
 
 

Trabalho apresentado no III ENECULT – Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura, realizado 
 entre os dias 23 a 25 de maio de 2007, na Faculdade de Comunicação/UFBa, Salvador-Bahia-Brasil. 

 
PANORAMA DO LUGAR TEATRAL E DAS POLÍTICAS CULTURAIS NA 

CIDADE DE SÃO PAULO: 1999 - 2004. 

Prof. Dr. José Simões de Almeida Jr.1 

 

Resumo: o artigo discorre acerca do papel do edifício teatral como lugar teatral, definido 
pelo seu uso e não pela sua arquitetura. Observa a ausência de políticas culturais voltadas 
para a criação de lugares teatrais na cidade de São Paulo, nos últimos anos e, destaca, nesse 
cenário, a construção dos CEUs ( centro de educação unificada) como uma  ação 
sociocultural relevante para a atividade teatral. Assim como, discorre sobre as atuais 
políticas vinculadas à cultura, implementadas durante o período de 1999 a 2004, na cidade 
de São Paulo.  
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Não há, até o momento, uma política específica para a construção de novos lugares 

teatrais para a cidade de São Paulo, ou mesmo para o Brasil. Porém existem algumas ações 

que colaboram de modo indireto no sentido da criação de novos espaços.  

Ao longo da pesquisa realizada no doutorado2 pôde-se constatar que, nos últimos 

seis anos (1999- 2004), os poderes públicos federal e estadual pouco investiram 

diretamente na criação de lugares teatrais
3 equipados e preparados para a atividade, na 

cidade de São Paulo.  

O governo estadual, no período (2000-2004), realizou apenas três intervenções para 

a criação de lugares teatrais. Reformou a Casa das Rosas e o MIS (Museu da Imagem e do 

Som) e os abriu para ações teatrais, e ocupou a estação Julio Prestes, onde construiu a Sala 

São Paulo.  Já o governo federal não criou nenhum lugar teatral na cidade de São Paulo 

durante esse período (1999 -2004). 

                                                
1 Professor e pesquisador da Universidade de Sorocaba (Uniso).- p.simoes@uol.com.br 
2 Cartografia política dos lugares teatrais da cidade de São Paulo: 1999 – 2004. ECA- USP, 2007. 
3 Lugar teatral: local onde ocorre a cena, podendo coincidir ou não com o edifício teatral. É definido pelo uso 
que se faz do lugar. No entanto, neste artigo o lugar teatral é sinônimo de edifício teatral. 
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Os investimentos públicos diretos4 que ocorreram para a criação dos edifícios 

teatrais no período de 1999 a 2004, vieram do governo municipal, sob a gestão da prefeita 

Marta Suplicy, do partido dos Trabalhadores 5.  

As políticas culturais municipais da cidade de São Paulo para o setor de teatro, no 

período de 1999 -2004, são apoiadas por duas Leis de Incentivo: Lei Mendonça 6 (1990) e 

Lei do Fomento ao Teatro (2002) e, a partir de 2003, pelo Programa VAI - Programa para 

a Valorização de Iniciativas Culturais 7, e por um conjunto de ações do departamento de 

teatros (Projeto Teatro Vocacional, Programa de Formação de Público, entre outros) 

implantados a partir de 2001/2002. 

De modo concreto, nesse período foram construídos 21 (vinte e uma) salas de 

teatro, equipadas, com capacidade para 450 pessoas, distribuídas na periferia da cidade, 

nos denominados Centros Educacionais Unificados – CEUs. 

Há uma demanda crescente de equipamentos sociais na cidade de São Paulo, especialmente 
nas regiões da periferia da cidade onde vive a população mais pobre, onde há uma enorme 
carência de creches, escolas, centros culturais e comunitários, teatros, postos de saúde, 
telecentros, etc. [...] Os projetos para os CEUs deverão respeitar os aspectos ambientais 
envolvidos nesse tipo de ocupação urbana, além de respeitar a topografia e a geografia dos 
terrenos disponíveis (AVELINO, 2004). 
 

