
 

 
V ENECULT - Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura 

27 a 29 de maio de 2009 
Faculdade de Comunicação/UFBa, Salvador-Bahia-Brasil. 

 
O TRABALHO COOPERATIVADO COMO MODELO DE ORGANIZAÇÃO 

PARA A PRODUÇÃO CULTURAL: 
O CASO DA COOPERATIVA BAIANA DE TEATRO 

 
      Paloma Vasconcelos Ayres1 

 
Resumo: o presente artigo reúne as considerações sobre os grupos teatrais de Salvador, 
como exemplos de organização para a produção cultural, tendo como universo a 
Cooperativa Baiana de Teatro, contidas na monografia homônima de graduação em 
Produção em Comunicação e Cultura da Faculdade de Comunicação da UFBA em 
2008.1, elaborada pela autora deste artigo. O objetivo daquele trabalho buscou 
compreender o modo como seis dos dezoito grupos da Cooperativa realizam as suas 
atividades em prol da cultura local, bem como entender a relação entre esses entes e a 
instituição à qual pertencem.  
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INTRODUÇÃO 

Como os grupos de teatro soteropolitanos conseguem dar voz e vez aos seus 

anseios artísticos, contribuindo para a Produção Cultural local? Este foi o 

questionamento principal que norteou a elaboração da monografia de graduação em 

Comunicação Social – Produção em Comunicação e Cultura em 2008.1, intitulada “O 

trabalho cooperativado como modelo de organização para a produção cultural: O caso 

da Cooperativa Baiana de Teatro”. Mais do que falar tão somente dos grupos teatrais, 

ensejou-se em discorrer também sobre a relação existente entre a Cooperativa Baiana de 

Teatro, universo escolhido, e seis das então dezoito agremiações que dela fazem parte, 

de modo a entender o que a primeira parte oferece à segunda e vice-versa. A monografia 

contém uma análise da constituição administrativa da Cooperativa e de uma parte dos 

seus grupos, além de uma brevíssima contextualização histórica do teatro na Bahia, 

conceituações de cooperativismo, de grupo teatral, cooperativismo no teatro e um 

exemplo bem sucedido deste gênero. 

Para a elaboração da então monografia, foram utilizados livros e trabalhos 

acadêmicos, além das entrevistas com o conselho administrativo da CBT e com seis dos 

dezoito grupos que compõem a instituição. Na época em que o trabalho foi realizado, os 
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diretores da CBT eram os seguintes: o diretor presidente João Lima, a diretora 

administrativa Karina de Faria, a diretora executiva Deusi Magalhães, o diretor 

conselheiro Fábio Vidal e o diretor financeiro Fábio Neves. Por sua vez, os grupos 

entrevistados (representados por um dos componentes, em sua maioria diretores dos 

grupos), foram: Arte Sintonia Cia de Teatro, Cia Dendê de Teatro, Cia Rebanho de 

Atores, Cia Estupor, Cia de Teatro Popular da Bahia e Cia Ziriguidum Borogodó de 

Teatro.  

O que será visto neste artigo são, portanto, os principais trechos do trabalho de 

conclusão de curso, cujo tema guarda, para si, uma relevante importância para a cena 

teatral de Salvador, haja vista que o assunto, pelo o que foi observado no decorrer da 

elaboração do trabalho, foi pouco ou quase nada explorado, não só na comunidade 

acadêmica, como em livros e outras publicações. A escolha da Cooperativa Baiana de 

Teatro como o universo da pesquisa se deu por se tratar de uma experiência pioneira na 

Bahia, uma vez que agrega grupos e companhias, cada um com suas peculiaridades, 

constituindo-se assim em um corpus rico e diverso, composto pelas experiências destas 

agremiações. Assim sendo, o estudo da gestão administrativa da Cooperativa Baiana de 

Teatro atende a uma necessidade de entender e demonstrar a inserção desta temática na 

dinâmica da Produção Cultural local. 

