito peculiar. Os CEUs (Centro Educacional Unificado) estavam surgindo, em 
uma gestão da Marta Suplicy. O Programa Vocacional estava começando, assim como o Progra-
ma Vai. Tínhamos um programa da Prefeitura muito importante, que era o Projeto Formação de 
Público, do qual éramos espectadores. Havia na cidade uma pulsação muito forte sobre qual é a 
relação do teatro com o que é público. Surgimos em meio dessa discussão e nos consideramos, 
inclusive, filhos do movimento “Arte contra a barbárie”. Não fazíamos parte efetivamente do 
movimento, éramos muito jovens, mas as discussões que rolavam lá respingavam nas periferias 
da cidade, por todos esses projetos e pelos próprios artistas que estavam querendo discutir 
coisas com a cidade toda. O movimento “Arte contra a barbárie” foi muito importante para 
nos fazer entender o porquê de estarmos fazendo teatro nessa Cidade. E um teatro que não era 
mercadológico, um teatro que tem um objetivo fora do mercado. 
No início, dentro do Vocacional, éramos vinte e tantas pessoas e fomos diminuindo. Consegui-
mos o VAI (Programa para Valorização de Iniciativas Culturais) duas vezes, conseguimos o Proac 
Amador (Programa de Ação Cultural), que foi o único que saiu na cidade, fruto de uma luta dos 
artistas. E, em 2014, pela terceira vez, a lei de Fomento ao Teatro. Nós fomos o primeiro grupo do 
Vocacional que conseguiu ter um projeto aprovado pela lei de Fomento ao Teatro, que também 
é muito importante, porque é quase uma trajetória dentro dos programas. A nossa trajetória é 
permeada pela discussão pública da arte. Sempre, em nossos projetos, isso é apontado de forma 
que nos mexe, nos provoca. 
Com esses projetos, conseguimos o aluguel de uma sede nossa, que fica em frente à estação de 
trem Primavera/Interlagos. Todos nós moramos na Zona Sul, desde o início do grupo. E fazer 
parte do território, como o Adriano comentou, é fundamental para a nossa construção. A nossa 
sede acaba sendo um Ponto de Cultura, um ponto de irradiação das nossas ações naquele lugar. 
Quando você tem um espaço próprio, surge um questionamento de como esse espaço pode 
ser um lugar de promoção da ação cultural no bairro. São várias outras questões que entende-
mos, que até fogem um pouco da linguagem do teatro. Você estar lá começa a te provocar, “por 
que eu estou fazendo teatro aqui?”, “o que isso significa?”. 

C
ia

 H
um

a
b

a
la

d
a

 d
e

 Te
atro

C
ia

 H
um

a
b

a
la

d
a

 d
e Te

a
tro

67



No projeto atual, partimos de várias pesquisas da geografia da cidade e como a geografia da cidade in-
fluencia na estética que está sendo criada. Para nós, estarmos ali, naquele pedacinho, entre duas represas, 
de alguma maneira determinava algo em nossa estética, modificava ou criava uma linguagem diferente de 
teatro ali. Queremos investigar exatamente isso: porque estar ali é diferente de estar aqui ou estar lá. Ou se 
é igual, o que nos torna iguais?
Em um projeto anterior, pesquisamos as cinco principais avenidas do Grajaú. Passeávamos pelas avenidas 
que ligavam uma represa à outra. Disso, surgiram alguns vídeos e fomos descobrindo as ruas e o lugar em 
que estávamos. Dessas pesquisas de avenidas, pegamos emprestado um termo do Coletivo de Grafites Ima-
gem, eles se intitulam “agentes marginais” e resolvemos investigar isso dentro da nossa linguagem. Em nossa 
pesquisa atual investigamos também o que é ser um ator ou uma atriz marginal. Marginal no sentido de 
estar à margem do centro, socialmente, politicamente, geograficamente, na borda da cidade. O que é que 
tudo isso influencia no nosso fazer teatral? Criamos um esboço do que seria esse ator ou essa atriz marginal, 
traçamos cinco linhas de pensamento e a pesquisa gira em torno do que seria um ator ou uma atriz margi-
nal. O final do projeto é a apresentação de um espetáculo na beira da represa Billings, no bairro do Jardim 
Gaivotas, a partir do conto “A terceira margem do rio” de Guimarães Rosa, e do uso de poesias de poetas do 
Capão, do Campo Limpo, do Sarau do Binho, da Cooperifa. 
Uma das características do Humbalada é que sempre fizemos projetos longe do centro, numa tentativa de 
tentar se entender, talvez se reafirmar. Realmente fincamos os pés na zona sul. A nossa maneira de produção 
marginal, a nossa criação marginal, não é uma falta de escolha. ela é a nossa escolha. Produzir teatro na beira 
da cidade, daquele jeito, é uma escolha nossa. A questão não é que não fazemos Teatro Musical por não ter-
mos dinheiro. Não fazemos porque não queremos. Não queremos aquela plateia burguesa. É uma escolha 
madura e potente de fazer teatro na cidade. Até onde vai tudo isso, o que queremos dizer com esse bater 
o pé, o que isso gera também na cidade, o que significa estarmos lá no fim do mundo? É essa provocação 
que queremos. 
Tem uma provocação que trouxemos para compartilhar com vocês. Gilles Deleuze, ao falar de desterrito-
rialização, diz que deveríamos desterritorializar as coisas para criar linhas de fuga. Em cima disso, a pergunta 
que nos fazemos é: O que queremos com o fato de territorializar um teatro em um determinado lugar? Será 
que não seria nossa função, como artistas, desterritorializar os bairros para territorializar a cidade? Quando 
estamos no Jardim Gaivotas, territorializando aquele lugar, queremos dizer que queremos fazer parte da 
cidade como um todo? Nosso receio é: até que ponto essa questão de territorializar as coisas, não cria mais 
fragmentos ainda? Como, por exemplo, um Teatro Periférico. E você cria um modelo de um Teatro Perifé-
rico. Um Teatro Negro. Não sei! É uma provocação. Em que medida essa coisa de territorializar, cria guetos? 
Porque queremos, na verdade, pensar uma cidade menos fragmentada. 
Então a questão é: como eu pertenço a um território, mas ao mesmo tempo eu sei e tenho noção que eu 
pertenço a uma cidade inteira? Nós não queremos ficar lá, apenas lá, morrer lá. Nós queremos fazer parte 
do todo... 
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Paulo Faria: A Companhia do Pessoal do Faroeste fica na região da Luz. Dos 16 anos da 
Cia., há 14 anos estamos nessa região. Ao longo desse período mais de cem artistas passa-
ram pelo grupo. Temos nos dedicado à construção de uma narrativa sobre a região. A Cia. 
trabalha com os gêneros: drama, faroeste, musicais etc. Estamos há 2 anos e meio na Rua 
do Triunfo, estávamos antes na Cleveland – fomos para lá com o primeiro edital da Lei de 
Fomento. Inauguramos o que é hoje o Instituto Cultural Capobianco, ficamos dois anos 
nesse lugar.
 O grupo surge com a peça “Faroeste e Caboclo”, um ano após a morte de Renato Russo. 
Queríamos falar daquilo, daquele Brasil. Rodamos com a peça por três anos pelo Brasil 
todo. Um espólio queria nos proibir de fazer a peça, com isso fomos para as manchetes, ga-
nhamos prêmios, fomos indicados a outros; houve críticas e viramos o Pessoal do Faroeste. 
A partir desse trabalho e do contato com o público, nos identificamos com o contexto so-
cial e político que a peça tratava. Em sequência, saímos pedindo um prédio para ocupar e 
conseguimos o Capobianco, para trabalharmos com a comunidade. E a coisa foi imediata 
com os cortiços e a Cracolândia.
 Tudo isso nos apresentou a realidade do centro e ficcionamos um endereço na Alame-
da Cleveland, onde hoje é o Museu da Energia. Acabamos mudando para lá, ao lado do 
Museu, e fizemos uma trilogia durante 8 anos: “Re-bentos” em 2002, “Os crimes do Preto 
Amaral” em 2006 e “Labirinto Reencarnado” em 2008. Queríamos entender o porquê de 
negros pobres ocuparem cortiços em um lugar que era de brancos, ricos e que temiam a 
presença dos negros ali. Queríamos entender no século XX, a eugenia na administração 
pública, como isso se deu. Em “Os crimes do Preto Amaral”, nos deparamos com um caso 
completamente absurdo, o busto do Preto Amaral como serial killer no museu do crime, 
sendo que ele não havia sido julgado. Isso era inconstitucional, porque não houve a pre-
sunção de inocência. Desse fato, fizemos em 2012, o julgamento simbólico dele, simulado 
no salão nobre da faculdade de Direito da USP (Universidade de São Paulo), onde até hoje 
há uma mentalidade eugenista muito forte. Foi um julgamento de 4 horas, com um ator 
representando o Preto Amaral, Rogério Brito, e uma atriz, Neusa Velasco, fazendo a mãe 
de uma das vítimas. Ele foi absolvido por 250 votos contra 75. Isso é histórico, porque o 
teatro mudou, de fato, uma história mal contada, a partir de uma mentira, a nossa, de fic-
cionar o fato. Nós brincávamos muito com esse jogo entre realidade e ficção. Depois dessa 
trilogia, fomos despejados do prédio onde estávamos por exigir uma reforma necessária. 
Estávamos já em cartaz com a peça “Cine Camaleão” na antiga sede. A história se passava 
na Boca do Lixo em 78, em uma produtora de cinema na Rua do Triunfo, em frente ao an-
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tigo DOPS (Departamento de Ordem Política e Social), que é hoje o Memorial da Resistência. Fizemos 
a segunda temporada lá, no endereço em que se passava esta peça: Sincronicidade. E se iniciou uma 
segunda Trilogia: A Boca do Lixo.
A Cia. tem vivido o acaso e a sincronicidade nessa cidade. Acabamos sendo engolidos pelos temas que 
trabalhamos. Temos trabalhado com gêneros por entender que os temas escolhidos são inéditos. E o 
gênero, principalmente a novela, é muito popular. Temos colocado nesse gênero, temas que não estão 
nesse lugar e buscado a comunicação popular com o público. Com isso, as pessoas falavam: “vocês têm 
que fazer cinema, porque isso é mais cinema que teatro”, até pela estrutura do texto; e também pela 
forma como eu trabalho na Cia., porque além de ser diretor, sou autor, cenógrafo, figurinista e faço a 
direção de arte. Sempre trabalhando em equipes. Com o Fomento, transformamos esse processo em 
uma didática de montagem. Assim, além de cada artista trabalhando no projeto, abrimos oficinas.
Todo mundo falava que isso era mais comum no cinema do que no ceatro. Aí fomos fazer cinema. Fo-
mos para a Boca do Lixo, para aprender, mesmo sabendo, erroneamente, que ela não existia mais. E para 
nossa surpresa, vimos uma cidade invisível de cineastas e diretores. Aproximamo-nos, já desenvolvemos 
4 curtas e temos um longa previsto.  Indo para a Rua do Triunfo, nos deparamos com uma realidade de 
prostitutas, de usuários de drogas, de ocupações. Trouxemos isso para a nossa mesa de convívio e hoje 
estamos completamente engolidos por esse projeto, prazerosamente engolidos. Estamos com um pro-
cesso dentro da Cracolândia, temos usuários no projeto. Tem a Daspu, da Gabriela Leite, lá dentro. Hoje 
eu sou da ouvidoria do Conselho Consultivo, por conta desse trabalho que desenvolvemos. Já empos-
samos alguns defensores públicos lá. Esse ano sediamos o prêmio da defensoria pública na sede. Então, 
essa questão nos leva a questionarmos se o que fazemos ainda é teatro, mas estamos totalmente absor-
vidos por esse território. Acreditamos em uma necessidade quando ela é espontânea nessa construção.
Nos vimos naquele espaço muito por conta do Fomento, que possibilitou essa pergunta sobre a conti-
nuidade em um grupo e sobre a potência deste naquele lugar.  Estamos em um endereço que acredito 
ser o mais potente de São Paulo. Eu sou apaixonado pela região. Ali nasce e ainda existe o cinema de 
São Paulo. E tem também a Esquina do Samba. Há quem diga que o samba surgiu no Largo da Banana, 
defendemos que tenha sido no Largo General Osório, onde estamos. Todo sábado, há anos, tem uma 
roda de samba ali.
 O projeto que iniciamos esse mês via Fomento, é sobre a Frente Negra de São Paulo, que é um mo-
vimento importantíssimo que aconteceu entre os anos 31 e 37, que virou partido político, com que o 
Getúlio acabou. É um movimento interessantíssimo e vamos fazer um Musical com samba. Chamamos 
alguns atores de outros coletivos de Teatro Negro. E vamos tentar reunir todo esse material sobre esse 
momento político, que se tivesse avançado, não teríamos a discussão das cotas e uma série de outros 
pontos em outro lugar hoje. Se não fosse a extinção da Frente Negra, os negros teriam elegido seus 
representantes negros constituintes. Era uma elite negra em São Paulo, capitaneada lá atrás pelo Luís 
Gama e que foi destruída no final da década de 30, pelo Estado Novo.
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O público se posicionou sobre a provocação do Bruno em relação a criar guetos e sobre o 

questionamento dos grupos, se o que eles fazem é teatro, ou não. As falas estimularam os 

participantes a continuarem com a reflexão.