Os CEUs se propõem a ser uma interferência espacial de origem pública estatal na 

cidade. Eles surgiram a partir de um conjunto de experiências, positivas e negativas, 

envolvendo a construção de “lugares geográficos” e pedagógicos, tais como: 

“Escola Parque” do educador Anísio Teixeira, lançado no Estado da Bahia em 1950 [...] os 
CIEPs (Centros Integrados de Educação Pública) do Rio de Janeiro (1983-1987), os 
PROFICs (Programas de Formação Integral da Criança) do Estado de São Paulo (1986), os 
CIACs (Centros Integrados de Atendimento à Criança e ao Adolescente), criados por 
Fernando Collor de Mello em 1995 e os CAICs (Centros de Atenção Integral à Criança e ao 
Adolescente), criados em 1994 pelo Ministro da Educação Murílio Avellar Hingel do 
governo do Presidente Itamar Franco (GADOTTI, 2004). 

 

É interessante observar que todas estas experiências educacionais envolviam a 

construção de um lugar físico diferenciado, de tal forma que esse “novo” espaço pudesse 

proporcionar uma “nova” possibilidade pedagógica.  
                                                
4 Denominamos investimentos públicos diretos aqueles nos quais o dinheiro público é gerido pela autoridade 
pública, produzindo um bem público. Compreendido como um local de propriedade coletiva.  
5 É importante destacar a figura de Celso Frateschi, ator e diretor à frente do Departamento de Teatros da 
Secretaria Municipal de Cultura  de São Paulo, no qual  implanta, nesta gestão, vários projetos como 
Programa de Formação de Público e o Teatro Vocacional, dentre outro e que ocupam os Teatros dos CEUs.  
6 Lei n° 10.923 de 30 de Dezembro de 1990. (Secretaria Municipal da Cultura da Cidade de São Paulo) – 
Disponível em: http://portal.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/cultura.  
 
7 criado pela lei 13.540 e regulamentado pelo decreto 43.823/2003 com a finalidade de apoiar 
financeiramente, por meio de subsídio, atividades artístico-culturais, principalmente de jovens de baixa renda 
e de regiões do Município desprovidas de recursos e equipamentos culturais (Secretaria Municipal da Cultura 
da Cidade de São Paulo). Disponível em: http://portal.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/cultura. 
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Assim, segundo Gadotti: 

O projeto dos CEUs foi concebido, desde sua origem, como uma proposta intersetorial, 
somando a atuação de diversas áreas, como: meio ambiente, educação,emprego e renda, 
participação popular, desenvolvimento local, saúde, cultura, esporte e lazer. Os CEUs 
inspiram-se na concepção de equipamento urbano agregador da comunidade, com uma 
visão de educação que transcende a sala de aula e o espaço escolar (GADOTTI, 2004, grifo 
nosso). 

 

Sua estrutura foi baseada na criação de um espaço diferençado para o encontro do 

urbano. No projeto dos CEUs, o teatro se encontra integrado à cidade como instituição, e 

não como uma ferramenta, ou instrumentalizado 8 para as questões educacionais. 

Apesar de arquitetonicamente os CEUs apresentarem modificações de um para 

outro prédio, a base do projeto é o respeito às condições geográficas do terreno, há uma 

estrutura básica em relação aos equipamentos mínimos que cada unidade deveria 

apresentar:  

Cada unidade instalada oferece à população os seguintes equipamentos: 14 Salas de 
Atividades no CEI (Centros de Educação Infantil – antigas Creches), 10 Salas da EMEI 
(Escolas Municipais de Educação Infantil), 14 Salas de Aula de EMEF (Escolas Municipais 
de Ensino Fundamental), Laboratório de Ciências, Laboratório de Informática, Anfiteatro, 3 
Cozinhas, 3 Refeitórios, 3 Pátios Internos, Salas de Recepção, Sala de Leitura, Diretoria e 
Secretaria, 3 Piscinas, Vestiários Femininos e Masculinos, Quadra Coberta e Descobertas, 
Telecentro, 3 Ateliês, 4 Estúdios, Teatro, Biblioteca, Estação de Rádio – EDUCOM, Rádio, 
Sala de Dança, Ateliê de Artes, Foyer/Exposições Sala de Reunião do Conselho Gestor, 
Padaria, Pista de Skate (GADOTTI, 2004). 