 

EIXO TEMÁTICO: ORGANIZAÇÃO DOS GRUPOS TEATRAIS 

O teatro da Bahia, cuja produção está mais concentrada na capital, passou, a 

partir da década de 1980, por momentos de substancial crescimento, caracterizando o 

que se denomina a “retomada” deste segmento no Estado. No início dos anos 80, com a 

abertura política, nos fins da Ditadura Militar (1964-1985), os cursos livres, a exemplo 

dos oferecidos no Teatro Castro Alves, e demais oficinas, trouxeram novas técnicas que 

valorizavam e treinavam o ator. Esse, por sua vez, viu aumentar a sua qualidade técnica, 

no entanto, ainda não havia um público cativo para apreciá-la. Ademais, já era possível 

perceber, nesta época, um nível de profissionalização com o surgimento das primeiras 

pessoas na função específica de produtores. 

Atualmente, os grupos e companhias teatrais desenvolvem um trabalho de 

pesquisa, aperfeiçoamento, bem como interagem com demais modalidades artísticas, 

sempre em prol da diversidade e da riqueza do mundo teatral. A Bahia, que abriga a 

primeira faculdade de teatro do Brasil – Escola de Teatro da UFBA – foi e continua 

sendo um celeiro de artistas renomados, muitos deles revelados em agremiações 



 

teatrais, a exemplo da Companhia Teatro dos Novos, uma das primeiras organizações 

do gênero, que marcou o início do que viria a ser o Teatro Vila Velha. Além desta 

companhia, muitos outros agrupamentos contribuíram para o fortalecimento desta 

atividade, que desde sempre buscou – muitas vezes com êxito, outras vezes nem tanto – 

a sua inserção no cotidiano da sociedade baiana.  

A associação entre a pura experiência artística e a competência administrativa do 

teatro está presente na prerrogativa de que os produtos culturais estão sujeitos à lógica 

da economia de mercado, na realidade brasileira, o que torna perfeitamente possível a 

sua sobrevivência, sem que uma não se sobreponha à outra, fazendo valer o 

compromisso que o teatro tem com o seu público e com os seus praticantes. Estes 

últimos, também (e tão bem) representados pelos grupos teatrais, fazem jus à 

supracitada associação entre a criação artística e a sua conseqüente administração, uma 

vez que, desde o momento em que surgem e, levando em consideração o contexto sócio-

político e econômico vigente, são movidos pela tríade verbal pensar arte – fazer arte – 

sobreviver da arte, sendo o último uma difícil missão no universo artístico em geral. 

Desta maneira, para que o seu trabalho seja valorizado e assim possa ter uma 

esperada longa perpetuação, os profissionais – atores, diretores, produtores e demais 

técnicos – estão, pouco a pouco, se associando a uma organização coletiva, buscando o 

constante aperfeiçoamento e maturidade do trabalho em grupo, tanto na pesquisa e na 

experimentação artística, quanto no processo de elaboração e realização dos seus 

produtos culturais. Ainda que passem por eventuais dificuldades das mais diversas 

naturezas, os grupos batalham pela sua sobrevivência, através da tentativa, do acerto e 

do erro, como em qualquer outra atividade econômica. 

 Inserida neste contexto, a Cooperativa Baiana de Teatro (CBT) é uma 

cooperativa de atores organizados em grupos, fundada em 2004, que tem como objetivo 

principal dignificar o trabalho do ator e tornar o teatro mais acessível à população. A 

CBT já realizou eventos importantes como as três edições do projeto “Lá Vem a 

Cooperativa”, a 1ª Jornada de Teatro da Bahia, as duas edições do projeto “Viva 

Teatro”, que comemora, sempre no dia 27 de março, o Dia Internacional do Teatro e o 

“1º Festival de Teatro da Bahia”, que reuniu 57 espetáculos nacionais durante 10 dias. A 

Cooperativa Baiana de Teatro também tem como compromisso o estímulo à produção 

dos grupos, organizando ações para manutenção e circulação dos seus espetáculos. 

 

COOPERATIVISMO: HISTÓRICO E CARACTERÍSTICAS 



 

Pelo fato do objeto de estudo ser uma Cooperativa, vale contar uma breve 

história do surgimento do cooperativismo (COOPERATIVA..., 2007) que tem início em 

1843, na Inglaterra, em pleno processo de Revolução Industrial. Enquanto a indústria 

prosperava e as lutas trabalhistas se mostravam inglórias, 28 tecelões de Rochdale, 

distrito de Lancashire, acuados pelo desemprego, falta de condições sociais, ou salários 

indignos, resolveram oferecer seu produto ao mercado, a partir da união de suas forças.  