Adriano: Para nós, teatro é substantivo. Não buscamos ficar adjetivando, embora nos identifiquemos 
com a questão do Teatro Comunitário, pelo vínculo latino americano e por estarmos realmente inseridas. 
Conceitualmente, quando tentam explicar o que é Teatro Comunitário, é “com” a comunidade, “na” co-
munidade e “para” a comunidade. Mas para nós, teatro é teatro e o Pombas sempre teve uma pesquisa de 
linguagem. Por essas e outras, fizemos de tudo, fomos para a rua, fizemos teatro infantil, fomos para palco, 
qualquer lugar. É teatro? Estamos dentro. O Lino era peruano, o Teatro Peruano tem a influência do Teatro 
Antropológico. Ele falava muito de não ter a característica do ator brasileiro. Pois o ator brasileiro, segundo 
ele, é muito intuitivo. O processo de formação de ator, no Brasil, não tem uma escola muito determinada. 
Até pela diversidade cultural que somos. Se você for ver, estamos muito em contato com a Rede Brasileira 
de Teatro de Rua – RBTR – , por exemplo, os grupos da Paraíba, fazem Cavalo Marinho. Os do Rio Grande 
do Norte, treinam de uma outra maneira. Ao sul, treinam de outra. Lino sempre dizia que todas essas esco-
las poderiam nos valer, desde que explodíssemos elas. Pois só assim manteríamos as ideias desses autores, 
desses teatrólogos, vivas. Hoje, na formação de ator, nos baseamos em muitas teorias, mas estamos diante 
de um ser humano. Me lembro que a primeira vez que o Lino falou do Barba, já mandamos de cara: “quem 
é esse cara? É um barbudo?”. Éramos um bando de jovens da periferia. O Lino começava a fazer o treina-
mento e não entendíamos nem o idioma. Perguntávamos-nos: “o que esse cara está falando? Não sei, mas 
vamos fazer! ”. O processo do Pombas sempre foi um processo de descobertas do ator, às vezes baseado em 
teorias que o Lino trazia ou em estudos nossos. Um processo criativo mesmo. Às vezes, estou diante de um 
ator e eu me valho de tudo aquilo que o Lino ensinou, mas vou pelo o que aquele cara está trazendo. Por 
exemplo, os meninos, meus alunos do circo, eles são muito engraçados e eles têm um jeito próprio de fazer 
humor. Mas eu tenho que entrar no universo deles, para daí eu trazer as minhas ideias, ou que eu aprendi, 
para dialogar com isso. O Lino falava muito disso, “a primeira coisa é o diálogo”, Paulo Freire. Aí vamos de 
novo naquela questão: é teatro? É educação? O que estamos fazendo? 

Bruno: O que eu questiono é em que medida essa fragmentação de movimentos contribui para mim, 
enquanto indivíduo inteiro. Porque eu sou tudo. De vários movimentos. Como lutarei com tantos movi-
mentos? Eu vou me fragmentando? E aí, dentro do teatro, como é isso, um teatro que o tempo inteiro está 
se fragmentando? Isso me provoca e eu não sei. Outra coisa: em que medida esse discurso nosso de estar lá, 
como ele é cooptado pelo sistema? Como: “que bom que o Pombas está lá, fazendo a diferença! Continue lá, 
viu? Olha que legal!”. Como que nós não caímos, também, dentro disso? Eu estou lá, lutando, é bonito, faço a 
diferença, mas é em nome de quê? Acho que isso tem que estar claro para nós, para que não reproduzamos 
um formato que vem do sistema. 
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Paulo: Na época do Preto Amaral, eu fui chamado para algumas rodas e quando chegava – eu, branco – era uma 
surpresa. Porque um homem branco estava tirando do museu do crime, um personagem criado pela eugenia, que 
é um homem negro, já que todo movimento negro ignorava esse fato em 2006. Hoje estamos levantando uma pes-
quisa sobre a Frente Negra. Eu acho que todos somos negros no Brasil, assim como somos brancos. Mas a balança 
não pesa de forma igualitária. Os negros são excluídos cotidianamente de um protagonismo social. Sou de Belém, 
tive uma mãe negra e uma mãe branca. Entendo que a questão hoje é muito mais cultural, mas quem diz isso sou eu, 
um homem branco. Mesmo sabendo fazer vatapá, criado no candomblé, eu sou branco. É evidente que ser negro no 
Brasil é uma experiência da qual só os negros podem falar, protagonizar esse discurso. Nós brancos temos que abrir 
mão de privilégios. E isso não é ruim, pois são muitos privilégios. Essa é a única forma de mudar essa intolerância. O 
Brasil é racista. Enquanto nós brancos não afirmarmos isso e não nos envolvermos nessa questão, aí sempre haverá 
essa separação. É como as cotas, sou extremamente favorável. Sim, é uma reparação e uma reparação não nos alegra 
em nada. Mas é necessária. Ao artista, todas as bandeiras, porque o artista é um animal político. A questão política 
para a Cia. é o que mais interessa. Independente se eu faço parte ou não do que represento, porque para a arte a 
discussão é muito maior e a questão é muito mais de ação. Montamos um palco na Cracolândia, com um ciclo de 
oficinas esse final de semana. Eu não sou um usuário. Então, por que estou lá? Eu não sou prostituta, mas eu estou lá e 
trabalhando junto pela regulamentação da profissão. Acho que ao artista vale revelar esse olhar e esse olhar primeiro 
em sua aldeia. Encontrar onde há universalidade nessa discussão. Ao artista cabe expandir o gueto, olhar para ele e 
levar para uma discussão muito mais universal.

Sebastião Milaré: O Paulo coloca de uma maneira extraordinária. Não podemos compartimentar as coisas. Quan-
do examinamos o trabalho de um grupo de teatro, precisamos ver o processo. Qual é o processo desse grupo e 
relacioná-lo aos outros processos que estão correndo em outros grupos. Isso do protagonismo negro, por exemplo, 
felizmente o sonho de Abdias Nascimento floresceu. Hoje nós temos grupos de negritude no Brasil que são extraor-
dinários. Temos exemplos extraordinários do que está acontecendo agora no Teatro Brasileiro e que são processos. 
No teatro, não se pode levar a coisa como se fosse movimento político. “Aqui é negro, branco não entra”, não tem 
nada disso, a questão é muito mais ampla e o teatro tem que contemplar todas as diferenças justamente para que ele 
consiga revelar alguma coisa, dar alguma visão desse mundo em que estamos vivendo hoje. Aqui não temos Teatro 
Comunitário, que dá a ideia de algo que é feito na paróquia, para os vizinhos. Temos teatro na comunidade, é dife-
rente. O que esses grupos aqui hoje comentaram e me parece que fazem, lá nas comunidades em que trabalham, é 
entrar em contato com os problemas daquela comunidade. Esses problemas irão ativá-los para que eles encontrem 
algumas soluções e procurem códigos artísticos que revelem artisticamente esses problemas. Isso não é uma coisa 
fácil de fazer, irão ter que procurar sempre muita técnica, muita cultura. Irão ter que sempre estar realmente muito 
ligados a todas as coisas. E não só à sua comunidade, mas ao geral, para poder realizar esse trabalho. São processos 
que temos que respeitar. Por mais que eles tenham dito: “eu tenho dúvida se é teatro isso que eu faço”. Não faz mal, 
eles não precisam saber. Eles têm é que fazer. E nós, como os que vamos observar, é que vamos ver e sentir o que eles 
conseguiram realizar. E do que tenho visto até agora, não tenho dúvida, é teatro sim. E teatro dos bons. O que esses 
grupos e tantos outros estão fazendo é uma contribuição extraordinária ao Teatro Brasileiro. Isso é que deve ser um 
fator de observação.
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Apresentamos nesse capítulo, trechos do 4° encontro Diálogos Tea-
trais, realizado em 18 de agosto de 2014, em São Paulo. Com a mesa 
“O que acontece quando eu vou lá”, o encontro reuniu Luiz Fernando 
Marques do Grupo XIX de Teatro, Evill Rebouças da Cia. Artehúmus de 
Teatro e Tatiane Lustoza da Trupe Sinhá Zózima. A mediação foi de 

Lígia Borges.

Debateu-se sobre as diferentes formas de recepção do públi-
co, como este personagem tão importante no fazer teatral é 
recebido quando vai ao teatro, e também o que ele recebe. 
As Companhias convidadas para integrar a mesa contaram 
um pouco de como são as relações de trabalho com o 
público, quem são seus públicos, e qual o lugar que eles 

ocupam em seus espetáculos. 

Carlos Gomes, ator e coordenador do Programa de Fomento ao Teatro: 
O que mais te marcou como público quando foi ao teatro? Quando penso 
sobre o ator e o público, eu me lembro do que mais me marcou quando fui 
ao teatro. Na minha adolescência, a região onde eu morava - Jardim Ângela, 
M’BoiMirim - era considerada a área em que mais se matava, em plena Guer-
ra do Golfo. Isso marcou a minha vida. Eu me preparava para o vestibular 
nessa época e havia um movimento cultural na zona sul muito forte o que, 
para mim, era uma resposta à violência. O Centro Cultural Monte Azul, na 
região, fazia uma mostra de teatro, foi a primeira vez em que vi Denise Stoklos 
em “Des-medéia”. A peça tratava justamente da questão da “Pátria Mãe”, que 
matava os seus filhos e os entregava para o pai, Jasão, no caso, o Estado. Lem-
bro-me que eu chorava... Era uma das primeiras peças que vi na vida e eu 
chorava absurdamente com a Denise Stoklos fazendo tudo aquilo. Eu me 
perguntava o tempo todo: “Cadê? Cadê a resposta, cadê o que a mídia traz? O 
que a mídia mostra do que está acontecendo aqui no centro cultural Monte 
Azul?”. Olhava para os lados e via toda uma plateia emocionada. Lembro-me 
do estado em que saí daquele teatro e que foi muito transformador. Não 
pensei em ser artista naquele momento, mas aquilo marcou profundamente 
a minha vida, e viemos aqui hoje para refletir sobre o que é esse “entre”, sobre 
essa relação entre o ator e o público. 
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Algo muito legal é saber o quanto o teatro se faz presente em várias partes 

da cidade e o quanto o Fomento possibilita isso. Há muitos grupos que ao 

invés de esperarem o público vir até o centro, se deslocam até o público, para 

que o espetáculo seja recebido por ele. É mais do que receber o público para 

seus espetáculos. 

Lígia: Em geral, como público, vamos para algum lugar e ouvimos, inicialmente, os outros falarem. Decidimos que, 
dessa vez, vocês irão começar. Queremos escutar relatos de experiência. Não é uma análise aprofundada e crítica que 
buscamos nesse momento. Queremos apenas saber qual foi a vez em que vocês foram assistir alguma coisa e em 
que isso mexeu com vocês. Em quê isso tocou vocês? Uma situação que não se passou diante de vocês, mas que se 
passou em vocês. Quem quer começar?

Público: Não somos mais público. Nunca mais. Perdemos esse papel. A pergunta é: “que peça eu assisti, já como 
artista, mesmo ainda não sendo, mas querendo ser, me emocionou?”. Já perdi o papel de plateia, de público. Então, 
não sou mais público. Se for como público, então sei mais responder. Tive uma experiência muito grata com o teatro, 
embora já fi zesse televisão, não sabia o que era isso. Eu fazia e não sabia o que era. Era muito garoto e fazia, porque 
achava legal, porque as pessoas faziam e ganhavam dinheiro. Aí um ator comediante, o Canarinho, resolveu me levar 
ao teatro. Ele falou assim: “vamos descer ali – era na Consolação – na General Jardim, tem uns meninos que fazem 
uma peça legal, que eu conheço, vamos lá!”, eu falei “peça?”, e ele falou, “é, peça, moleque!” – porque eu era mole-
que – “você nunca foi no teatro?”, eu, “teatro?”. Ele me pegou pela orelha e fomos assistir “O poço do Visconde” no 
Teatro Monteiro Lobato. Eu assisti aquilo, aplaudi, como todo mundo, meio mecânico, e falei: “quero fazer isso aí!”, 
ele falou: “claro que você pode fazer, são garotos como você, tudo da mesma idade, conversa lá com o rapaz”. Foi 
tão impactante assistir aquilo, ver o que eu era, ator, e não sabia. Ali no palco, eles correndo o risco de que tudo o 
que acontecesse teria que ser resolvido na hora. Não era como na televisão, que naquele tempo, era fi ta, pano, que 
custava dinheiro e podíamos errar. Foi tão impactante que eu nunca mais entrei na TV Record. Fui para minha casa e 
no dia seguinte, eu estava lá no Timol, querendo entrar lá. Demorou... Quase quatro anos! Mas eu já estava buscando 
o teatro. Então, o que me marcou mais foi ver a peça do Monteiro Lobato, “O Poço do Visconde”.

Público: Não era a primeira vez que eu ia ao teatro. Já tinha ido e fazia teatro na escola. Em cena, eles tinham adere-
ços interessantes e o ator usava uma máscara, que eu nem desconfi ava. Não me esqueço de quando caiu a máscara, 
a emoção que me deu, de ter sido enganada. Havia uma coisa de música ao vivo, que faz parte, até hoje, da linguagem 
que eu desenvolvo. Quando eu vi esse trabalho, quis ser atriz, quis estar lá. Foi a primeira vez em que eu percebi que 
gostaria mesmo de fazer aquilo. Fazer teatro naquela época era como para a Fernanda Montenegro, quando ela co-
meçou, tinha que tirar carteirinha de puta. Quando falei que eu queria fazer aquilo, a minha família fi cou horrorizada. 
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Público: Aos quinze anos, eu fazia parte do teatro na escola. Aí, eu vi um grupo de teatro amador, eram palhaços, 
em um palquinho improvisado, pensei: “puxa, que negócio legal, fazer as pessoas rirem, ser palhaço é uma coisa bo-
nita!”. Quatro anos depois, comecei a estudar na Fundação das Artes, vi outro grupo de palhaços e bateu aquela sen-
sação novamente. Eram coisas simples, números que vemos em todos os espetáculos de palhaço: tapa na cara, chute 
na bunda, água na cara, e me emocionou muito. Quando assisti ao espetáculo “Palhaços”, com os atores Dagoberto 
Feliz e Danilo Grangheia, estava bem inocente na plateia e, de repente, começou uma sanfona ao meu lado. Aquilo 
me arrepiou todo. Vi um cara aplaudindo, quando fui ver, era o Danilo, fazia parte da peça! Aquilo me deixou dentro 
da peça, dentro da sanfona, dentro do palhaço. A partir dali passei a estudar palhaço, instrumentos e principalmente 
o acordeão.

Público: Quando era criança, minha mãe era diretora de uma escola, no bairro do Alecrim. E colado com a escola 
dela, existia o Teatro Municipal Sandoval Wanderley, que foi demolido. Em Natal, há 20 anos, havia um grande ho-
mem do teatro, chamado Jesiel Figueiredo, me lembro dele entrando na escola para vender seus espetáculos infantis, 
e era assim que ele mantinha o teatro. Um cara que escreveu a História do Teatro no Rio Grande do Norte, de uma 
maneira muito bonita e muito aguerrida. Ele falava com voz de locutor de rádio, dobrava o “r” e o “s”, nunca desmon-
tava. Lembro-me que estava na escola da minha mãe, que tinha acesso direto a esse teatro, que estava em ruínas, e 
ocorria um protesto nas ruínas do teatro, para ele fosse reerguido. 
Lembro-me do Jesiel no meio disso, com a Companhia dele, muitas Companhias envolvidas. Até então em Natal, só 
havia o Teatro Alberto Maranhão, que era o monumento da cidade, com 120 anos e era algo muito intocável. Eu fui 
para esse movimento, lembro dos atores vestidos de preto, lembro do Jesiel falando um recorte de vários textos, e 
lembro que, em determinado momento, um ator virava, abaixava a calça para a plateia, mostrava o cu, super cabe-
ludo, e chamava o Estado para ir foder ele. Aquilo foi muito impactante para mim, fi quei pensando tudo que uma 
criança ia pensar ali, mas lembro-me que fi quei muito arrebatado pelo quanto aquele ato tinha infl uenciado àquele 
corpo de pessoas. Parecia que havia parado o tempo, parecia que havia gerado um encantamento de alguma manei-
ra, para se acordar para algum lugar. Era muito simbólico, recordo-me de estar em suspenso, encantado com o poder 
que aquele gesto tinha diante daquelas pessoas. Até hoje guardo isso na memória, quanto aquilo pôde reorganizar 
um pensamento da cidade. Tanto que, dois anos depois, aquele teatro foi reerguido, pela luta de Jesiel, pela luta de 
seus atores. 