 

Isso significa que o modelo dos 21 lugares teatrais dos CEUs  são espaços cênicos  

semelhantes, com separação distinta entre palco e platéia e de tipologia frontal.  

As salas de teatro são localizadas em um anexo denominado “cultural e 

desportivo”, no qual se encontram outros equipamentos socioculturais, tais como quadras, 

ateliês, teatro, anfiteatro, etc. 

A construção dos lugares teatrais nos CEUs  foi uma ação de política cultural 

ímpar, apesar de não específica para a atividade teatral. Em 4 anos foram construídos 

aproximadamente 50% a mais de lugares teatrais de propriedade pública, em relação aos 

existentes até 1999.  

Entretanto, essa ação não foi legitimada por uma lei que garantisse a sua 

continuidade como projeto. É bem verdade que outros CEUs estavam programados para 

uma segunda etapa. Todavia, com a derrota eleitoral do partido dos Trabalhadores (PT), da 

prefeita Marta Suplicy e, sendo os CEUs o carro chefe da propaganda eleitoral da 

                                                
8 Isto é, o teatro realizado para se atingirem outros objetivos que não aqueles próprios do teatro. Por exemplo, 
o teatro utilizado para a resolução de problemas em empresas, para melhorar o atendimento, ou como 
estratégia didática. 
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candidata derrotada, sua continuidade e modo de operação provavelmente foram alvo de 

alterações, apesar do vencedor – José Serra – do PSDB 9, ter-se comprometido com a 

continuidade deste projeto. Uma avaliação mais precisa somente será possível após alguns 

anos. 

O objetivo, aqui, não é analisar o funcionamento da atividade teatral nos CEUs e a 

sua pertinência educacional  e sociocultural, trabalho que deve ser feito mais adiante, pois 

muitos serão os desdobramentos, com os quais deveremos ter extrema atenção. O foco aqui 

é apontar o crescimento dos lugares teatrais via ação pública para, em seguida, verificar 

se, nesses casos, o dinheiro do contribuinte foi devidamente aplicado na construção de um 

edifício teatral. E, por fim, valorizar o fato desses lugares teatrais não serem construções 

adaptadas. Foram projetadas para uma ação específica e de função sociocultural: o teatro. 

É importante reafirmar que o lugar teatral, neste projeto dos CEUs não se 

constituiu como “improviso”. Pois, como já vimos, existe uma série de lugares teatrais 

improvisados e ou adaptados 10 na cidade, que  se tornaram um modo característico ou 

mesmo uma tendência de lugar teatral . 

Quanto aos lugares teatrais privados, o seu crescimento se encontra atrelado ao 

mercado, portanto são mais fortemente vinculados às forças do eixo das verticalidades. É 

possível perceber que os grupos de teatro e outros investidores mobilizam-se para 

viabilizar seus espaços via Leis de Incentivo existentes no âmbito federal, estadual e 

municipal. As Leis de Incentivo à Cultura 11, em sua maneira são mecanismos baseados na 

renúncia fiscal 12 e utilizados na política cultural para o desenvolvimento da suas ações.   

As implicações e os desdobramentos dessas ações são vários. No entanto, aqui se 

tratará somente do conteúdo de dois tipos de leis para a cultura no âmbito municipal: a Lei 

de Incentivo Fiscal (1990) que usa a renúncia fiscal, e a Lei Municipal que institui o 

“Programa de Fomento ao Teatro Municipal da Cidade de São Paulo” (2002), uma 

conquista da classe teatral (por meio do movimento Arte contra a Barbárie), pois se trata 

de verba do orçamento, ou seja, de dinheiro público. 