Todos cooperaram para a aquisição de um armazém comum, e assim nasceu, em 

1844, a primeira cooperativa organizada, logo transformada em símbolo. Em menos de 

10 anos, já eram mais de 1000 cooperados, e a sociedade servia de modelo ao mundo 

inteiro. Em 1886, na cidade francesa de Lyon, Charles Gide estudou e sistematizou a 

doutrina cooperativista.  

No Brasil, de acordo com a lei que rege o cooperativismo no país, a Lei 5.764, 

de 16 de dezembro de 1971, Cooperativa é uma associação autônoma de pessoas que se 

unem, voluntariamente, para satisfazer aspirações e necessidades econômicas, sociais e 

culturais comuns, por meio de uma empresa de propriedade coletiva e 

democraticamente gerida. É composta de, pelo menos, vinte pessoas físicas, unidas pela 

cooperação e ajuda mútua, gerida de forma democrática e participativa. Sua proposta é 

obter um desempenho econômico eficiente, através da qualidade e da confiabilidade dos 

serviços que presta aos próprios associados e aos usuários, com objetivos econômicos e 

sociais comuns, cujos aspectos legais e doutrinários são distintos de outras sociedades. 

 

COOPERATIVA DE TEATRO: UM EXEMPLO DE ORGANIZAÇÃO 

CULTURAL 

Considerada com um “bem requerido pela sociedade”, nas palavras de Leão Jr. 

(2003), citado por Hoffmann e Dellagnelo (2006, p. 2), as organizações culturais 

passam, atualmente, por modificações, em especial “nas formas de financiamento e 

gestão, em decorrência das inúmeras mudanças no cenário institucional”. A partir deste 

cenário, as organizações precisam criar novas estruturas e a promover alterações nos 

processos de gestão, no intuito de buscar o aumento da sua capacidade competitiva, 

adquirindo, desta forma, o comportamento peculiar de organizações do campo 

empresarial. 

No tangente à situação das organizações culturais, Leão Jr et al (2001, p. 2) 

remete a Hudson (1999), quando afirma sobre a ascensão, não só em número como em 



 

tamanho destas. Assim, o seu desenvolvimento traz contribuições essenciais, como a 

“capacidade de representar o ponto de vista das pessoas, inovar e proporcionar um 

sentido de cidadania” (Leão Jr et al, 2001, p. 2), além de ampliar as discussões em torno 

da cultura, reforçando a importância das organizações em relação ao desempenho de 

suas atividades sócio-educativas, culturais e profissionalizantes. 

Em relação às organizações sem fins lucrativos, como é o caso do objeto 

estudado neste trabalho, elas podem classificar seus objetivos de acordo com alguns 

critérios, dentre os quais o crescimento organizacional, consciência social, a inserção no 

mercado, produtividade e satisfação do público.  

 

COOPERATIVISMO NO TEATRO 

Após os conceitos de cooperativismo e de organização cultural, adentramos mais 

detidamente na experiência da cooperativa teatral. O fenômeno das cooperativas teatrais 

ou grupos que funcionam como cooperativa existiu de forma freqüente nos anos 70, 

entretanto, a sua possível retomada se concentra na década de 1990.  

Segundo Fischer (2003, p. 27), no início desta década, imperava um clima de 

instabilidade econômica, devido à recessão cultural induzida pelo então presidente 

Fernando Collor de Mello que, além de extinguir diversas instituições culturais, 

descontinuou ações de uma política cultural que tentava se ajustar, justamente no 

período em que empresas públicas e privadas passavam a se interessar em apoiar 

manifestações artístico-culturais. Assim, “as contradições das leis de incentivo fiscal 

propiciaram a retomada das cooperativas teatrais”, de maneira que “a distribuição da 

renda de forma eqüitativa resulta na formação de associações, corporações autônomas e 

empresas culturais de propriedade e valores coletivos” (FISCHER, 2003). 