Público: Eu morava em uma cidade chamada Teodoro Sampaio, no pontal do Paranapanema... Zé Rainha, essas 
coisas, cidade com pouco ou nenhum acesso às artes Cênicas ou à Arte em geral. Lembro-me que, certa vez, que 
um grupo de teatro de São José do Rio Preto veio se apresentar. Era algo muito raro isso acontecer, foi meu primeiro 
contato com uma peça profi ssional de teatro, se apresentaram em um clube da cidade, um local improvisado, não 
havia palco, nem cadeiras. Apresentaram uma adaptação a partir de “Vidas Secas”, “Os Sertões” e “Morte Vida Seve-
rina”. Quando cheguei para assistir a peça, faltavam 15 minutos para começar e só havia eu de público. Apareceram 
mais algumas pessoas, primos de alguns atores, no máximo 10 pessoas para assistir e mais de 10 pessoas encenando 
no palco. Foi uma experiência fodida, posso dizer assim. 
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Evill: Só entravam 7 pessoas para assistir essa peça, você chegava, eles te coloca-

vam um óculos que impedia a visão, eram 7 atores e 7 espectadores. Durante uma 

hora fui guiado por uma menina, que tinha que encontrar o namorado dela. Eu e 

ela tínhamos uma série de adversidades para enfrentar. No começo fiquei absolu-

tamente receoso, porque era guiado por uma pessoa que não conhecia. Depois, 

quando fui pegando confiança, ela me levava pra onde queria. Acho que o mo-

mento mais patético de tudo aconteceu quando a gente correu pra caramba e ela 

disse: “Evill, vamos correr daqui, os caras vão atacar a gente, vão matar a gente!”. As 

sete situações aconteciam ao mesmo tempo naquele espaço. Corríamos, descansá-

vamos um pouco, ela me abraçava, eu a abraçava. Entrei no jogo completamente, 

até que chegou o momento em que a gente encontrou com o 

cara, o namorado dela. Ela disse: “Evill, não adianta mais! Ma-

taram ele!”. Depois de um enorme silêncio ela falou assim: “Eu 

trouxe esse bombom para ele, mas como ele está morto... 

Posso dar esse bombom pra você? ”... Eu chorava, chorava 

muito, e as lágrimas dentro daquele óculos, que me impe-

dia de ver. Era absolutamente patético, foi mais que uma 

experiência. Não só assisti, vivenciei. Havia espaço para 

um outro tipo de tempo, havia a possibilidade de uma 

relação diferente com o espaço físico, e eu pude expe-

rienciar tudo aquilo que ela estava contando enquanto 

ficção.

76



Público: Minha vida com o teatro começou aos 17 anos, quando assisti “À margem da vida”, de Tennessee 
Williams, com a Lilian Lemmertz. Senti como se eu fizesse parte daquela história. Fui ter essa sensação de novo 
anos depois, quando fui assistir “Rasga Coração” de Oduvaldo Vianna Filho, com Raul Cortez. Caí no teatro, 
meio por coincidência, eu estava com problema de ATM (Disfunção da Articulação Temporo-Mandibular), 
tive que fazer fono. Ela me recomendou que fizesse teatro e me jogou em uma escola, no Indac. Aí entendi 
o que acontecia comigo todas às vezes que ia ao teatro. Essa é a sensação que tenho como público, quando 
consigo fazer parte daquela história. É a sensação que me leva ao teatro agora.

Público: Aos 9 anos, fui ver uma peça no circo, participávamos, pulávamos, gritávamos, era uma esbórnia. 
Alguns anos depois, na adolescência, fui assistir uma peça do Luís Alberto de Abreu, com a Rosi Campos no 
elenco. Havia um momento na peça com uma coisa de motivar a plateia a falar, era um programa de rádio. Eu 
comecei a falar bastante, achei que era o circo, né?! O ator parou o espetáculo e me deu uma bronca: “Você 
quer vir aqui no meu lugar? Quer fazer no meu lugar?”. Aí pensei: “Caramba, eu não estou entendendo mais 
nada! Que negócio é esse de teatro, então, onde as pessoas são tão sérias?”. E, ironicamente, a peça se chamava 
“Cala a boca já morreu”. Um tempo depois, fui fazer teatro e sempre me lembro disso. Sempre prometo: nunca 
vou ser falso com a plateia, o jogo estará sempre claro.  Acho ator um bicho muito esquisito.  

Público: Eu tinha 10 anos, sou do Rio de Janeiro, estava fazendo prova para o Colégio de Aplicação, colégio 
dificílimo, que eu sabia que não iria passar. Terminei a prova cedo chutei tudo e meus pais iam me pegar lá na 
UERJ, ao final da prova. Tinha um tempão e resolvi passear pelo campus. Lá, tinha um lugar em construção e, 
de repente, topei com um local que me fascinou. Fiquei horas ali, sentado, olhando aquele espaço, sem saber 
o que era. Depois descobri que era o teatro da UERJ, em construção. Anos após o fato, eu fui percebendo que 
eu era, e sou, muito apaixonado pela arquitetura teatral, pelo lugar do teatro. Sinto muito prazer em visitar um 
teatro, sinto que hoje o teatro é uma espécie de visita, que o público vem para nos visitar e deve ser tratado 
com toda a hospitalidade de um bom anfitrião. 

Público: Meu pai é do interior de Goiás, uma cidadezinha bem pequena, e no período de páscoa, eu ia visi-
tar minha família. Nessa época sempre acontecia uma espécie de procissão, era um velório, passava por todas 
as casas da cidade aquele caixão coberto de flores.  Era uma representação da morte de Jesus Cristo e dentro 
daquele caixão coberto de flores tinha uma estátua dele. Certa vez, eu acompanhava aquela procissão com 
uma curiosidade de saber o quê eles estavam carregando. Deixaram o caixão na igreja e o pessoal foi terminar 
de contar a história, falar da ressurreição e tudo mais. Deixei o pessoal e fiquei sozinha na igreja, querendo me 
aproximar do caixão, mas com medo de ter realmente uma pessoa morta ali. Aquilo me causava um impacto 
e mesmo muito tempo depois, quando voltei lá, ainda assim não conseguia chegar perto, de tanto que me 
arrebatou! Eu classifico essa como a minha primeira experiência com o teatro. 

Público: Uma vez, fui assistir, na ELT (Escola Livre de Teatro), a peça “Osvaldo raspado no asfalto”.  Não tinha 
a mínima noção do que era e fiquei muito impactada, porque os atores contavam as histórias dos mendigos 
das ruas. Aquilo foi tão profundo, porque eu não imaginava que poderia ser tão grande o submundo. Como 
eles deram vida àquilo que estava tão distante? Fiquei mais surpresa ainda ao escutar os atores contando que 
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fizeram uma pesquisa e foram às ruas, conversar com as pessoas que 
moravam lá... Eu fiquei muito impactada. 

Lígia: Obrigada por terem compartilhado seus relatos conosco. Hoje 
vamos falar disso: Do que acontece quando vocês vão lá! E o lá, nesse 
caso, é esse lugar de encontro. Esse lugar que é um “entre lugar”, que é 
um lugar em construção, um “entre a realidade e a ficção”. Esse espaço 
teatral que também é um “entre”. Que é teatral e não é, que coloca vo-
cês na condição de espectadores, mas que também os coloca na con-
dição de agentes, entre testemunhas e participantes. Essa é a proposta 
desses três coletivos, o diálogo aqui compartilhado que acontece na 
outra extremidade do fio da relação, naquela em que está o ator. Assim 
sendo: como vocês decidiram ocupar e convidar as pessoas a ocupa-
rem esses interstícios de território? Como vocês escolheram trabalhar 
com o risco contínuo, na insegurança compartilhada? Em que medida, 
vocês conseguem se preparar para essa entrega? De que maneira essa 
relação também modifica vocês? Também transforma a criação? Esses 
são alguns dos questionamentos possíveis que podemos, ou não, abor-
dar hoje. O importante é o evento que vamos criar juntos, é o fato de 
vocês terem vindo até aqui. 
Vamos começar pela Trupe Sinhá Zózima, representada hoje pela Tatia-
ne Lustoza. Trata-se de um coletivo que busca realizar um teatro sem 
fronteiras, acessível a todos, feito em um espaço conhecido por todos: 
o ônibus. A Trupe opta pela realização de um teatro popular, que visa ir 
ao encontro das raízes da cultura brasileira e que ao mesmo tempo va-
loriza a multiplicidade de origens, de tradições, de histórias e de percur-
sos dessa trama colorida que constitui a nossa população brasileira. A 
primeira experimentação deles, foi “O Cordel do amor sem fim”, depois 
vieram “A valsa número 6”, “O poeta e o cavaleiro” e “Dentro é um lugar 
longe”. Em 2009, eles desenvolveram o projeto “Arte Expressa”, no qual 
convidaram outros 12 grupos a experimentar e transformar suas cria-
ções para a estrutura do ônibus. No Terminal Parque Dom Pedro II, rea-
lizaram um projeto chamado “Toda terça tem trabalho e tem também 
teatro”, ao qual convidaram artistas, de várias manifestações teatrais, a 
participarem de uma Mostra de Artes. Para terminar a apresentação 
da Trupe Sinhá Zózima, vou citar uma parte do texto que aparece em 
seu site: “O nosso desejo é de democratizar o teatro, de desbravar o 
arcabouço do ônibus, como espaço cênico e falar diretamente ao traba-
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lhador. Ao homem simples, àquele que quase nunca vai ao teatro, que passa horas por dia, entre as idas e vindas do 
trabalho e no retorno de casa. Àquele que tem o próprio corpo abatido pelas insuficiências do transporte coletivo. 
Esse é um dos nossos pontos fundantes de pesquisa.”
A Companhia Artehúmus, representada aqui por Evill Rebouças, foi fundada no ABC Paulista em 1989 e veio para 
São Paulo em 1990. A Cia. possui dezenas de produções em seu histórico. A partir de 2000, seus integrantes come-
çaram a investigar as relações entre suas propostas dramatúrgicas e os espaços não convencionais de teatro. Os 
espetáculos que obtiveram Fomentos até agora, foram: “Amada, mais conhecida como mulher e também chamada 
de Maria”; “OhAmlet – do estado de homens e de bichos” e o novo processo que resultou em “O desvio do peixe no 
fluxo contínuo no aquário”. Um dos principais eixos de investigação do grupo é o uso do espaço não convencional 