                                                
9 O PSDB (Partido da Social Democracia do Brasil) e o PT (Partido dos Trabalhadores) no momento da 
pesquisa,  estão em lados opostos na política. 
10 Ver SERRONI, J.C.. 2002, p. 33-34. 
11 É uma lei que oferece benefício fiscal (à pessoa física ou jurídica) como atrativo para investimentos em 
cultura. Existem hoje Leis de Incentivo federais, estaduais e municipais. Dependendo da lei utilizada, o 
abatimento em impostos pode chegar até a 100% do investimento (MARKETING CULTURAL). Disponível 
em: www.marketingcultural.com.br. 
12 Cada lei tem um funcionamento específico. As leis federais oferecem isenção no Imposto de Renda das 
pessoas físicas ou jurídicas. Já as estaduais proporcionam isenção de ICMS e as municipais de IPTU e ISS 
(MAKETING CULTURAL). Disponível em: www.marketingcultural.com.br . 
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A Lei de Incentivo Fiscal para atividades culturais, criada em 1990, na gestão da 

prefeita Luiza Erundina 13, também conhecida por Lei Mendonça, tem seu funcionamento 

ligado à captação de recursos diretamente do mercado: 

Art. 1° - 1° - O incentivo fiscal referido no "caput" deste artigo corresponderá ao 
recebimento, por parte do empreendedor de qualquer projeto cultural no Município, seja 
através de doação, patrocínio ou investimento, de certificados expedidos pelo Poder 
Público, correspondentes ao valor do incentivo autorizado pelo Executivo . 

 

Os recursos captados terão como contrapartida a possibilidade de renuncia fiscal 

dos tributos ISS (Impostos Sobre Serviços) e IPTU (Imposto da Propriedade Territorial e 

Urbana). 

Art. 1° - 2° - Os portadores dos certificados poderão utilizá-los para pagamento dos 
impostos sobre serviços de qualquer natureza - ISS e sobre a propriedade predial e 
territorial urbana _ IPTU, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor devido a cada 
incidência dos tributos (grifo nosso). 

 

Não se trata, entretanto, de uma lei específica para a atividade teatral, pois envolve 

e pode beneficiar todos os segmentos da cultura: 

Art. 2° - São abrangidas por esta lei as seguintes áreas: I - música e dança II - teatro e circo 
III - cinema, fotografia e vídeo IV - literatura V - artes plásticas, artes gráficas e filatelia VI 
- folclore e artesanato VII - acervo e patrimônio histórico e cultural, museus e centros 
culturais ( grifo nosso). 

 

Não há, no corpo da Lei, nenhuma menção explícita (nem restrição) à da criação de 

lugares teatrais ou mesmo à manutenção ou reforma dos equipamentos culturais. Esse 

fato, porém, não impede os empreendedores teatrais de pleitearem recursos, em projetos 

específicos, para ações que resultem na criação de lugares teatrais. 

Todavia, foi possível observar, na lista dos projetos enviados à Secretaria de 

Cultura do Município para a certificação da Lei de Incentivo (Lei Mendonça), nos anos de 

2003 e 2004, a presença de somente 2 (dois) projetos em 2003 (de um total de 528 projetos 

inscritos), que se referiam, no título, à criação de um lugar teatral. Em 2004, apenas 1 

(um) projeto poderia ser encaixado nesse perfil (de um total 438 projetos) 14. A maioria dos 

empreendimentos apresentados tinha como objetivo a montagem de espetáculos. 

Os números indicam, portanto, que de modo direto (ao menos nos anos 

pesquisados), os projetos oriundos a partir dessa Lei de Incentivo não se orientaram para a 

criação dos lugares teatrais. De modo indireto, sim, pois ao financiar as montagens, a Lei 
                                                
13

 Coincidência ou não, as duas Leis de Incentivo à Cultura municipais foram criadas na gestão de mulheres 
do Partido dos Trabalhadores. 
14 Fonte: Secretaria Municipal de Cultura. Disponível em: 
http://ww2.prefeitura.sp.gov.br//arquivos/secretarias/cultura/lei_de_incentivo/0006/PROJETOS-2003-
2004.xls .  
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garante a sobrevivência de vários lugares teatrais. Contudo, não há informações concretas 

sobre o fato. 