 

 

COOPERATIVA BAIANA DE TEATRO – INCENTIVANDO O FAZER 

TEATRAL NA BAHIA 

Em 2004, três grupos, dirigidos por um mesmo diretor, convocaram outros 

grupos, no sentido de buscar soluções, não só para resolver os próprios problemas de 

ordem administrativa, mas para unir forças em direção a melhores condições de trabalho 

para os grupos e seus respectivos atores. Neste contexto, surge, em 2 de julho de 2004, a 

Cooperativa Baiana de Teatro. Segunda cooperativa do gênero no Brasil, ela é uma 

instituição sem fins lucrativos e legalmente constituída que, por iniciativa de artistas 



 

locais, busca uma alternativa auto-sustentável para melhoria nas condições de trabalho 

dos atores cooperados, dignificando o seu trabalho. A CBT tem como objetivo 

funcionar como catalisadora da produção dos grupos e organizadora de ações para 

distribuição, manutenção e circulação desta produção, além de incentivar o movimento 

de teatro de grupo.  

A formação de platéia também se constitui em um dos compromissos da CBT, a 

qual promove a democratização dos produtos artísticos e culturais, na facilitação do 

acesso da população às boas produções artísticas que, a cada ano, estréiam nas casas de 

espetáculos de Salvador. 

Atualmente, a Cooperativa participa do programa de Desenvolvimento Regional 

Sustentável (DRS), uma estratégia de negócios do Banco do Brasil, que tem o objetivo 

de impulsionar o desenvolvimento sustentável das regiões onde o banco está presente, 

por meio da mobilização de agentes econômicos, políticos e sociais, para práticas de 

apoio a atividades produtivas economicamente viáveis, socialmente justas e 

ambientalmente corretas, sempre observada e respeitada a diversidade cultural. Dentre 

as principais propostas e premissas da DRS estão o estímulo ao associativismo e ao 

cooperativismo, democratização do acesso ao crédito e maior participação no mercado 

de baixa renda. 

A Cooperativa Baiana de Teatro, mesmo sendo uma organização sem fins 

lucrativos e, estando de acordo, portanto, com as leis cooperativistas, possui uma 

estrutura que possibilita a criação artística e a transformação desta em um produto 

cultural que pode (e deve) ser distribuído comercialmente, sem que isso o resuma a uma 

mercadoria. Pelo que se percebe, o funcionamento da CBT permite o desenvolvimento 

de parcerias com outras instituições, a inscrição de projetos em leis de incentivo, no 

intuito de ver suas ações serem concretizadas. Nas palavras de Sobreira; 

Ao considerarmos o quão recente é a existência das práticas de 
produção como atividade negocial organizada, e, mais ainda, 
dos estudos e da produção do conhecimento sobre os temas 
realizados aqui, veremos que a organização dos esforços de 
produção do teatro baiano realizou feitos notáveis. É notório 
que houve um crescimento qualitativo nos procedimentos e nos 
instrumentos utilizados por estes articuladores (os produtores 
culturais) (SOBREIRA, 2003, p 77). 

Nesse sentido, a Cooperativa Baiana de Teatro vem dar suporte jurídico e 

estrutura empresarial necessários a esses grupos, de maneira que eles possam atuar no 

mercado em pé de igualdade com as outras empresas de produção.  



 

Um exemplo de trabalho em cooperação é o projeto “Lá Vem a Cooperativa”, 

resultado de uma união de esforços para a realização de algo grandioso que beneficia 

artistas cooperados e não cooperados, a atividade teatral como um todo e a população de 

Salvador. Neste evento, os artistas, além de desempenhar sua tarefa de artistas, se 

dividiram em atividades de contra-regra, chefe de palco, técnico de luz, assessor de 

imprensa, mestre de cerimônia, tudo para realizar um grande festival de teatro. 

 

AS CÉLULAS PRODUTIVAS DA CBT – OS GRUPOS TEATRAIS2 

A área de Produção Cultural, para muitos atores, ainda é um terreno nem sempre 

tão fértil a ser explorado, haja vista que tal atividade é predominantemente exercida 

pelos denominados produtores culturais. Estes profissionais se especializam em 

atividades de planejamento, elaboração e realização de projetos culturais e, no caso 

específico do teatro, encontram nos grupos um meio para atuar como produtores de seus 

espetáculos. Entretanto, a figura do produtor nem sempre está presente e, desta forma, 

muitos atores precisaram obter, forçosamente, tais habilidades, para conseguir realizar 

suas produções. Em todos os grupos entrevistados, não existe a atuação constante do 

produtor executivo, e as atividades concernentes a este ficam a cargo dos próprios 

membros do grupo, os atores. 