como gerador de discursos políticos e poéticos. As criações já foram 
apresentadas em banheiros públicos, embaixo do Viaduto do Chá; 
no prédio abandonado do CADOPO – Casa do Politécnico –, no 
Bom Retiro; na casa de teatro Maria José de Carvalho, em Heliópolis; 
no teatro Oficina e na Vila Maria Zélia. Outros elementos caracte-
rísticos do trabalho da Cia. são: a utilização de elementos do teatro 
pós-dramático e do teatro popular; a pesquisa com a dramaturgia 
em processo, aberta mesmo depois do espetáculo considerado 
“acabado”; a percepção do espectador como sujeito e das possibili-
dades de relação que podem ser estabelecidas entre ele e os atores; 
bem como a integração de alguns expedientes da performance. 
O Grupo XIX de Teatro, por sua vez, realiza um trabalho contínuo há 
13 anos. Seus eixos de criação são: o desenvolvimento de uma dra-
maturgia própria; a intervenção e a ocupação de prédios históricos 
como espaços cênicos e a criação de uma relação (que eu acrescen-
taria a palavra delicada), para a elaboração de situações de participa-
ção ativa do público. O grupo mantém em seu repertório as peças: 
“Hysteria”; “Hygiene”; “Arrufos”; “Marcha para Zenturo” (criada em 
parceria com o grupo Espanca); “Nada aconteceu, tudo acontece, 
tudo está acontecendo” e “Estrada do Sul”. Hoje temos a honra de 
ter aqui Pietro Floridia, diretor colaborador. 
Meu convite agora é para que eles falem, para que vocês continuem 
ouvindo, para que depois falem também. Como se lê no site da Cia. 
Artehúmus: “compartilhemos nossos passos também nesse espaço. 
Um espaço aproximando pessoas, estreitando relações. Aqui, um 
tanto de nós, de nossa trajetória, inquietações. Um tanto, não tudo. 
Nem palavras, nem imagens, por mais que sejam, dão conta do todo, 
de tudo. Um compartilhar que instigue o desejo e incite ao encontro. 
Sejam muito bem-vindos aqui, lá, acolá, onde quer que estejamos! ”.
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Evill: A Cia. Artehúmus sempre procurou, desde 2000, encontrar no espaço não con-
vencional, possibilidades para a criação de seus espetáculos. Nisso há duas coisas bastante 
importantes: 1. Como encarar esse espaço como dramaturgia que está pronta? Isso porque 
a maioria dos espaços que nós utilizamos já possui uma carga sígnica, uma carga semântica, 
que está impregnada ao local ou prédio. No banheiro público - a nossa primeira experiên-
cia, embaixo do Viaduto do Chá -, eu não precisei construir nenhuma ficção em relação 
ao banheiro. Ele já estava lá com seu cheiro, com o seu tamanho, com a sua arquitetura 
específica. Isso que já existe eu chamo de dramaturgia pronta. 2. O que procuramos sem-
pre discutir é se aquilo que colocamos ficcionalmente dentro desse espaço vai coincidir 
ou se contrapor ao valor simbólico do que está no lugar. Por sair do teatro - desse teatro 
onde há separação entre plateia e cena -, rompemos com uma série de barreiras. O que nos 
suscita uma série de questionamentos políticos e ideológicos. Eu não estou mais fazendo 
teatro dentro de um shopping center, por exemplo. Agora é dentro de um banheiro, de um 
prédio abandonado; logo a escolha do lugar suscita discurso. No começo não sabíamos 
muito bem como lidar com essas qualidades do lugar, mas hoje um de nossos norteado-
res é explorar as possibilidades de relação entre o espectador e o espetáculo. No entanto, 
não buscamos simplesmente a relação. Já vi espetáculo em que o ator saía do palco, abria 
a bolsa de uma senhora e ficava expondo a vida dela. Que relação é essa? É uma relação 
de constrangimento que você quer propor ao espectador? Esse tipo de experiência, por 
exemplo, não nos interessa. Interessa-nos uma relação de aproximação, para isso acontecer, 
buscamos em nossa criação possibilidades de alargamento, de espaçamento nessa relação 
entre espectador/espetáculo. Que tempo damos para ele pensar sobre o que está vendo, 
ouvindo, sentindo? Se colocamos o espectador, literalmente, dentro daquilo que estamos 
fazendo, é necessário que os atores se deixem atravessar por esse espectador. É necessário 
pensar em um tempo e em um espaço diferenciados; é como ver um quadro no museu: 
o sujeito pode escolher: ficar 5 minutos ou 1 minuto em frente ao quadro. Ele tem esse 
poder de escolha. Ao mesmo tempo ele pode ver tanto de perto, quanto de longe. Ultima-
mente temos calcado muito nossa pesquisa nesses dois elementos da cena: o tempo e o 
espaço. Como possibilitamos ao espectador de teatro ser um sujeito que pode comandar 
esse tempo e esse espaço? Descobrimos no nosso último processo que era um pouco difí-
cil, que para realmente elevarmos essa ambição poética à máxima potência, teríamos que 
deixar de fazer teatro (pelo menos essa linguagem que prevê o ensaio e a reprodução do 
tempo e do espaço exatamente como ensaiados). Então, resolvemos isso de uma maneira 
simbólica. Em “O desvio do peixe no fluxo contínuo do aquário” há um momento em que 
paramos de fazer a peça (no sentido ficcional) para viver uma experiência com o especta-
dor. Justamente para vermos como isso acontece e como podemos aplicar essa experiência 
em outros momentos do próprio espetáculo. 
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Tatiane: A Trupe Sinhá Zózima se formou na Fundação das Artes, em São Caetano do Sul, 
éramos estudantes e sonhadores. A ideia do ônibus foi do Anderson. Vivíamos falando que 
quando nos formássemos, iríamos fazer teatro no ônibus. E porquê no ônibus? Porque a maio-
ria dos integrantes do grupo era de alguma periferia bem distante do centro, de algum lugar 
de São Paulo ou da Grande São Paulo e ir para São Caetano era uma viagem. Usávamos muito 
ônibus mesmo! Durante esse trajeto criávamos cenas até chegar na escola para apresentar para 
os professores, e tudo isso dentro do ônibus! Ensaiando! Às vezes, as pessoas até falavam “ah, os 
malucos entraram!”. E éramos nós. 
Em 2004, o Anderson falou: “caramba, a gente enfiado nesse ônibus criando cena, porque a 
gente não faz teatro aqui, né?!” E fomos amadurecendo a ideia. Quando nos formamos, em 
2006, decidimos fazer, e montamos um grupo, mas não fazíamos ideia de como isso seria cons-
truído. Em janeiro montamos o grupo e já tínhamos data de estreia prevista para setembro de 
2007. Tínhamos sete meses para estrear. Ensaiávamos em uma sala convencional, dividíamos o 
espaço que seria dos bancos, para fazer o corredor e era isso que tínhamos. No meio da loucura, 
conseguimos fazer uma parceria com uma empresa de Guarulhos, um mês antes da estreia. E 
quando conseguimos ensaiar no ônibus, veio a constatação: “gente, o ônibus vai andar, como é 
que é esse corpo? Como que é a relação com o público? Porque é perto... E esse roteiro e tal? ”. 
Começamos a nos deparar com essas inquietações e tivemos que ir na raça. Foi incrível! Porque 
tivemos uma formação de palco italiano e fomos tentando entender como era essa relação com 
o público tão perto. As pessoas que iam assistir ao espetáculo interferiam e tínhamos que jogar 
com esse público. Descobrimos que tínhamos que relaxar cada vez mais e estarmos abertos ao 
jogo. A pesquisa com o público definiu a linha de pesquisa que fazemos agora. Percebemos que 
vinham pessoas das periferias para nos assistir, que nunca haviam visto teatro. Existe todo um 
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contexto social, que impede essas pessoas de saírem de tão longe para poder ir ao centro assistir 
alguma peça. Em 2009, decidimos ser um pouco mais ousados com intervenções em ônibus co-
mum, porque no “Cordel” a gente preparava o ônibus, e as pessoas iam sabendo que era teatro. 
Fizemos a primeira Mostra de Artes, dentro de um transporte público. E depois uma pesquisa: 
75% dessas pessoas nunca haviam tido contato com o teatro; 97% escolheriam o ônibus com 
intervenções artísticas para se deslocar e 100% aprovou a iniciativa do projeto! Decidimos fazer 
residência artística no Terminal Parque Dom Pedro II. Minha infância toda foi passando ali de 
ônibus! Ali desembocam pessoas de praticamente toda a periferia de São Paulo. Foi uma bata-
lha de anos, de muitas negociações, de reuniões. Aquela coisa burocrática com a SPTrans, poder 
público...etc. Em 2012, fi nalmente conseguimos fazer o projeto e fomos contemplados pelo 
Fomento com o projeto “Plantar no ferro e frio do ônibus o ninho”. 
Queríamos ouvir histórias dos trabalhadores, mas percebemos que para saber a história do 
outro, tínhamos que ter coragem para contar a nossa própria história. Fomos para um sítio, fi ca-
mos 24 horas ininterruptas contando histórias das nossas vidas, e com a assinatura do Rudinei 
Borges, criamos a dramaturgia de “Dentro é lugar longe” com as histórias de vida dos atores do 
grupo. Queríamos ter uma relação mais profunda com esse público... Como, em algum momen-
to do espetáculo, criar, permitir, fazer com que eles se sentissem à vontade para poder compar-
tilhar algum momento da vida, de história, alguma lembrança? Como fazer isso de uma forma 
que eles não se sentissem invadidos, inibidos para falar? Não entregamos um ingresso para a 
pessoa, entregamos uma mala de viagem e aí, perguntamos: “O que você carrega nessa mala? ”. 
Vamos conversando com o público, para o início do espetáculo. O ator da Trupe tem que estar 
pronto para o risco o tempo todo, porque é um ônibus que está em movimento, pode aconte-
cer de tudo: tem o espaço, tem a cidade acontecendo, tem a ambulância passando, a polícia, é a 
batida, o farol que fechou, enfi m. É um ator que tem que estar pronto para tudo, inclusive para 
o público, porque quando você pergunta para a pessoa se ela quer dizer, ou às vezes ela mesmo 
se manifesta dizendo que quer falar, você tem que estar pronto para tudo. 
Ouvimos histórias tristes, e temos que ir lá dar um abraço na pessoa, acalmar, servir um chá, às 
vezes é uma história alegre, engraçada. É muito bonito quando você tem esse contato com o 
público, essa troca verdadeira sem imposição. É um momento muito precioso, percebemos que 
as pessoas, às vezes, não têm espaço para falar. 
Por vezes, criamos um momento de tanta cumplicidade, que vira quase uma comunhão, quan-
do alguém compartilha uma lembrança e deixa de ser um desconhecido. 
Agora, estamos caminhando rumo a um grande desafi o, que é o projeto “Os minutos que se 
vão com o tempo”, no qual iremos pegar um ônibus, partindo do Terminal Parque Dom Pedro 
ll, rumo à Cidade Tiradentes, e veremos no que vai dar. 
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Luiz: Deu uma viagem tudo isso. Sempre, a partir do encontro, parece que se cria um novo lugar, você acaba 
conversando e falando de outras coisas. Eu fiquei tentando pensar um pouco sobre a história do Grupo XIX de 
Teatro, a partir dessa ideia do encontro, isso foi realmente muito forte na nossa história, porque o nosso primeiro 
encontro foi um encontro... O teatro sempre é essa arte do encontro. Mas qual que é a diferença desse encontro? 
É que nesse encontro existe algo que não é real. É uma possibilidade de você encontrar com um mundo que é 
inventado. Seja por aqueles artistas ou pelo público que está ali assistindo. Ironicamente, a história do Grupo XIX 
tem a ver primeiro com o encontro com o real, que foram as histórias das mulheres trancafiadas no hospício do 
Rio de Janeiro, das quais achamos aquelas fichas médicas. Chorávamos ao ler aquelas histórias, eram muito fortes 
aqueles relatos. Resolvemos criar a peça “Hysteria”, para trazer essas histórias, para que as pessoas pudessem en-
contrar essas personagens, mas aquilo só faria sentido, se fosse um encontro daquelas histórias do final do século 
XIX com as histórias dos dias de hoje, que deveriam ser trazidas pela plateia. O que nos colocou um desafio 
enorme, que era: como fazer esse encontro? Que qualidade deveria ter esse encontro, para que essas histórias 
viessem? E que fossem mais que sinceras... Que aquilo acontecesse!
Fomos entrando em uma série de questões: como não quebrar uma espécie de convenção de como o teatro 
acontece, com espectadores assistindo... “Hysteria” foi muito forte na história do grupo e ela é, de fato, esse 
encontro com as mulheres. Cada vez que a fazemos, ela nos revela novas camadas. Costuma ser muito forte o 
que vem, é o que nos alimenta até hoje, há 14 anos. Você chega lá e se surpreende novamente com esse “outro”, 
com esse encontro, com o que vem. Houve um encontro fundamental, no projeto “Formação de Público”, dessa 
secretaria, numa gestão do PT, que foi fundamental nessa cidade. Esse projeto faz muita falta e eu não entendo o 
porquê de não existir mais. Foram 4 anos de projeto, onde os grupos ficavam em cartaz de terça à domingo. Nós 
ficamos com “Hysteria” em cartaz durante um ano... De terça à sexta-feira recebíamos escolas. Era uma parceria 
inclusive com a secretaria de educação, que bancava boa parte do projeto, depois, ao final de semana, o espetá-
culo era aberto ao público em geral. 
No nosso caso, havia um recorte, apenas recebíamos escolas de alfabetização de adultos, chamadas EJA na 
época, aquilo foi muito forte para nós. Até pela possibilidade de fazer uma peça todos os dias, durante um ano. 
Era sempre esse encontro, elas já eram um corpo por si, porque era uma classe, uma escola. Aquelas pessoas 
encontravam o espetáculo e desse encontro gerava a peça, depois, um debate. Tem uma história anedótica que 
sempre contamos. Quando iniciava o debate, as pessoas nos traziam a dimensão de onde e quando a peça ti-
nha começado, “Meu, quando a gente passou pelo MASP, ali de ônibus!”, quer dizer, o trajeto para chegar até ao 
teatro já contava como experiência. Quando chegavam no Sítio Morrinhos, que era escuro, havia a decepção de 
não ser num teatro, a grande maioria começava assim... “eu vim para o teatro e isso não é num teatro... eu fiquei 
muito chateado”; “era num sítio, um lugar feio, um lugar pobre, tudo que eu não queria”. Muitos deles tinham 
medo, porque a gente fazia à luz de velas. Depois, continuavam a contar e as falas começavam a se misturar com 
o depois do espetáculo. Isso foi dando para nós a dimensão do que é um encontro, de que é isso que vale. 
Após isso, começamos a nos questionar “é um encontro para quê? O que irá diferenciar esse encontro?”. E uma 
das primeiras coisas que apareceram foi a questão do lugar, que esse lugar já trazia uma série de questões. Aca-
bamos chegando em nosso próximo espetáculo, que trata de questões de moradia, o “Hygiene”. Por conta desse 
processo, acabamos indo para a Vila Maria Zélia, que é onde estamos há 10 anos. Um lugar que tem uma história 
própria e traz um impacto, sobretudo, quando você o compara com a cidade em que vivemos. Não só pela sua 
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arquitetura histórica, mas sobretudo por uma experiência de moradia muito específica e muito diferente da que 
temos em São Paulo, ou pelo menos, do que aquilo pode parecer para quem chega, como: “nossa, morar numa vila, 
morar num lugar assim, um pouco suspenso no tempo e tudo o mais”. O lugar acabou nos viciando, quanto mais o 
lugar traz uma questão, uma história, quanto mais esse lugar é “não pode”, quanto mais as pessoas têm interesse em 
entrar ou não costumam entrar, mais queremos esse lugar. Percebemos que isso fazia desse encontro, um encontro 
mais excitante. 
Um encontro no qual as pessoas podiam de fato ter uma experiência ali dentro. É aí que acho que essa coisa é meio 
louca. Ao mesmo tempo em que o teatro é ilusão, fomos nos apaixonando cada vez mais pelo real. Seja por uma 
história, por um fato histórico ou por aquilo que está na nossa última peça: aquilo que pode parecer real e não é, ou a 
brincadeira com isso, chegando até no campo da alucinação. Quando começamos a conversar, isso sempre acontece 
em debate, a primeira pessoa que fala determina muito. O Carlos falou da primeira vez em que foi ao teatro e isso 
acabou levando todos. Como se cada um tivesse a necessidade de continuar a história do outro. Por que o governo 
tem que bancar uma ideia como essa do Fomento? Por que eu estou aqui implorando que o governo retome o 
projeto Formação de Público, que em sua última edição, no governo Marta, tinha 21 peças, e a gente clama por isso?  
Porque isso realmente transforma o estar na cidade.  Acho incrível a experiência do ônibus, porque eu estou ali, todo 
dia; mas por que estou ali todo dia? E qual a necessidade que eu tenho dessa relação com o lúdico? 
Fico pensando, nessa cidade tão dura e nas situações tão loucas que vivemos... Esse tipo de encontro que pressupõe, 
eu vou chamar de “loucura”, é fundamental. Parece-me que a maioria dos grupos está caminhando nessa direção... 
Isso está nos chamando a atenção... Esse real um pouco alucinado, esse limite entre o que é o real e o que é a mentira... 
Não vou conseguir não contar uma experiência muito forte, que aconteceu comigo nesta semana, que foi literalmen-
te uma realidade na tua cabeça... Eu sou de Santos, e estava lá, quando eu vi o avião passar pela minha janela e se es-
patifar à quatro quadras da minha casa. Logo na sequência, minha avó me ligou, minha família mora toda perto dali, 
mas ninguém que eu conhecesse morava ali naquele quarteirão, e minha avó me ligou para dizer que a melhor amiga 
dela morava ali e que ela queria que eu fosse até lá. Lá fui eu, quando cheguei, naquela loucura, que era super-realida-
de, entre as diversas coisas que vi, que aconteceram, teve uma coisa que achei muito louca: uma senhorinha falando 
assim: “foi a minha panela de pressão! Foi a minha panela de pressão!”.  E ela se sentia muito culpada, ela achava que 
a panela de pressão dela tinha criado aquela cratera. Porque aquela senhora acordou de manhã, colocou a panela de 
pressão... E dali a pouco ela viu tudo aquilo acontecer. Mas ao mesmo tempo, aquilo que quase faz uma curva de tão 
real, vamos viver tentando ficcionalizar o que ocorreu. No bairro, todo mundo já tem uma teoria sobre o fato, sobre 
o que viu antes, o que viu depois. Todo mundo tem uma necessidade de contar uma história. Ao mesmo tempo, a 
realidade vai caminhando em cima dessa ficção. De quem é essa viúva? Foi um acidente? Não foi? Então, todos esses 
episódios, nos trazem um pouco dessa dimensão da força que é a capacidade de encontrar para viajar juntos, para 
pensarmos loucuras juntos.  
Acho que para finalizar é isso, esse teatro, esse encontro, exatamente nessa fronteira. Dele chegar tão perto da reali-
dade a ponto daquilo não ser, ou a possibilidade de, porque sabemos que não é real, nos jogamos profundamente 
naquilo. Evill tinha certeza absoluta que tinha ido ao teatro, não foi abordado e chorou profundamente com aquele 
episódio. Em última instância, estamos falando de emoção. De uma cidade que precisa se emocionar com as coisas. 
Eu acho que o Fomento possibilita e o Formação de Público possibilitava, esses lugares onde isso pode acontecer.
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Lígia: Em todas as apresentações teatrais é possível que algo acon-
teça, que algo se passe. Com todas as criações artísticas estabelece-
-se uma espécie de relação. Mesmo que a relação seja de negação 
e rejeição, relacionamo-nos com o meio, com aquele que está ao 
nosso lado, com a luminosidade, com o cheiro, com a temperatura 
do lugar. Independentemente de qual lugar, independentemente de 
querermos ou não, estamos e somos sempre “em relação à”. 
Diante da maior parte das criações artísticas também participamos. 
A partir do momento em que não rejeitamos a proposta diante de 
nós, estabelecemos uma participação. Ela pode ser exclusivamente 
mental, caracterizada pela criação imaginária de cenas e contextos 
sugeridos pelos personagens, por exemplo; pode dar-se pela crítica 
silenciosa do que se vê; pela criação de relações com situações pes-
soais... Pode igualmente, indo pela via extrema oposta, ser uma parti-
cipação física, em que a voz se faz ouvir, o corpo muda de lugar e as 
fronteiras entre as funções se tornam, por alguns segundos, fluidas 
(embora as funções dos participantes nunca sejam confundidas). 
Essa participação pode ser fruto de um choque, de uma imposição 
ou de um convite amigável para, por exemplo, fazer a leitura de um 
bilhete, dar respostas às perguntas simples, acompanhar cantigas, 
participar de sorteios de cartas.
Mas o que faz com que diante do trabalho destes três coletivos, 
Trupe Sinhá Zózima, Grupo XIX de Teatro e Cia. Artehúmus, algo 
que não apenas se passe, mas “nos passe, nos toque, nos atravesse”, 
como diria Jorge Larosa Bondia?
A proximidade sentida não se produz graças, exclusivamente, ao lu-
gar de onde se vê, à disposição física escolhida para “as pessoas que 
vão lá”, porque as ações das Companhias acontecem em salas, ruas, 
teatros, banheiros, casas, ônibus, carros...
A proximidade sentida não é fruto exclusivamente de um falar re-
conhecido imediatamente pelos ouvintes-falantes ali presentes. Os 
três coletivos, unem-se no limiar entre a simplicidade do verbo e o 
falar poético, entre a construção simples (nunca simplória) de ima-
gens e o bordado mais bem acabado para a tessitura de narrativas e 
diálogos. Não se fala a linguagem das ruas, não se espera “simplificar” 
a comunicação. Fala-se de forma clara, acreditando-se na capacida-
de de compreensão dos que ouvem, a qual é verificada por meio da 
participação.
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Também não é fruto exclusivo da linguagem ou da estética teatral escolhida. Os 
grupos transitam em suas criações, por exemplo, entre o teatro épico, clownesco, 
grotesco e a performance. Lidam com cenas abertas ou não; com rupturas, ou 
não, da ação dramática e do(s) personagem(ns) apresentado(s); com a transição 
de funções entre narrar e representar; com a construção dos espaços e expedien-
tes da cena seguinte à vista, ou não, do público presente.
Arriscaria-me a dizer que a proximidade que existe durante suas criações entre 
artistas e não-artistas, ou entre atores e público, e a relativa facilidade com que 
estabelecem uma relação com “os que vão lá” liga-se diretamente ao que Jacques 
Rancière chama de igualdade de ignorâncias e de distância entre causa e efeito. 
Ambos são elementos fundamentais para a emancipação do espectador, ambas 
são características que se fazem presentes nas criações dessas companhias.
Rancière fala da distância entre o ator e o espectador comparando-a àquela exis-
tente entre o professor e seus alunos. Se o primeiro admite que a distância que 
os separa coincide com a diferença entre a ignorância e a sabedoria, ele fará um 
convite ao conhecimento estabelecendo claramente sua hierarquia, mostrando-
-se superior aos que ignoram o saber. Porém, se o professor, ou o mestre, na 
terminologia do autor, tiver a consciência de que a distância se dá entre duas 
ignorâncias (a sua em relação ao que o outro conhece e vice-versa), ao fazer seu 
convite ao conhecimento estabelecerá um contato em que todos os envolvidos 
se encontrarão em um mesmo nível de ignorâncias e em que todos terão algo a 
conhecer.
Acredito que seja o rompimento com a relação hierárquica que permita aos ato-
res conhecerem aos integrantes de seu público. Os atores propõem-se a afetar os 
outros e, não raro, colocam-se em risco, deixando-se afetar. O risco está lá. Pul-
sando durante a manifestação do público e latente antes da chegada da cena. Os 
atores desconhecem realmente as respostas ou a inércia possível dos presentes e 
é exatamente esta ignorância que os impulsiona a conhecer o outro e a lhes dar 
a conhecer a criação teatral.
O espectador é emancipado também pelo fato da dissociação entre causa e efei-
to. Os coletivos não têm a intenção de dar a conhecer algo fechado ao público, 
um produto homogeneamente consumível. Existe, evidentemente, uma linha de 
ação e de pensamento, um objetivo, mas têm-se a consciência de que as imagens 
e ligações entre cenas podem ser entendidas de modo relativamente diverso do 
planejado. O que importa é que todos, ou ao menos a maioria, se sintam indi-
vidualmente interpelados pelo que tem diante de si. É essa singularidade que os 
assemelha dentro do coletivo de espectadores.