Quanto à Lei do Fomento ao Teatro, faz-se necessário um breve histórico, devido a 

algumas peculiaridades que envolvem a sua elaboração. Essa Lei têm sua origem a partir 

de uma série de discussões realizadas pela classe teatral, que culminaram na criação do 

movimento denominado Arte contra a Barbárie. Resultado, portanto, de uma ação ligada 

ao eixo de forças das horizontalidades. 

O movimento foi criado em 1998, com o objetivo de discutir questões comuns entre 

os grupos de teatro de São Paulo, conforme descreve o diretor de teatro, Eduardo 

Tolentino:  

Um dia, em meio a mais uma crise do teatro brasileiro, eu e o Marco Antônio Rodrigues 
falávamos de toda uma geração que necessitava se encontrar e dialogar [...] Naquele 
momento, 1998, [...] Nas primeiras reuniões do Arte já começamos a ver quanta coisa havia 
em comum [...]. Durante um ano nos encontrávamos uma vez por semana; para discutir, 
mudar determinados rumos e encontrar soluções para nossos grupos. Num segundo 
momento, além da participação desse grande homem de teatro e mentor, o Gianni Ratto, e 
da chegada de outros grupos, como o União e Olho Vivo, do César Vieira, ou de amigos 
como o Fernando Peixoto, o Aimar Labaki, o movimento foi crescendo, até chegarmos ao 
problema da definição de uma política cultural. Então fizemos uma reunião pública no 
teatro da Aliança Francesa, apareceram mais de quinhentas pessoas, ficou gente do lado de 
fora, e lançamos o manifesto de criação do movimento Arte contra a Barbárie (CAROS 
AMIGOS). 
 

O movimento cresceu, ampliou suas bases de discussão e fixou um forte debate  

sobre as políticas públicas voltadas para a cultura existentes no âmbito Federal, Estadual e 

Municipal.  

Em 1999, ao realizar um balanço de um ano das atividades do movimento, o grupo 

lança um artigo. Nele faz uma série de questionamentos a respeito da ação das políticas 

culturais no momento. Entre as suas ponderações, destacam-se a percepção da diminuição 

do fomento ao teatro na três esferas (Municipal, Estadual e Federal) e as distorções no uso 

das Leis de Incentivo, baseadas na renúncia fiscal, que resultaram na concentração de 

recursos em pelo menos quatro modalidades: 1- equipamentos físicos governamentais; 2- 

equipamentos físicos privados; 3- fundações e 4- grandes eventos. 

Duas dessas questões são relevantes para a nossa discussão: a concentração de 

recursos em equipamentos físicos governamentais e equipamentos físicos privados. 

O texto afirma: 

Equipamentos físicos governamentais: por um lado os organismos governamentais da área 
de cultura captam com exclusividade os recursos advindos das estatais ainda não 
privatizadas para construção de grandes edifícios públicos. Mais tarde em funcionamento, 
tais prédios sorverão do orçamento do órgão as verbas necessárias para seu funcionamento 
(notadamente na área meio: segurança, limpeza, pessoal, etc.). Não há investimento no 
trabalho artístico e humano que justifique a existência de tais prédios. A fantasia é que, a 
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médio prazo como já acontece em muitos casos, os edifícios se constituam, na melhor das 
hipóteses em arremedos de pirâmides, monumentos, paisagem arquitetônica desconectada 
de suas funções precípuas e sem função no dia-a-dia da comunidade. 
Equipamentos físicos privados: apesar da crise econômica, as empresas investem 
pesadamente (sempre falando em benefícios sobre renúncia fiscal) na construção de 
grandes salas de espetáculos que curiosamente levam o nome da empresa no frontispício, 
cobrando ingressos a preços "populares", que em média se situam em torno de R$ 30,00 
(ARTE CONTRA A BARBÁRIE, 1999 – anexo 14, grifo nosso). 

 

O primeiro item do artigo – equipamentos físicos governamentais – aponta para o 

descompasso da criação de lugares teatrais em relação ao seu uso, como e também a 

alocação dos recursos para a sua manutenção, em detrimento de outras ações consideradas 

urgentes pelo movimento. 