Ao serem inquiridos com a pergunta “O que significa ‘Produção Teatral’”, 

percebe-se que, na teoria, os entrevistados (representantes dos grupos) compreendem de 

maneira razoável o que implica, meramente na prática, as etapas que envolvem o 

processo de realização de um espetáculo. 

Em relação ao público dos grupos entrevistados, que ajuda a definir o perfil 

destes, todos se preocupam em que públicos vão atingir e como vão atingir, entretanto, 

não dispõem de meios palpáveis de verificação do retorno do público sobre seus 

produtos. 

É possível fazer uma análise cruzada entre a importância do consumo de teatro 

para a sociedade e a razão de existir dos grupos entrevistados, a partir do momento em 

que o primeiro, sem dúvida, colabora para justificar o segundo. Mesmo com os 

costumeiros revezes do qual padecem muitos grupos teatrais de Salvador e, ainda que 

discordem sobre a necessidade (ou não) de se consumir teatro, os entrevistados, de uma 
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autora deste artigo. 



 

forma ou de outra são categóricos: a razão de os grupos existirem é a necessidade de 

expressar-se por meio da arte. 

Pertencentes à Cooperativa Baiana de Teatro, os grupos entrevistados foram 

questionados, nesta ordem, sobre o motivo da entrada na CBT; a importância desta 

instituição no Estado; qual a estrutura que a Cooperativa os proporciona; se o fato de 

fazerem parte da CBT lhes dá legitimidade e, por fim, qual a importância dos grupos 

teatrais para o cenário baiano. Esta última pergunta tem a finalidade de reafirmar a mola 

propulsora desta monografia, ou seja, o que motiva o estudo dos grupos teatrais, em 

especial de Salvador. 

Sobre a primeira pergunta, o que predomina é o sentimento de fortalecimento 

dos grupos, ao fazer parte de uma estrutura organizada, que os representa enquanto 

classe, bem como usufruir os benefícios que esta mesma estrutura proporciona. A 

segunda indagação traceja unanimidade em relação à notabilidade que a CBT tem, não 

só na sociedade baiana e soteropolitana, mas, principalmente, para o seu público mais 

interessado – os grupos cooperados, além de a CBT divulgar o trabalho que estes 

desempenham, além de valorizar os profissionais envolvidos. A terceira pergunta será 

melhor respondida pelo Conselho Administrativo da CBT, mesmo assim, boa parte dos 

grupos apontam para a existência de CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas), 

que possibilita que a CBT responda juridicamente pelos cooperados, facilitando a 

participação dos grupos nos editais, leis de incentivo e outros instrumentos de fomento 

à cultura, emissão de nota fiscal, dentre outros.  

Por sua vez, o quarto questionamento também traz unanimidade entre os 

entrevistados, que vêem na CBT um modo de maior projeção do nome dos grupos, haja 

vista o fato de a Cooperativa ter alcançado visibilidade e se tornado referência no 

cenário local e, em algumas ocasiões, nacional. Por fim, a quinta questão provoca uma 

diversidade nos pontos de vista, porém caminham no sentido de que os grupos 

favorecem o enriquecimento do teatro, sobretudo baiano.  

Faz-se pertinente estabelecer um paralelo com experiências exteriores à 

Cooperativa Baiana de Teatro, no sentido de observar as similaridades e/ ou diferenças 

de administração de agrupamentos teatrais. Nos dizeres de FARIA (1997), a Companhia 

Baiana de Patifaria, assim como os grupos entrevistados, ou mesmo outros grupos de 

quaisquer lugares que sejam, começou a sua carreira montando seus espetáculos, 

quando “funções, prejuízos e ganhos foram todos cooperativados quando da montagem 

de seu primeiro espetáculo”, a saber, “Abafabanca”.  



 

Em entrevista à Faria, o ator Lelo Filho3 afirma que o trabalho era dividido por 

igual e cada integrante da Companhia tinha uma função. Entretanto, Lelo admite que, 

com o tempo, o teatro precisa de uma estrutura mais organizada, que acompanhe as 

tendências do mercado atual. 