A importância das 
Sedes para os gru-
pos de teatro.86



Apresentamos neste capítulo trechos do 5° encontro Diálogos Teatrais, realizado em 6 de 

julho de 2015, em São Paulo. Com o tema “A importância das sedes para os grupos de tea-

tro”, o encontro reuniu Fábio Resende da Brava Companhia, Edgar Castro da Cia. Livre e, como 

mediador, Eugênio Lima do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos.

A importância das 
Sedes para os gru-
pos de teatro.

A importância 
das Sedes para 
os grupos de teatro.
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“Não podemos saber se o teatro ainda é necessário atualmente, uma vez que todas as atrações 

sociais, os divertimentos, os efeitos de forma e cor foram tomados pelo cinema e pela televisão. 

Todo mundo repete a mesma pergunta retórica: o teatro é necessário? Mas nós só a fazemos 

para poder responder: sim e porque se trata de uma arte sempre jovem e necessária. A venda 

das montagens é organizada em larga escala. Entretanto, não se organizam as apresentações 

dos filmes e da televisão da mesma maneira. Se todos os teatros fossem fechados um dia, uma 

grande porcentagem do povo não tomaria conhecimento disto durante algumas semanas; mas 

se eliminassem os cinemas e a televisão, toda a população, no mesmo dia, entraria em grande 

alvoroço”.      

Trecho do livro Em Busca de Um Teatro Pobre
Jerzy Grotowski
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Eugênio: Esse é um tema que, desde dezembro de 2013, tomou um volume 
grande da minha disposição como intérprete, DJ, pensador, qualquer coisa que 
eu seja. Quando os grupos se reuniram no Centro Cultural para receber a ideia 
dos 22 espaços que foram indicados como Patrimônio Imaterial da Cidade de 
São Paulo, a minha filha Aurora, com 7 anos, que viu o que aconteceu com o 
Bartolomeu, quis ir comigo. A gente chegou junto com o Juca Ferreira e ela per-
guntou quem era ele, e eu disse que era o Secretário de Cultura de São Paulo. 
Então, ela perguntou para ele: “Oi, você vai devolver o teatro do meu pai?”. O 
Bartolomeu era para mim uma segunda casa, como todo grupo que tem sede, 
não é nenhuma novidade. E quando você tem filhos, você leva eles para a sua 
segunda casa, se você tem um cachorro, você também leva. 
Quando você cria o vínculo, você cria com o espaço, com o entorno, com tudo. 
E quando vem uma incorporadora e destrói tudo em 12 horas, algumas per-
guntas se tornam muito importantes. Aquele espaço era privado, não era meu. 
O doutor Airton, dono do espaço, permutou com a incorporadora INK 18 
apartamentos no prédio chamado Tetrys, porque ele achou mais interessante, e 
dane-se que há 14 anos ali era um espaço cultural. Ele comprou aquele espaço 
como patrimônio e, como a gente vive numa sociedade capitalista, patrimônio 
é propriedade privada inviolável. E ele não quis ter o trabalho de oferecer aquele 
espaço para que a gente pudesse comprar, até porque talvez não tivéssemos o 
dinheiro. 
O interessante é que o teatro desapareceu, o terreno está lá e até agora não 
vendeu nenhum apartamento. E não foi praga nossa, nenhum de nós fez isso. 
Mas está lá o espaço, aqueles 14 anos, sendo 8 anos da sede do Bartolomeu e 
6 anos como espaço cultural. E a Pompeia foi subtraída de um espaço cultural, 
simplesmente.
Há 8 anos eu não tinha filhos, a companhia era totalmente diferente, eu pensava 
nesse vínculo com a sede de outra maneira. Eu tinha a ilusão de que um dia a 
gente poderia comprar aquele espaço, por exemplo. E começamos a pensar 
na necessidade de construir uma sede: primeiro, como um espaço de ensaio; 
depois, como uma sede própria; depois, como uma espécie de centro cultural 
independente, um lugar que estava sempre de portas abertas. Isso passa a ser 
uma necessidade. 
Hoje a gente acha impossível não ter uma sede e, muito provavelmente, tere-
mos outra, para que 8 anos de trabalho não sejam destruídos em 12 horas. 
O processo de despejo coercitivo, não sei se alguém já passou, é desgraçado, é 
uma violência do cão. Você chega lá, quatro viaturas de polícia, a incorporadora 
com seus advogados, o oficial de justiça, que é um personagem incrível. Eu sou 

89



de outro coletivo também – A Frente 3 de Fevereiro – e quando fize-
mos o documentário “Zumbi Somos Nós” entrevistamos uma série de 
policiais, e tinha um policial que a gente chamou de policial sociólogo, 
que dava várias opiniões sobre tudo. Quando cheguei no teatro às 7 
horas da manhã, o cara que estava com a chave na mão era esse po-
licial sociólogo, eu falei “é uma perseguição”, o cara está no filme, está 
em todos os momentos. 
Fui fazer um trabalho com meu irmão nos EUA e encontrei com o 
oficial de justiça que me despejou na fila do visto. – “Ô, Daniel, você 
aqui?” – “É, e o teatro como está?” – “Destruíram, você não lembra, no 
dia que você expulsou a gente?” – “Vocês já arrumaram outro espaço?” 
– “Não, continua destruído.” – “Que bom, né? Que você está viajan-
do...”. E eu já tinha encontrado ele no Sacolão antes. 
Todos esses casos anedóticos mostram que é muito difícil jogar com 
essa regra do jogo. Eu não sei se ninguém se importaria, mas o fato 
é que muita gente se importou... Você está disputando o direito de 
propriedade e, essa é a questão quando você tem uma sede que não 
é um órgão público, mas ela tem a função pública, ou como Nabil 
Bonduki formulou, um espaço que tem interesse público, você não 
tem nenhuma garantia que sobreviverá no próximo ano, nem daqui a 
dois anos. Então, vem a pergunta: por que você faz um negócio desse? 
A única forma de você fazer isso é se for dono. Então eu tenho que 
ter propriedade, ser dono, depois criar uma disputa para saber quais 
dos descendentes – meus, da Luah, da Roberta ou da Cláudia – po-
derão ficar com aquele negócio. E se eles não gostarem de teatro, eles 
podem vender e transformar aquilo num estacionamento. São várias 
dimensões que a gente nunca tinha pensado, porque a ideia era ter 
o teatro aberto e isso veio de uma necessidade orgânica do grupo. 
Não queremos depender dos outros para ensaiar e apresentar, criamos 
essas necessidades e isso gerou e gera mais demanda de organização. 
E voltamos naquela história: ao começar a estruturação, pela Lei de 
Fomento, por exemplo, ao ganhar algumas vezes e ter um espaço no 
tempo continuado, a pesquisa se mantém, a verba é descontinuada, 
e você tem que dar um jeito pra continuar sobrevivendo. E, além da 
sobrevivência, montamos um espaço e, em determinado momento 
da nossa história, o espaço custava 45 mil reais para se manter e não tí-
nhamos, mas a gente criou essas necessidades, a partir de uma pulsão 
real. E fizemos uma dívida muito grande em função disso.
Ironicamente, no mês que a gente ia conseguir pagar a dívida, chegou 
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a carta de despejo. Fomos atrás dos direitos legais e não tínhamos 
direito a nada. Um dos movimentos que brotou desse episódio 
do Bartolomeu foi a ideia de regulamentar a ZEPEC-APC (Zonas 
Especiais de Preservação Cultural - Área de Proteção Cultural), que 
não resolve a questão, mas cria um ruído e também um benefício 
para o proprietário para disfarçar mais a ideia de compra e venda. 
No nosso caso, o proprietário não pode falar que vendeu, mas 
que o imóvel foi permutado. Se ele falar que vendeu, teria que 
ter dado o direito de preferência para nós. Então, você cria essa 
demanda de uma luta constante por mecanismos de proteção 
que não resolvem a questão, que está centrada na propriedade. 
A nossa ideia de ter uma sede era ter um espaço que conseguisse 
se segurar, não necessariamente ter um incentivo determinado. 
Mas mesmo que você consiga se manter com seu esforço de tra-
balho, essa não é a garantia que o espaço vai continuar existindo. 
Não importa quanto tempo esteja lá. A ideia da ZEPEC-APC é 
criar um ruído para que isso não seja mais possível. É um meca-
nismo que não resolve, vai criar outras demandas, é só uma parte 
da situação.
A última parte da minha fala é sobre o sentimento de troca com 
a cidade, que começa a ter uma dimensão concreta. Porque nin-
guém em sã consciência, depois de tudo que estou falando, vai 
montar uma sede de teatro agora. Mesmo assim, nós precisamos 
encontrar uma nova sede e voltamos de novo a ter um pensa-
mento que move a troca com a cidade. 
A grande provocação é que esse modelo de organização não é 
um modelo público. E não é financiamento privado, que gera um 
produto comercial autossustentável, que tem a possibilidade de 
gerar renda suficiente para se manter a despeito das políticas de 
ações continuadas. Nós, grupos de teatro com sede, não somos 
nem uma coisa nem outra. A gente não tem um meio termo. So-
mos um esforço contínuo de colocar essa troca diante da cida-
de. Ainda não conseguimos quantizar o impacto. Mas se pensar 
numa cidade como São Paulo que tem 6 cinemas de rua e, no 
mínimo, 80 sedes de teatros, isso é muita coisa. Nos últimos 15 
anos aconteceu um fenômeno e construímos muita coisa a partir 
desses espaços.
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Brava Companhia