Independentemente de quais sejam as questões prioritárias para um grupo ou para 

outro, o fato da construção (objeto) ser dissociada de um conjunto de ações locais e 

artísticas já caracterizaria, por parte do poder público, um entendimento do lugar teatral 

como um depósito da cena, desvinculado da atividade Teatro.  

O espaço teatral não existe desvinculado do lugar teatral (UBERSFELD, 1996, p. 

49), mas o edifício teatral, sim.  A existência do edifício teatral também não garante a 

existência do espaço teatral, uma vez que a construção de um edifício pode responder a 

muitos outros desejos, tais como interesses políticos, manifestações de poder, ou outros 

não relacionados com o Teatro. (SERRONI, 2002, p. 29-30) 

No segundo item – equipamentos físicos privados –, a questão é a da transferência 

dos recursos públicos, oriundos da renuncia fiscal do setor público, para o uso do setor 

privado na construção de grandes edificações. Esse fato chama a atenção, já que o setor 

vive em uma propalada “crise” econômica, e aponta para um contra-senso.   

A questão central, contudo, não é a de discutir sobre a alocação dos financiamentos. 

Mas destacar, no artigo elaborado pelo movimento Arte contra a Barbárie, que se encontra 

no eixo das horizontalidades, a preocupação com lugar teatral. Tal fato pode significar 

uma mudança na percepção do lugar teatral como agente, e não como suporte da cena.  

A relevância que o lugar teatral passa a ter nas discussões deve-se ao fato de que, 

nesse período, ocorreu a retomada dos grupos organizados de teatro – teatro de grupo. O 

lugar teatral passou a ser um dos fatores determinantes da continuidade do trabalho dessas 

companhias, tais como os Satyros, Cia do Feijão, Pessoal do Faroeste, Parlapatões, 

Vertigem e Cia do Latão, entre outros. 
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O movimento Arte contra a Barbárie representava as aspirações desse movimento 

de Teatro de Grupo, e foi um dos grandes inspiradores da Lei do Fomento ao Teatro 15, 

promulgada em 2002. Nela a questão do lugar teatral é considerada de modo explícito no 

corpo da lei. 

Art. 7º - V - Orçamento e cronograma financeiro, que não poderão ultrapassar um total de 
R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), corrigidos nos termos do parágrafo 2º do artigo 2º 
desta lei, podendo conter os seguintes itens: a) recursos humanos e materiais; b) material de 
consumo; c) equipamentos; d) locação; e) manutenção e administração de espaço; f) obras; 
g) reformas; h) produção de espetáculos; i) material gráfico e publicações; j) divulgação; k) 
fotos, gravações e outros suportes de divulgação, pesquisa e documentação; l) despesas 
diversas ( grifo nosso). 

Portanto, a Lei do Fomento ao Teatro consta de vários aspectos ligados à criação de 

lugares teatrais com o objetivo de viabilizar a produção de seus trabalhos, influenciando, 

assim, na cartografia dos lugares teatrais na cidade de São Paulo 16. 

De acordo com a Cooperativa Paulista de Teatro, o Fomento possibilitou a 

constituição e manutenção de espaços na cidade, como o Teatro Fábrica, o Teatro dos Sete, 

o Galpão Raso da Catarina, o Teatro dos Arcos, o Engenho Teatral (itinerante), o Galpão 

do Folias, o Instituto Pombas Urbanas (ainda em obras) e as sedes dos Satyros e da Cia. do 

Feijão, na região da praça Roosevelt. 

Outra questão da ação política é o fato de lugares teatrais serem criados vinculados 

ao denominado terceiro setor 17, o que é, também, uma modalidade de transferência do 

dinheiro público. 

O terceiro setor é compreendido aqui, apesar de sua complexidade, como um 

conjunto de organizações da sociedade civil, sem objetivos ou finalidades lucrativas. 