“(...) É óbvio que o Teatro tem esse perfil de ser uma arte 
artesanal, só que o tempo passa, entendeu? O mundo evolui e 
você tem que acompanhar esse ritmo também que as coisas 
também que as coisas tão em volta, porque você fica meio que 
no artesanal a vida inteira. Você não pode ficar cooperativando 
coisas a vida inteira.” (Filho in FARIA, 1997) 

Com o passar dos anos, a Companhia Baiana de Patifaria foi, paulatinamente, 

encontrando o caminho de uma administração, onde todos os componentes sabiam qual 

o seu papel dentro do grupo, onde a figura do administrador teve significativa 

importância nesse processo. Em linhas gerais, os membros adquiriram “um know-how e 

um formato, que primavam cada vez mais pelo trato profissional e pela estrutura 

estável, onde os papéis de todos e de cada um deviam ser bem definidos e acertados” 

(FARIA, 1997).  

Esta estrutura mais organizada, conquistada pela Companhia Baiana de 

Patifaria, difere da realidade dos grupos inquiridos, os quais, pelo que se percebe, ainda 

se encontram no estágio da produção cooperativada, mencionada por Lelo Filho. Neste 

caso, todos os membros dos grupos entrevistados se encarregam de executar as 

atividades da produção de espetáculos e de administração do próprio grupo, enquanto 

que a CBP passou a contar com profissionais especializados na área de produção e de 

administração, deixando os atores um pouco mais livres para desempenhar a tão 

somente função de atores. 

 

CONSELHO ADMINISTRATIVO: A ORGANIZAÇÃO DA COOPERATIVA 

BAIANA DE TEATRO  

No cenário em que a CBT foi criada, o segmento teatral já apontava para um 

crescimento do número de grupos e suas respectivas produções e da profissionalização. 

Em outra direção, há que se pensar em outros aspectos que marcaram esse período, 

como a mudança na visão das empresas sobre o teatro. 

                                                
3 O ator Lelo Filho, membro da Companhia Baiana de Patifaria desde a sua formação até os dias atuais, 
cedeu entrevista à Karina de Faria in: Patifes, Profissionais e Persistentes – o papel do espetáculo “A 

Bofetada” no processo de profissionalização do Teatro Baiano. Dissertação de Mestrado do Núcleo de 
Pós-Graduação em Administração da UFBA. Salvador, 1997. 



 

Percebe-se que, em 4 anos de existência, a Cooperativa trouxe mudanças 

significativas, não só para o cotidiano dos seus grupos, mas para o cenário teatral 

baiano. Durante esse tempo, algumas conquistas são notáveis, como a própria 

visibilidade perante o público local, perante outras instituições e pelo poder público; a 

saída da informalidade, a representatividade jurídica e financeira, com o CNPJ e a nota 

fiscal. Entretanto, há, segundo todos os entrevistados, mais objetivos a serem atingidos, 

dentre eles uma sede mais bem aparelhada; sistematização na venda de espetáculos dos 

grupos; além da mudança na visão que se tem sobre o teatro, que precisa ser olhado 

como uma atividade cultural lucrativa. 

No campo das dificuldades, uma delas é a persistente falta de interesse que o 

público, em geral, tem por teatro, não obstante já tenha sido admitido que o público de 

teatro em Salvador cresceu com o passar dos anos. Em uma outra ótica, há quem vá 

mais além, apontando a falta de um sistema educacional eficiente e de políticas públicas 

culturais mais eficazes para sanar o abismo sócio-econômico e cultural que existe na 

população local e nacional.  

A dificuldade de administrar uma cooperativa é um outro ponto que deve ser 

levado em consideração. Apesar de ter nascido com um porte considerável, os membros 

da CBT ocuparam muito tempo aprendendo a lidar com impostos, taxas, dentre outras 

responsabilidades do trato com uma cooperativa.  

Diante do acima exposto sobre a organização administrativa da Cooperativa, é 

possível compreender acerca da existência de uma cooperativa de teatro. Além disso, 

juntamente ao que foi apresentado sobre os grupos, permitiu-se analisar, de maneira 

conjugada, a interface entre a CBT e os seus cooperados e o papel que cada um deles tem 

no desenvolvimento e valorização do setor teatral na Bahia. 