Fábio: Sou da Brava Companhia, que está sediada há 8 anos 
no espaço chamado Sacolão das Artes. O primeiro momento 
da minha fala é de memória, porque estamos em uma cida-
de em que as pessoas chegam e perguntam “onde tem tea-
tro?”. Podemos citar Pombas Urbanas, na Cidade Tiradentes; 
Paideia; São Jorge de Variedades; Núcleo Bartolomeu de De-
poimentos, que perdeu a sede recentemente; Cia. Livre; Fo-
lias D’Arte; Companhia do Feijão; Cia. Humbalada de Teatro; 
Capulanas Cia. de Arte Negra; Kiwi Companhia de Teatro; Os 
Fofos Encenam; Grupo Teatral Parlendas; Cia. de Teatro Dolo-
res Boca Aberta Mecatrônica de Teatro; Vagalum Tum Tum; 
Bando Trapos; Cia. O Grito; CICAS; Núcleo Pavanelli; Teatro 
da Vertigem; Teatro de Narradores; As Meninas do Conto; Cia. 
Elevador de Teatro Panorâmico; Parlapatões; Companhia de 
Teatro Os Satyros; Núcleo do 184; Cia. Mundu Rodá; Cia. da 
Revista; Cia. Teatro Balagan; Giramundo; Teatro Commune; 
Teatro do Incêndio; Grupo Redimunho; Grupo XIX de Teatro; 
Grupo Sobrevento; II Trupe de Choque; Engenho teatral; Cia 
Antropofágica e tantos outros... Esses espaços mostram que 
o projeto de intervenção da cidade que a gente tinha há 15 
anos, deu certo. 
Hoje eu ouvi que temos corrido muito atrás do Estado e o 
Estado tem que correr mais atrás da gente. É difícil olhar o que 
nos junta, parece que a gente não tem mais esse tempo. Eu 
lembro que fizemos uma mostra na Paideia e perguntávamos 
“o que nos une?” para todo grupo que ia lá. 
Vou ler uma carta de um movimento que se chama Bloco de 
Ocupação e algumas pessoas presentes participaram.

B r a v a  C o m p a n h i a
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B r a v a  C o m p a n h i a
CARTA DO BLOCO DE OCUPAÇÃO CULTURAL DE ESPAÇOS PÚBLICOS

São Paulo, 13 de maio de 2015.

AO PREFEITO FERNANDO HADDAD E AO SECRETÁRIO DE CULTURA NABIL BONDUKI

As periferias da cidade de São Paulo apresentam diversas defasagens de re-
cursos básicos, dentre elas destacamos a falta de planejamento urbano, equi-
pamentos de saúde, assistência, educação, lazer e cultura, além da constante 
atuação truculenta das polícias. Esse abandono do poder público também se 
reflete na marginalização da cultura produzida nas periferias.
Nas últimas décadas, com a falta constante do poder público, os moradores 
e coletivos organizados reagiram a esse abandono e ocuparam espaços 
ociosos ressignificando a vivência nessas localidades, construindo áreas de 
lazer e cultura, colaborando para a formação de uma identidade cultural e afir-
mando seu pertencimento. Se, por um lado, somos tão diferentes, por outro 
temos em comum o lugar de onde viemos, e isso deve ser preservado.
O Bloco de Ocupação Cultural de Espaços Públicos integra a articulação do 
Movimento Cultural das Periferias (Fórum de Cultura da Zona Leste + Rede Po-
pular de Cultura M’boi e Campo Limpo + Rede Viva Periferia Viva + Coletivos 
Cidade Ademar e Pedreira). Juntos, somos constituídos por espaços públicos 
municipais localizados nas periferias da cidade que, antes de intervenção, es-
tavam abandonados por Secretarias como: COHAB, abastecimento, esporte, 
serviços, subprefeituras, assistência social, meio ambiente e educação.
Essas ocupações foram realizadas por coletivos culturais que reivindicam uma 
atuação mais contundente por parte da municipalidade. Importante salientar 
que estes coletivos culturais mantêm trabalhos continuados e relações for-
tes com as comunidades em que estão inseridos, pois, além de ocupar os 
referidos espaços com ensaios, investigações e encontros, também promo-
vem oficinas, apresentações artísticas diversas, saraus, entre outras atividades 
totalmente gratuitas à comunidade, o que dá a estes locais um caráter de 
utilidade pública.
O Bloco de Ocupação hoje é composto pelos seguintes espaços e coletivos:
Espaços da COHAB: Centro Cultural Arte em Construção; Barracão do ALMA; 
No Batente; Instituto Reação Arte e Cultura. Espaços da Secretaria de Esporte, 
Lazer e Recreação: CDC Vento Leste. Espaço da Assistência Social: Espaço 
Cultural CITA. Espaços de Subprefeituras: Sacolão das Artes; Comunidade Cul-
tural Quilombaque; Associação Jardim Damasceno; Projeto CICAS. Espaço da 
Secretaria de Serviços: Casarão da Vila Maria e Espaço da Secretaria de Edu-
cação: Cine Campinho.
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Reivindicamos:
• O reconhecimento desses espaços como Áreas de Proteção Cultural 
(APCs) nas ZEPECs, conforme o novo plano diretor da cidade;
• O repasse desses equipamentos à Secretaria Municipal de Cultura para 
que esta estabeleça a legalização dos espaços por instrumento de con-
trato de comodato entre os coletivos e o município, assim como o 
cumprimento de seu papel de fomentar políticas públicas que reconhe-
çam, legalizem e apoiem a gestão autônoma desses coletivos. Esta 
reivindicação consta como a 4ª proposta mais votada na 3ª Conferência 
Municipal de Cultura: (181 votos - Mapear e regularizar os espaços públi-
cos, privados (e/ou tombados) ociosos, para serem ocupados e revitali-
zados por grupos culturais, com fins de utilização, através de concessão 
de uso, desapropriação ou instrumento jurídico pertinente);
• O cumprimento do Plano de Metas do atual prefeito, no que diz respei-
to aos ateliês compartilhados, já que no uso dos espaços encontram-se 
vários coletivos reunidos;
• Autonomia na gestão dos espaços pelos coletivos que fazem a ocu-
pação;
• Inserção dos espaços no roteiro cultural de São Paulo;
• Legitimidade e valorização de todos os articuladores de cultura;
• Condições para formação continuada dos trabalhadores culturais e 
condições dignas de trabalho;
• Possibilitar a democratização cultural, valorizando as peculiaridades de 
cada periferia, garantindo e promovendo a expressão popular, produção 
cultural e a preservação da memória do bairro/região.
Assinam este documento:
Bloco de Ocupação Cultural de Espaços Públicos
MOVIMENTO CULTURAL DAS PERIFERIAS
(Fórum de Cultura da Zona Leste (FCZL) + Rede Popular de Cultura M’boi 
e Campo Limpo + Rede Viva Periferia Viva + Coletivos Cidade Ademar e 
Pedreira).
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Tem um campo de disputa na cidade em torno dos espaços públicos ocupados por grupos e coletivos que trabalham 
com cultura e arte na cidade. 
Uma parte do Sacolão das Artes chamamos de Espaço Brava Companhia. Nós entramos neste espaço devido a uma 
articulação que sempre tivemos na região, com apresentações e ações culturais que fazíamos em mais de 300 bairros. E 
isso fez com que os militantes do bairro Parque Santo Antônio, organizados pela Rede de Cultura São Luís, o movimento 
do próprio bairro articulado pelas mulheres, cito aqui Donas Marias do Parque Santo Antônio e adjacências, mais os fa-
zedores de cultura, encampassem um movimento muito importante. Em meados de 2004, algumas mulheres do bairro 
fizeram uma reivindicação de um espaço ocioso, chamado Sacolão, que tinha perdido seu uso e estava fechado.
A reivindicação feita, na época, não foi para que aquele espaço fosse um posto de saúde ou escola, e sim para que fosse 
cultural. Muitas pessoas da região começaram a lutar para tomar aquele espaço para nós. Não é ocupar a palavra, é 
tomar. Por isso que falo do Estado correr atrás da gente. É uma tomada, queremos esse espaço e não vamos sair nunca 
mais. Queríamos ter uma sede para fazer o que nunca tínhamos feito na vida e ter um pouco de paz também para ex-
perimentar. 
Esse é o primeiro desejo que desaparece logo no primeiro dia em que você pisa no espaço, porque as demandas que 
aparecem são muitas. Esse espaço Sacolão das Artes foi tomado em 2007, com o promotor do Ministério Público do 
nosso lado, com a polícia tendo que abrir o espaço, a gente jogando sal grosso e fazendo samba. A comunidade e o 
SPTV estavam lá também falando: “olha só que bonito que fizeram” e o subprefeito falando bem de nós. E com a gente 
ganhando nosso primeiro Fomento na época.
No mês seguinte, fizemos uma parede de 4 mil blocos, escritório. Quem inaugurou o espaço foi a Cia. São Jorge de Va-
riedades, com “Santo Guerreiro”, no dia 9 de setembro. Aquele bairro lotado, a apresentação abarrotada. O Pombas foi 
lá também no mesmo período, a Paideia, IVO 60. Lotava. Fizemos uma programação de um mês, dividimos o espaço e 
dava para ter aula de maracatu e tal. 
Um dia, estavámos ensaiando, entra o trator da prefeitura e derruba tudo que a gente fez. TUDO! Aí você pensa “era a 
mesma prefeitura que veio aqui apoiar a nossa entrada”. Começou um longo processo de disputa, muito grande, muito 
maior do que a gente tinha intenção, em torno de um espaço de 1.600 m², localizado num bairro que, quatro quarteirões 
pra cima, uma casa custa 1 milhão de reais. É perifa lá, no meio do centro nervoso, na favela, mas quatro quarteirões pra 
cima tem boutique com vestido que custa R$ 700. 
O que fez a gente ficar no espaço foi justamente a nossa articulação pra fora do espaço. Acredito que um espaço público 
não se faz dentro do espaço, se faz fora dele, são as ações pra fora dele, o que ele consegue reverberar de ação cultural 
pra fora do espaço. Lá dentro o que fazemos é ensaiar, produzir peças e fazer encontros. Para fora temos obrigação de 
fazer que esse espaço apareça politicamente. Uma forma que pensamos que isso se faz é disponibilizando o que fazemos 
dentro, como espetáculos, conversas, encontros. Uma outra maneira é envolvendo naquele espaço uma articulação 
maior que o próprio grupo e o espaço, que são os movimentos ligados ao que fazemos e depois ao que a gente encontra, 
inclusive movimento de moradia, alguns movimentos sociais importantes que apoiam a nossa atividade ali. 
Na época, a Rede Brasileira de Teatro de Rua junto com Redemoinho e Movimento de Teatro de Rua, mandavam e-mails 
sem parar para o subprefeito. Ele ficou assustadíssimo. “De onde estava vindo esse monte de e-mails de gente de tudo 
quanto é lugar?”. 
E isso fez com que o cara recuasse, porque ele alegou ilegalidade e lacrou o espaço. Fizemos a temporada mesmo assim, 
com o espaço lá e com esse respaldo externo. A Brava não segurou nada lá, o que segurou foi a articulação externa.
Quando assumimos lá, a primeira coisa que entendemos foi o quanto era importante para um grupo que trabalha 
sempre em situação precária, ter um certo nível de segurança em relação aos seus meios e modos de produção. Com a 

95



intermitência de dinheiro e de coisas que a gente faz, na pior das hipóteses, teríamos um espaço que poderíamos ir 
lá e, pelo menos, usar a serra, porque hoje a gente tem uma marcenaria e uma madeira velha para fabricar uma cruz 
e fazer uma cena. 
A gente poderia continuar sobrevivendo. E ter essa autonomia sobre os meios e modos de produção – a gente tinha 
certeza disso e isso aconteceu – fez com que a qualidade pública do nosso teatro aumentasse. Estou falando de 
qualidade pública, isto é, do tempo empregado e do tempo possível de ser empregado – dado a sede existir, com 
marcenaria, ateliê de figurino – em todas as camadas disso que chamamos de teatro de grupo. E isso eu vejo na cida-
de acontecendo com os grupos em geral. 
Tivemos a oportunidade em 2012 de viajar o Brasil inteiro. O teatro de São Paulo é visto como uma referência para 
todos os lugares, e quando as pessoas saem daqui para outros países também falam que o teatro de grupo de São 
Paulo é referência estética mundial. Só não é para nossos governantes.
 Outra coisa para nós que é clara é que precisamos rever a ideia de comunidade. Pelo nosso entender, comunidade 
tem a ver com uma unidade comum. Mas se a gente olhar pra isso com um olhar romântico, vamos nos ferrar. A 
nossa relação naquele entorno é, ao mesmo tempo, de parceria e tensão, todos os dias. As pessoas muitas vezes não 
têm uma unidade comum que as ligue. 
Hoje convivemos com uma comunidade do entorno que quer, naquele espaço, um posto de saúde. E foi a mesma 
“comunidade” que pediu que a gente ocupasse esse espaço. Entra-se na esfera das tensões das relações institucionais. 
E para quem está num espaço público, que pertence ao Estado, essas relações são muito difíceis.
Primeiro, é difícil entender a especificidade do nosso fazer “teatro de grupo”. É muito difícil entender a maneira que a 
gente se dedica ao espaço, que jamais um grupo de teatro da cidade de São Paulo será autossustentável, a não ser que 
alguém do grupo tenha uma família bilionária que tenha um investimento. A ideia de economia criativa não cabe a 
nenhum grupo de teatro organizado no planeta, porque, se existisse economia criativa, a Odebrecht não entraria em 
edital público para produzir ponte, ela seria autossustentável. Então, quando alguém vem falar de economia criativa 
pra gente, eu digo: peça para a Odebrecht ser autossustentável. Nós não somos, não existe essa possibilidade. 
O que existe são possibilidades intermitentes: uma doação, o bairro entendeu que seu trabalho é bom e está doan-
do dinheiro pra você ficar lá ou doando material para você construir o seu teatro; ou um projeto de Fomento; ou o 
Prêmio Zé Renato de Teatro e demais editais que estão à mercê para a construção de um espetáculo ou execução de 
um projeto. Mas essa ideia institucional de quem está no espaço público é a pior de todas. Porque não está claro em 
que tipo de projeto a gente está inserido na cidade, esse que é o nó. 
Se existem todos esses grupos de teatro que mantêm suas sedes, que realizam atividades em número infinitamente 
superior aos números mercadológicos, que em vínculo a qualidade é infinitamente superior, se existe tudo isso, isso 
está inserido em que tipo de programa político para a cidade? Posso dar um exemplo: por que o Vocacional está no 
CEU, num espaço que ninguém quer, e não está nos grupos de teatro? Eu me lembro do Vocacional na Paideia, no 
Sacolão. Por que é tão apagada a questão dos grupos hoje na cidade? 
Institucionalmente, não vejo que há um programa político pensando a cidade em suas esferas, como uma ligação 
orgânica entre as coisas que existem. A pergunta que eu faço é se os grupos têm, porque se nós tivermos, dá pra levar 
a cabo. 