Embora o termo tenha ficado ligado às ONGs – Organizações Não Governamentais –, 

                                                
15 lei nº 13.279, aprovada pela Câmara Municipal em janeiro de 2002 
16 Um fato interessante é que o a Lei do Fomento, ao ser estabelecida, passou a pertencer ao eixo das 
verticalidades, apesar de inspirada em um conjunto de ações ligadas à horizontalidade. Todavia, ao passar a 
ser a “ordem comum”, ela se transforma em um modo hegemônico de operação.  Portanto, normativa.  Tanto 
que a Lei passa a servir como modelo para outras categorias que desejam o seu Fomento. Por isso não é de 
estranhar, após a vigência da Lei, que surjam criticas ao modelo, como a que o diretor Antunes Filho faz em 
relação aos critérios das comissões, pelo fato de grupos serem contemplados mais de uma vez (Oficina, 
Folias, Engenho, Vertigem, Fraternal, Cemitério de Automóveis, As Graças etc.), afirmando: "Está virando o 
teatro dos compadres" (SANTOS. V., 2004). A resposta do então secretário da cultura, Celso Frateschi, em 
relação a essa afirmação foi: “Será difícil sustentar que pessoas da altura intelectual de Gianni Ratto, 
Mariângela Alves de Lima, Lélia Abramo, Sebastião Milaré, Fernando Peixoto, Jefferson del Rios, Antônio 
Januzelli, Clóvis Garcia, Aimar Labaki, Flávio Desgranges, Izaías Almada, Fernando Quinas, Silvia 
Fernandez e Maria Sílvia Betti tenham agido por compadrismo na seleção dos escolhidos. Mas há, 
evidentemente, critérios, que estão definidos no próprio corpo da lei” (FOLHA DE SÃO PAULO, 2004). Na 
verdade,  a resposta do secretario apenas aponta um novo desenho hegemônico. Se olharmos atentamente a 
lista de nomes por ele citada, veremos que a maioria deles pertence ou pertenceu à USP, que por sua vez 
constrói ideologicamente um modo de “ver” o teatro. É esse o fato. Mesmo que as pessoas pensem 
diferentemente, estão imersas no mesmo “caldo”. Fica difícil o exercício da diferença. A crítica feita por 
Antunes faz parte da dinâmica de forças que reagem à totalização na construção da totalidade-mundo-teatro.  
17 “mercado social formado pelas ONGs e outras organizações congêneres” (TACHIZAWA, 2002, p.18). 
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outras organizações também fazem parte do terceiro setor, tais como fundações, 

associações civis, unidades assistenciais  e instituições religiosas, entre outros. 

Enfim, o fato é a constatação de uma tendência de crescimento dos lugares teatrais 

ligados ao terceiro setor. Segundo Serroni: 

 

Algumas iniciativas de instituições não governamentais [...] um deles é a política de 
implantação de espaços teatrais mantidos pelo SESC – no âmbito nacional e mais 
especificamente no estado de São Paulo [...] outra é o Serviço Social da Indústria (SESI) 
(SERRONI, 2002, p.29). 
 

Todavia, é tênue a linha que separa o terceiro setor do vínculo com o setor privado 

na atualidade.  Conforme Leila Landim:  

Terceiro Setor não é um termo neutro [...] o cenário atual que a idéia se afirma é propício a 
interpelações quanto à funcionalidade, quando está em jogo o desmonte dos direitos e a 
diminuição da responsabilidade do Estado com relação às políticas sociais. De fato, 
freqüentemente o Terceiro Setor é utilizado, implícita ou explicitamente, para produzir a 
idéia de que o universo das organizações sem fins lucrativos é uma espécie de panacéia que 
substitui o Estado no enfrentamento de questões sociais (LANDIN in CICONELLO, 2004, 
p. 55). 
 

Os lugares teatrais, tais como Teatro Aliança Francesa, Centro Cultural Banco do 

Brasil, Anfiteatro Esporte Clube Banespa, Centro da Cultura Judaica, Teatro da Cultura 

Inglesa, entre outros, não são espaços públicos. Por mais que estejam ligados a associações 

ou fundações com objetivos sociais, são lugares privados. 