 

CONCLUSÃO 

Os dois norteadores deste trabalho são, de um lado, a organização dos grupos 

teatrais, na condição de produtores culturais e, do outro lado, a estrutura da Cooperativa 

Baiana de Teatro que aglutina os grupos. De modo sintético, esta pesquisa investiga 

como uma parcela do universo dos grupos teatrais baianos consegue se manter, dentro de 

uma instituição que os representa e contribui para o fomento do segmento teatral no 

Estado. 



 

O teatro baiano sempre foi conhecido pela atuação dos grupos teatrais desde a 

década de 1920, quando “ensaiou-se”, na Bahia, “a formação de companhias”, 

destacando-se o “aparecimento da Companhia do Cine-Teatro Olímpia”, entre os anos de 

1924 e 1925 (FARIA, 1997). Como não poderia deixar de ser, esses grupos, ao longo da 

história, vêm acompanhando momentos de crise e de sucesso, e, devido a isso, procuram 

constantemente por meios de exercitar a criação artística, além da manutenção financeira 

para garantir a sua continuidade. Os seis grupos da CBT, argüidos neste trabalho, são 

exemplos – além de muitos outros grupos da capital e de todo o Estado – dessa dupla 

luta, qual seja: criar arte e se sustentar dela. 

Os conhecimentos sobre o sistema cooperativista facilitaram o entendimento a 

respeito desse modelo organizacional que, segundo Fischer (2003), é uma “alternativa 

administrativa e de manutenção artística que melhor se adequa à situação econômica 

nacional”. Sendo assim, o cooperativismo possibilita, aos grupos teatrais da CBT, uma 

vivência coletiva, onde cada um deles busca a realização dos seus projetos, dos quais 

resultam a sua própria sustentabilidade, bem como são partes de uma organização que 

também busca o seu custeamento para proporcionar benefícios aos seus cooperados, 

numa relação simbiótica. 

Vale reforçar que a Cooperativa Baiana de Teatro é, sem dúvida, um exemplo de 

organização cultural. Ainda que não tenha propósitos eminentemente lucrativos, a CBT 

visa, como qualquer organização, o seu próprio crescimento, inserção no mercado e a 

consciência social, no sentido de melhorar as condições de trabalho de seus cooperados, 

divulgando sua produção e, dessa forma, atender parte da demanda do público por arte e 

cultura. No que tange aos objetivos de uma organização, é interessante trazer uma 

contribuição de Hoffmann e Dellagnelo (2007). As autoras citam e concordam com 

Marinho (1990), afirmando que os objetivos, aliados aos esforços por parte dos 

indivíduos, “são elementos característicos das organizações modernas” (MARINHO, 

1990, apud HOFFMANN; DELLAGNELO 2007). Ou seja, as organizações são, 

resumidamente, “unidades sociais que procuram atingir seus objetivos específicos, sua 

razão de ser é servir a esses objetivos” (ETZIONI, 1976, p.13 apud HOFFMANN; 

DELLAGNELO 2007). 

Os grupos teatrais da CBT, denominados aqui como células produtivas, possuem 

uma realidade comum, ainda que com suas peculiaridades, a demais grupos não 



 

pertencentes4 à Cooperativa. Em tempo, serão pontuadas algumas das características 

observadas durante as entrevistas com os seis grupos.  

A Arte Sintonia já contou com produtores externos5 à companhia, entretanto, 

Antônio Marques, diretor da mesma, sempre acompanha de perto todas as atividades de 

produção executiva dos espetáculos, mesmo quando os outros membros do grupo 

ajudam nessas atividades. Já a Dendê de Teatro tem um diretor altamente centralizador, 

no que se refere à produção. Paolo Ferreira pouco dispõe da participação dos demais 

integrantes da companhia na realização dos projetos, sendo o próprio diretor o 

coordenador de produção. A Rebanho de Atores tem um elemento que a diferencia dos 

demais grupos entrevistados: a composição do grupo, formado pelo casal Alan Félix e 

Adriana Amorim, ambos responsáveis por todas as atividades produtivas da companhia, 

embora, como muitas outras, convidam profissionais externos para atuar nas produções, 

principalmente porque, no caso da Rebanho, só existem duas pessoas no grupo. Os 

filhos do casal, inclusive, já participaram de uma montagem, caracterizando o que se 

denominaria estrutura familiar. 