C i a  L i v r e

96



C i a  L i v r eC i a  L i v r e

Edgar: Refletindo sobre o tema, reencontrei um livro 
que reuniu uma série de conversas que o Tablado de Ar-
ruar manteve entre 2005 e 2008 com vários interlocutores, 
e tem um capítulo exatamente sobre sede. Fui reler aquilo 
e encontrei algumas falas do Amir Haddad muito inspira-
doras, onde ele fala da sede como “o lugar para onde você 
volta”. Tá na Rua é um grupo que atua a céu aberto, e ele 
fala dessa necessidade existencial de se ter esse chão, pra 
onde você retorna para poder se renovar, se reequilibrar, 
se reestruturar, e esse sentido de sede ficou muito forte 
pra mim. No caso da Cia. Livre, tenho a certeza de que se 
nós não tivéssemos constituído a Casa Livre, há 9 anos, a 
companhia já teria acabado. Não teríamos conseguido so-
breviver se nós não tivéssemos esse chão pra onde voltar, 
esse espaço para estabelecer a relação com o outro. 
Abrindo um parêntese e fazendo um desvio em relação 
ao tema, queria dizer aqui que ando com um sentimen-
to de que estamos repetindo situações. É uma sensação 
estranha. Como exemplo, cito a notícia da Funarte e suas 
caravanas para conversar com os artistas brasileiros no 
intuito de levantar material para políticas públicas. Ora 
bolas, é só abrir a gaveta, porque isso já existe. Claro que, 
por outro lado, temos esses relatos poderosos que o Fábio 
traz, movimentos que acontecem em São Paulo, estado 
onde a manutenção da Assembleia Legislativa tem um 
orçamento maior do que o orçamento da cultura no esta-
do. Gasta-se mais para manter aquele prédio do que para 
se patrocinar e financiar a cultura no Estado. Realmente é 
uma realidade muito esquizofrênica. E o que me renova 
são encontros como esse que faz com que você não se 
sinta tão solitário... Ou ver, de repente, no Minhocão, no 
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domingo, uma janela se abrindo e um povo louco fazendo teatro na janela de casa, o Grupo Esparrama. 
Voltando ao tema, há pouco tempo a Cia. Livre participou de uma conversa com 8 coletivos a respeito das 
suas experiências em sede e foi impressionante perceber de perto a potência que os coletivos teatrais desta 
cidade possuem. As pessoas entram em espaços absolutamente degradados e por meio da sua força de tra-
balho, do seu empenho, da “ousadia dos ignorantes”, constroem coisas absolutamente belas e potentes. Essas 
histórias dos coletivos nos alimentaram muito. E pra finalizar diria que depois de 8 anos de Casa Livre, talvez 
só agora a gente esteja encontrando a vocação mais efetiva daquele espaço. Há dois anos, abrigamos uma 
pequena mostra de grupos de jovens estudantes em sua fase final de formação, a mostra “Pé Dentro, Pé Fora”. 
Fizemos uma segunda edição, convidando esses estudantes de teatro que estão formando seus grupos para 
utilizar a Casa Livre, que não é um bom espaço de apresentação, pois lá cabem espetáculos de formatos muito 
específicos. E sentimos que a Casa Livre pode servir também a isso. Um lugar de passagem desses grupos em 

formação, essa ponte entre a escola e o mun-
do. Isso tem nos deixado muito felizes. E, por 
outro lado, o tempo inteiro ficamos sem saber 
se a Casa Livre vai continuar a existir, a gente 
não sabe e não tem certeza de nada. A única 
certeza é que existe muito caminho ainda a ser 
trilhado para se estabelecer algum campo de 
proteção e garantir a existência desses territó-
rios de criação.
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Eugênio: Tem uma parte no Harlem, bairro negro de Nova York, que a maioria hoje é branca. No centro, de cada 10 
habitantes, 6 são brancos, 4 são negros e só 2 são americanos. Isso é um processo muito violento que descaracteriza 
não só o bairro, mas a história e a memória. Nessa mesma cidade, tem uma experiência desse novo prefeito, que em 
todo prédio tem que ter moradia popular. Se vai construir um prédio novo, tem que ter apartamento para quem 
tem 20% da renda, para quem tem 30% e assim sucessivamente, inclusive para quem não tem renda. Não é um con-
domínio, é uma cooperativa. E você não tem a posse do imóvel, mas o usufruto de 100 anos. Seu filho pode usar o 
mesmo imóvel, desde que se mantenha na mesma faixa de renda que foi colocada para você. Se seu filho enriquecer, 
ele não pode morar lá, pode alugar para quem está lá, mas não pode morar. Tem que morar seis meses no mínimo, 
depois pode alugar dentro também dessa mesma faixa. 
Fizeram isso em um prédio, 5 mil inscrições para 600 vagas. Fizeram essa mesma estrutura só para artistas, vários tipos 
de artistas. Teve 50 mil inscritos. Não está fácil para ninguém. A disputa é essa, a terra é única, não tem dois Sacolões 
para disputar, só tem aquele. É uma disputa pela terra, é um território marcado, cada terra é única. É que nem o can-
domblé, só tem axé naquela terra. O cara quer aquela, então quando vem pra cima da gente é uma loucura.
Essa experiência de ter sede de grupo de teatro independente é um dilema interessante. Não há uma política especí-
fica, porque se pensa ainda como se fosse um projeto pessoal e não é, é um projeto coletivo, expressivo mesmo em 
números. E tudo acontece pelo diálogo com o entorno, e esse diálogo não é construído só no processo de ensaio 
ou na abertura do processo, mas em várias outras ações e todos os grupos têm experiências de como a vizinhança 
vai se modificando, paulatinamente. O avanço está em você conseguir mecanismos para que essa atividade não seja 
simplesmente subtraída, porque o grupo não tem a posse da terra. E isso é algo interessante para essa discussão das 
sedes, é um fator dialético da sobrevivência que implica pagar aluguel e outras coisas relacionadas. E mesmo quando 
você é dono da sua própria sede, têm outras demandas que ficam dentro desse dilema, porque não tem economia 
da cultura, ela não encaixa nisso. É um outro tipo de projeto e por isso é tão difícil falar sobre ela sem um certo grau 
de utopia. 

Fábio: A cidade de São Paulo tem mais de 40 teatros equipados, com chão de madeira, quatro camarins cada, luz, 
mesa etc. Eles estão sucateados, abandonados, e é impossível um grupo ir lá e pedir para usar. Essa é a contradição 
que a gente está. Porque se tivesse um programa de ação cultural nessa cidade, um grupo como o Bartolomeu, 
quando perde a sede, o órgão público poderia se manifestar e dizer eu apoio o seu programa de ação cultural, estou 
falando dos CEUs por exemplo. Há 15 anos, se eu entrasse num espaço como o CEU, eu ia falar, é meu, eu quero, por 
favor. Mas ninguém está disputando os espaços dos CEUs porque estão sucateados no conceito. Por isso que estou 
insistindo muito em todas as reuniões que eu vou dentro da Secretaria de Cultura, que não somos nós, os grupos de 
teatro, que vamos pensar uma política cultural para a cidade, podemos pensar uma parte dela. Um exemplo simples, 
um grupo de teatro da cidade de São Paulo que provou que pode perfeitamente estar no espaço, criar vínculos com 
o território onde está, que oferece uma programação e um tipo de teatro de qualidade para a cidade, que faz pontes 
com outros grupos, que o espaço é público na questão do conceito, não poderia ser um grupo que residisse num 
desses aparelhos chamado CEU?
O núcleo de ação cultural de um CEU hoje tem R$ 1.300,00 por mês de verba, de que cidade estamos falando? Eu falo 
bastante isso, porque o CEU está na cara da gente lá na periferia, mas ele não existe para o bairro. Deu 18 horas não 
tem mais programação no CEU, mas o trabalhador chega às 19 horas em casa. Aí quer que um grupo do bairro faça 
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a estreia no CEU, mas eles estreiam no Sacolão das Artes, no Pombas, na Paideia, na Cia. Livre. Percebem o imbróglio 
que a gente está?
Precisa pensar a cidade como um todo, como um organismo cultural, porque a única interferência cultural que a 
gente sentiu do Estado nos últimos anos deste governo, é dizer o que não podemos fazer: não pode fumar, não pode 
ir num bar porque fecha meia noite, não pode andar do lado direito da calçada, não pode nem pintar de vermelho 
na frente da nossa casa. E a articulação cultural dos aparelhos estão à míngua. Pra terminar, você tem, na cidade, 
pensando em teatro, o programa de ensino e aprendizagem, que acho que é o mais importante da América Latina, 
ou já foi e dentro do seu conceito também vai se esvaziar. Temos o Vocacional; os CEUs, que são espaços incríveis; os 
grupos de teatro com seus trabalhos incríveis com suas publicações, DVDs, bibliotecas, com a capacidade de agir em 
rede. E não conseguimos estar na cidade. Somos impedidos de ocupar esses espaços também. 

Público: A gente já teve essa experiência de ocupação dos teatros, com a Estável no Flávio Império, o Tapa na 
Mooca.

Eugênio: O discurso que eu ouvi: “isso não dá, porque é terceirização do espaço público, é um projeto inválido den-
tro do espaço público”. Essa não é uma disputa só nossa, porque tem o pastor que disputa o espaço dos CEUs, tem 
a comunidade e uma série de coisas que disputam esse mesmo espaço. O fato é que o espaço está em disputa nas 
últimas gestões, quem venceu foi a Secretaria de Educação. Inclusive fizeram o projeto “CEU é Show”, que o próprio 
gabinete do secretário de educação decidia quais eram os espetáculos que circulavam. A gente apanhou muito, só 
para entender o grau de força que luta contra a nossa presença.
Público: Diante dessa situação, esses grupos e sedes são contraditórios de uma certa maneira, porque os grupos tra-
balham em coletivos, geralmente, contra essa questão privada. Quais são as alternativas? Como fazer com que isso 
efetivamente possa ser uma mudança para as políticas culturais da cidade? 

Público: A gente mudou a geografia da cidade. Tem coisa que o poder público se esforça, tem muitos estudos e 
não faz. Com recurso ou sem, ele não move a quantidade de atividades que a gente faz e isso muito baseado na par-
ceria. A gente não está mudando só a geografia, está mudando o trajeto, a sensibilidade e a  humanidade que existe 
nesses lugares. A gente tem um vigia que ele quase virou pai de santo, aí ele falou que Deus apareceu no caminho 
dele e foi para e igreja evangélica. Um dia a gente estava fazendo Maracatu e ele começou a dançar e disse: “meu 
corpo está dançando, mas minha mente está no senhor”. Então se o corpo ainda dança, há vida, há a possibilidade de 
mudar e essa mudança acontece porque nós estamos presentes nesses locais, para saber também da vitalidade que 
nós alimentamos nesses locais, os sonhos. Porque são lugares que por muito tempo a atividade cultural foi arrancada 
das pessoas. 

Eugênio: A prefeitura de Paris chegou num determinado momento, conseguiu criar um mecanismo de proteção 
para não descaracterizar os bairros e suas histórias. Foram escolhidos 214 espaços, não só culturais, espalhados por 
toda cidade, que não podem ser modificados nem vendidos. Não é tombado, mas a construção não pode ser des-
caracterizada, seja pelo uso, pela questão arquitetônica, o que aquilo oferece para o entorno. São sempre medidas 
paliativas que o grande capital acaba dando um jeito de burlar ou criar outros mecanismos. Então proponho que a 
gente fique bastante atento quando o decreto da ZEPEC-APC for aprovado. Eu tenho a expectativa de protocolar - e 
a gente quer fazer isso junto com a cooperativa e com outros equipamentos - 100 espaços de uma vez. Deixar todo 
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mundo da CONPRESP louco, para ficar meses elaborando os relatórios, sair ATA no Estado de São Paulo, o articu-
lista da Folha - Ronaldo Caiado - falar que isso é comunismo mesmo, uma série de coisas criando essa discussão e 
que a gente consiga constituir os espaços como espaços de área de proteção cultural. E acho que a gente podia se 
organizar, vários espaços assim espalhados pela cidade de São Paulo, mesmo que seja para ser negado, mas fazer uma 
intervenção para abrir a discussão. Saiu o decreto na terça-feira, na quarta-feira a gente entra com a documentação 
no CONPRESP. O Zé Fernando (Teatro de Narradores) disse, e eu concordo, que raros foram os períodos históricos, 
no Brasil, que grupos em massa se deslocaram por mais de 10 anos juntos. 
Nós temos uma geração de grupos que sobreviveram a esse processo e tem uma história para dar conta. A minha 
leitura tem muita relação com a cidade de São Paulo, porque em termos de construção de discurso artístico conti-
nuado, a Lei de Fomento é o mecanismo de política pública mais avançado do país. Mas o marco legal não soluciona 
nada, essas contradições não podem ser resolvidas do ponto de vista do marco legal, porque a gente cria uma lei que 
é de Estado para dar conta das demandas e contradições do próprio Estado. Estamos organizando o Estado, isso é 
uma loucura no grau máximo. O que a gente tem que fazer é continuar vivo, continuar produzindo, muita produção 
poética, está cada vez mais claro isso, contra essa insanidade é muita produção poética, vinculada obviamente com 
essa resistência de estar presente em cada espaço. 