Essa confusão na percepção da propriedade é um dos aspectos que envolvem não 

somente a questão de uma política cultural, mas a própria opção do Estado, em relação a 

sua ação nos equipamentos culturais.  

Em São Paulo, os teatros do SESC, SESI e Banco do Brasil têm se transformado 

nos lugares teatrais mais cobiçados pelos artistas, pois essas organizações garantem à 

atividade Teatro qualidade, público e retorno financeiro aos artistas. Entretanto, cada uma 

delas tem a sua política cultural própria, são um conjunto de forças organizadas, sem a 

ação direta do Estado, mas financiadas pelo dinheiro do contribuinte.  

Suas ações de interferência na cartografia da cidade são visíveis. Como sabemos os 

lugares teatrais se concentram nos distritos centro e oeste da cidade (ver gráfico 6, pág. 

143). Os teatros do SESC, nesse sentido, destacam-se, pois, além de unidades nos distritos 

de forte concentração de lugares teatrais, eles têm várias unidades em bairros periféricos, 

como por exemplo, SESC Belenzinho (Distrito Leste 1), SESC Ipiranga (distrito Sul 1), 

SESC Interlagos (distrito Sul 2), SESC Santo Amaro (distrito sul 2), que disponibilizam, 

em sua agenda cultural, espetáculos que fazem sucesso diferença na temporada paulistana. 
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Estabelecem assim, por meio da sua ação, uma interferência de ordem política e cultural na 

cartografia dos lugares teatrais na cidade de São Paulo. 

A maioria desses espaços está aberta a inovações em relação à dinâmica do lugar 

teatral, não sendo incomum verificarmos a ocupação de lugares distintos ao edifício teatral 

para a realização de espetáculos em suas instalações. 

Para concluir, queremos ressaltar que seja no Município, seja no Estado, ou mesmo 

no âmbito federal, a política cultural não é algo abstrato. É certo que esbarra na 

abrangência de interesses outros existentes: 

Uma pluralidade de interesses ativos na área cultural: grupos, associações, organismos, 
revistas, fontes de financiamentos, identidades e qualificações intelectuais, técnicas, 
estéticas, políticas e administrativas, em um grau ainda difícil de se imaginar no Brasil e 
para as condições brasileiras. Tantos interesses e pontos de vista distintos se confrontam em 
espaços sociais relativamente independentes entre si (DURAND. J., 2001). 
 

 Além da pluralidade, verifica-se não haver uma visão sistêmica das políticas 
culturais, pois, na maioria das vezes, tais políticas, quando implementadas, são 
fragmentadas e descontínuas, seja pela questão ideológico-partidária, seja pela questão 
econômica ou por interesses pessoais, como alerta José Durand: 
 

Para se atingir um patamar mais consistente, será necessária uma visão mais orgânica e 
retrospectiva, capaz de avaliar e refletir sobre experiências prévias. Tal estágio será tanto 
mais distante e inatingível quanto mais as secretarias de cultura forem entregues a artistas e 
intelectuais consagrados que, na falta de um passado de administradores e de vontade 
política, tenderem a se comportar como "medalhões", julgando-se autorizados a orientar a 
ação de governo por linhas que sigam apenas suas preferências pessoais. Isso sem 
mencionar pior ainda aqueles secretários que são escolhidos "à força" porque nenhum 
partido tenha se interessado por uma área tão pouco atrativa na partilha do orçamento e dos 
cargos politicamente compensadores. Esses dirigentes "de ocasião" com facilidade aspiram 
a marcar sua presença com projetos "de impacto", que, na maioria das vezes, consistem em 
"reinventar a roda" (DURAND. J., 2001). 

 

Em suma, a maioria das ações políticas vinculadas à cultura está relacionada a uma 

relação de co-produção com a sociedade civil, o que, por si só, não é negativo. O negativo 

está em que muitas dessas ações tem valorizado somente a eficácia da gestão dos recursos, 

ou o retorno social, esquecendo-se de que o diálogo artístico envolve outras questões. 
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