Público: E quem já está em espaço público?

Eugênio: A princípio, a ZEPEC-APC é só para os espaços privados. Se eu fosse um grupo que ocupasse um espaço 
que não fosse privado, eu faria essa disputa do ponto de vista jurídico. Porque o conceito de utilidade pública é am-
plo. Não tenho condições de responder isso do ponto de vista jurídico. Mas foi nessa brecha jurídica que os Squats 
em Berlim foram legitimados, porque eles conseguiram provar que os espaços eram de utilidade pública, mesmo 
sendo um misto de espaço cultural e residência. Aí a gente vai naquela ideia de função social da propriedade, que é 
mais complexo, mas ia ser fantástico se a gente conseguisse fazer isso.

Fábio: Quando eu falei pra não correr atrás do Estado é muito contraditório. A Lei de Fomento é uma lei que a 
gente arranca do Estado e muitas vezes usa o próprio recurso para falar mal dele. Mas aquele valor que se recebe 
também é produzido por trabalhadores e trabalhadoras e é pra eles que a gente faz também. O que precisamos ago-
ra é nos encontrarmos e pensarmos o que é preciso pra continuar produzindo, para dar saltos de qualidade. Porque 
quando a gente pede 2% pra cultura, e nem se criou um instrumento que regulamente o uso desses 2%, o governo 
pega os 2% e dá para o Itaú. 
Com a ZEPEC-APC pode acontecer que, em cinco anos, grandes empreendimentos imobiliários comprem muitas 
áreas culturais e tenhamos um processo de aburguesamento por intermédio da cultura fodido. É o risco, nós precisa-
mos saber para atuar no risco. Assim como nós que temos grupos, sedes espalhadas pela cidade e que há um nível de 
parceria institucional com o Estado, com a Prefeitura, ao mesmo tempo temos que estabelecer um nível de tensão. 
O nível de tensão pra mim é não se acomodar com o que a gente conquistou. E eu estou super acomodado, porque 
estamos num período muito estranho de organização política, tem uma nova geração do teatro de grupo que está 
surgindo, que não acompanhou o histórico disso que a gente está falando e parece que já nasce com sede, edital e tal, 
e quando você vai falar eles nem querem mais ouvir você. Mas a gente vai precisar dialogar com essa galera, porque 
o Fora do Eixo dialoga com os caras, com a ideia que é falsa. Então precisamos aprender com o Fora do Eixo, pegar 
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as coisas que os caras inventaram e comunicar com mais gente. Temos que aproveitar essa fala aqui, marcar numa 
sede, uma conversa sobre sede.

Eugênio: Temos que ser como o MNU (Movimento Negro Unificado) dos anos 70 – é preciso ocupar todos os 
postos. Toda área que tem disputa, a gente tem que disputar. Estamos ocupando os espaços que são estratégicos e 
essa disputa é cruel, porque se não utilizarmos esse mecanismo legal para nos proteger, ele vai ser utilizado como um 
processo em massa de gentificação da cultura, que já aconteceu em vários lugares da cidade.

Nabil Bonduki, secretário de cultura da cidade de São Paulo: Esse assunto das sedes e os teatros é um problema 
que nós passamos na cidade de São Paulo, porque o processo imobiliário de certa forma dificulta que os espaços cul-
turais possam ser mantidos, possam ser criados dentro da cidade. É um problema sério, eu tenho discutido bastante 
isso no plano diretor de São Paulo. Sobretudo porque na discussão do plano diretor ficava claro a necessidade de 
uma proteção para os espaços culturais da cidade que, embora eles não fossem estatais, eles cumprem uma função 
pública, esse é o conceito que a gente procurou desenvolver. Assim como habitação de interesse social precisa ter 
uma proteção, para isso existem as ZEIS (Zonas Especiais de Interesse Social), assim como a proteção ambiental é 
fundamental e existe uma legislação que protege certas regiões que cumprem uma função ambiental na cidade, os 
espaços de cultura também precisam ser protegidos desse processo imobiliário. E foi exatamente nessa discussão que 
se cruzava com o fato de que vários teatros, cinemas estavam ameaçados de serem despejados, como foi o caso do 
Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, e já tinha sido o caso do Belas Artes, que foi uma luta emblemática, que propu-
semos a criação da ZEPEC-APC – área de proteção cultural. Alguns artigos do plano diretor que caracterizam alguns 
espaços da cidade de interesse cultural, que podem ser teatros de ruas ou outros espaços que sejam significativos 
para a memória e identidade da cidade. Esse é o primeiro critério para que eles possam ser classificados como área 
de proteção cultural e depois uma série de benefícios que devem receber. E o principal benefício na verdade é que 
seja protegido do processo imobiliário. Isso não quer dizer que ele é tombado, porque o tombamento não se aplica 
necessariamente para todos esses espaços. Uma vez que a noção legal do tombamento é o interesse arquitetônico, 
específico da edificação. Às vezes, esses teatros não têm esse interesse arquitetônico do ponto de vista da preserva-
ção daquelas características arquitetônicas, mas a manutenção daquele espaço, como espaço cultural, é importante. 
E foi isso que determinou a criação dessas áreas de proteção cultural. E agora nós precisamos regulamentar. Nós já 
temos uma minuta do decreto de regulamentação, a partir do momento que essa minuta virar decreto, o prefeito 
vai assinar e, provavelmente, vai fazer em uma cerimônia pública com a assinatura desse decreto. Então a secretaria 
terá que classificar a partir de indicações dos espaços que seriam classificados como ZEPEC-APC e isso terá que ser 
aprovado por conselho, a princípio deverá ser o CONPRESP, possivelmente até ter conselho próprio. Os 22 espaços 
que foram considerados bens imateriais já estão automaticamente indicados para o conselho e outros poderão ser 
indicados, esse pode ser um grande avanço para a manutenção dos espaços. O plano diretor criou também uma 
condição que poderá ser muito favorável para os teatros, que é o fato de que o térreo dos edifícios passou a ser não 
computável. Até 20% da área do edifício, quando for prédio aberto para o espaço público, para a praça, para a rua, ele 
não é computável. Isso significa que se uma incorporadora for fazer um edifício, ela pode fazer de acordo com a lei 
e o térreo pode ser ocupado com atividades não residenciais sem alterar a área total do edifício. Com essa mudança 
nós poderemos ter uma ampliação enorme de oferta de espaços para usos não residenciais, que podem ser comércio 
ou um serviço, mas pode ser também um teatro, um equipamento cultural, isso vai depender muito de negociação 
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com o edifício, com o condomínio, com a condição que for feita. Mas acredito que se pudermos estabelecer essa 
interlocução, vai se ampliar muito a quantidade de espaços que poderão ser disponíveis provavelmente com aluguéis 
mais baratos do que aqueles que existem hoje. Essa é uma novidade que pode ser importante não só para as sedes 
de teatro, como espaços culturais de uma maneira geral. Isso se aplica apenas para os que serão construídos. Mas eu 
vou propor na lei de zoneamento que os espaços que já existem possam abrigar usos não residenciais, mesmo que no 
projeto original não estivesse assim. Por exemplo, hoje se eu tiver o térreo de um edifício e alguém fizer uma loja ou 
teatro lá, fica irregular. Outra discussão mais complexa são os vários espaços da prefeitura que, hoje, estão subutiliza-
dos ou ociosos. Temos 14 situações que não são exatamente de teatro, mas são espaços que estavam ociosos e são 
utilizados por grupos culturais principalmente na periferia da cidade. Esses espaços estão em uma situação irregular, 
mas, do nosso ponto de vista, esse espaço está cumprindo uma função social, portanto devem ser regularizados. 
Estamos pedindo a transferência desses imóveis das suas secretarias de origem para a Secretaria de Cultura para 
oficializar como espaços culturais e depois discutir como regularizar esse tipo de ocupação. Existem outros espaços 
no município, por exemplo, identificamos vários imóveis que eram telecentro e não funcionam mais e que eventual-
mente poderiam ser transferidos para a Secretaria de Cultura. Existe uma efervescência cultural na cidade e fazer essa 
aproximação entre espaços ociosos e grupos que precisam de um espaço para ensaiar e se apresentar seria bastante 
interessante. Os CEUs já são espaços de cultura, o problema é a gestão. O prefeito assinou um decreto dizendo que 
as áreas de cultura devem ter uma gestão compartilhada da educação com a cultura, e nós estamos tentando fechar 
um decreto com a Secretaria de Educação para formar um grupo gestor desses espaços. 
Público: Além de todas as ações que foram numeradas pelo pessoal da mesa, queria salientar o quanto é importante 
esse intercâmbio entre os grupos na ocupação das sedes, porque as sedes não são dos grupos. A sede é pra cidade, 
pra fazer teatro, a gente está trocando com a cidade, é para o teatro, você não tem um emprego de motorista de 
ônibus pra se dar bem, o ônibus é para servir a cidade, o teatro é para servir a cidade. Esse intercâmbio entre os gru-
pos fortalece também esse sentido de pertencimento dos grupos a outros locais que não é só de onde você trabalha 
e isso é muito importante para o grupo e para as pessoas que estão no entorno. É vital a ocupação compartilhada 
das sedes. Temos que ir um pouco além do que já fazemos. Conversar, trocar as dificuldades, compartilhar e achar 
soluções que possam ser boas para os todos. 
Público: Eu sou Lubi, diretor do Grupo XIX de Teatro, e acabei de passar por 5 CEUs com a Cia. Mungunzá e a sensa-
ção foi muito assustadora do esvaziamento da ideia. Foi muito triste ter feito essa circulação e percebido o esvazia-
mento da ideia em tudo, a piscina é vazia, tudo é vazio. Em um dos CEUs, o responsável me pediu para que eu falasse, 
antes de começar a peça, que aquilo que ia acontecer não era televisão, não era cinema e não era poesia, era teatro. 
O grau de desorganização de quem está gerindo esses espaços. Lembro de uma história em Cuba. Fui representando 
o Brasil em um encontro de jovens diretores da América Latina e todo mundo contou sua experiência. A diretora 
cubana contou uma experiência que eu nunca vou esquecer. Ela falou que em Cuba, em 68, quando você começava 
a fazer teatro e você tinha um grupo, você era adotado por um grupo que tinha sede e ficava ali. Se você vingasse, 
se tivesse continuidade em um número determinado de anos, o país, o governo era obrigado a te dar uma sede na 
mesma área. E chegou a vez dessa menina e ela foi lá pedir, e na área não tinha nada disponível que ela pudesse ocu-
par. Eles abriram o mapa da cidade e acharam um espaço, chegaram lá e não viram nada, tinham destruído o prédio. 
Quando eles olharam bem o mapa era uma passagem subterrânea e eles cavaram e abriram aquele espaço e aquilo 
ficou sendo daquele grupo e ela começou a fazer teatro ali naquela sede. Como as pessoas começaram a assistir, 
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acharam a passagem ótima e quiseram começar a usá-la. A cidade começou a exigir passar ali e 
eles deixaram. Ela conta que até hoje no ensaio dela nunca se fecha a porta, porque realmente 
eles começaram a passar por ali. Eu adoro essa imagem: como se a cultura fosse lá, cavasse e a 
partir disso a cidade descobre esse espaço e começa a usar, não só para cultura, mas também 
para a coisa mais básica do mundo, que é atravessar uma rua. 

Marisabel Lessi de Mello, coordenadora do Núcleo de Fomentos Culturais/Linguagens da 
Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de São Paulo: Quando pensamos nas questões 
para trazer para os diálogos teatrais, a gente sempre pensa em temas que estejam aflorando, 
importantes para todos nós, tanto pra gente do lado de cá, quanto para o movimento. O que 
se quer com isso, acima de tudo, é ter espaços de troca, de aprofundamento do debate, mas 
principalmente ter espaços que a gente possa, do ponto de vista da gestão pública, visibilizar 
o Programa Municipal de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo e agora também o 
Prêmio Zé Renato de Teatro. E isso é uma posição de resistência. Eu costumo dizer que têm 
muitas lendas urbanas que envolvem o Fomento ao Teatro e nenhuma delas é positiva. Acho 
que esse espaço precisa ser apropriado por todos nós que defendemos e que entendemos 
a importância desse programa. Falar sobre a importância do Fomento ao Teatro e o que ele 
impactou na mudança da cena cultural da cidade nos últimos 15 anos é fundamental, porque 
a gente precisa sair de nós mesmos e ganhar interlocuções outras. Começamos um processo 
de territorialização. A Secretaria dividiu a cidade em 9 territórios e está promovendo encontros 
de gestores e supervisores de cultura que de alguma maneira tem a ver com os equipamentos 
culturais. A gente começou esse debate para fortalecer a presença da Secretaria no território 
e num segundo momento nós vamos chamar para essa conversa tanto os grupos de teatro, 
quanto de dança, e tantos outros coletivos que estão de alguma maneira ligados às ações da 
Secretaria de Cultura. Pra gente conseguir criar alguns mecanismos e quebrar até alguns entra-
ves do ponto de vista burocrático, que muitas vezes se colocam e dificultam a relação tanto no 
equipamento público quanto do grupo. Muitas vezes nos sentimos no papel de despachante 
interno, tentando fazer algumas pontes dos grupos, dos coletivos com os equipamentos e es-
paços públicos. No sentido de promover o diálogo para a compreensão da importância da-
quela ação cultural se desenvolver em um ou outro espaço. Quero frisar que, embora sejamos 
parceiros, a autonomia do movimento é uma questão de princípio, ela tem que ser preservada, 
e o movimento independente tem que estar organizado de maneira autônoma para reivindicar 
as coisas que são importantes. É claro que, vez ou outra, temos janelas de oportunidade, como 
agora. São momentos que o movimento autônomo precisa mesmo aproveitar para poder ga-
rantir algumas conquistas, como, por exemplo, as ZEPEC-APC, a isenção de IPTU para os gru-
pos de teatro, assim como o Bloco de Ocupação, que é uma questão que se arrasta há muito 
tempo, e estamos em um momento que temos todas as condições para garantir instrumento 
jurídico que possa dar segurança para esses coletivos continuarem nos espaços. Como diz o 
Eugênio, precisamos de terra firme para pousar nossos sonhos. 
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