Por sua vez, a Estupor possui a sua gênese no ambiente acadêmico, produzindo, 

por isso, montagens atreladas a pesquisas de graduação e pós-graduação até hoje sempre 

vinculadas à Escola de Teatro da UFBA, decididas em função do projeto e da pesquisa 

desenvolvidas pelas integrantes Carolina Vieira e Antônia Pereira. A Companhia de 

Teatro Popular da Bahia tem uma dinâmica de trabalho bastante voltada para a classe 

industrial, na medida em que realiza uma parceria com o Serviço Social da Indústria 

(SESI), apresentando espetáculos para o público industriário, contribuindo para a 

formação de platéia entre o mesmo. Por fim, tal como se verifica na Arte Sintonia, a 

Ziriguidum Borogodó também terceiriza alguns serviços, embora os membros, 

opcionalmente, assumem algum serviço além da sua principal função, no entanto, essa 

situação não é considerada a ideal por Marconi Araponga. O que se nota é que, de modo 

geral, os grupos entrevistados só conseguem existir, de fato, quando todos os seus 

membros participam das atividades necessárias ao seu funcionamento. 

Com quatro anos de existência, a Cooperativa Baiana de Teatro já conquistou – 

e vem conquistando – a respeitabilidade perante alguns segmentos da sociedade em tão 

                                                
4 Além do universo da Cooperativa Baiana de Teatro, a autora desta monografia consultou representantes 
de outros grupos teatrais de Salvador, a exemplo do Bando de Teatro Olodum e Dimenti, bem como 
sondagens com pessoas do meio teatral sobre a realidade dos grupos de Salvador. 
5 Dentre eles, a autora deste trabalho, que atuou na produção do espetáculo “Zona Contaminada”, cuja 
estréia foi em 7 de julho de 2007. 



 

pouco tempo de vida. Entretanto, a CBT se vê diante de desafios a enfrentar e muitas 

coisas a conquistar, conforme depoimentos dos diretores da instituição. De um lado, a 

possibilidade de inscrição em editais – uma das fontes de financiamento dos projetos 

dos grupos – se amplia, graças ao CNPJ, ou mesmo a participação de eventos realizados 

pela CBT ou por outras entidades já são uma realidade, em virtude de os grupos serem 

integrantes da CBT. Do outro lado, faltam, dentre outras coisas, uma sede física, com 

salas de ensaio e de reuniões, sistematização na venda dos produtos realizados pelos 

grupos e benefícios como plano de saúde para os atores cooperados.  

A sustentabilidade, tanto dos grupos quanto da Cooperativa, é um desses 

desafios anteriormente aludidos. Em meio à eterna crise econômica pela qual passa a 

sociedade brasileira, não sendo diferente na área da cultura, as micro e macro 

organizações culturais invariavelmente buscam novas e diferentes formas de se 

estruturarem, assim como a conservação dessa mesma estrutura, através da viabilização 

de seus objetivos. Desta maneira, deseja-se que a CBT e todos os seus cooperados 

encontrem um caminho menos sinuoso, não de experiências artísticas, mas com menos 

obstáculos aparentemente intransponíveis, os quais foram largamente acenados no 

decorrer deste trabalho. Outra expectativa para a CBT e para os grupos é de que eles 

alcancem um estilo de organização no qual o artista possa ser, livremente, artista, sem 

perder, é claro, a visão de que, além de fazer arte, é imprescindível viver (e muito bem, 

diga-se de passagem) dela. 

Ao finalizar este presente trabalho, é válida a sugestão de que outras pesquisas, 

acadêmicas ou não, possam vir complementar este artigo, sobre organização de grupos 

teatrais, seja abordando a sua auto-gestão, financiamento – de patrocínio direto ou leis 

de fomento – dentre outras vertentes. Sendo um ente tão importante no universo teatral, 

é de se esperar que, especialmente em Salvador, que demais pesquisadores, inclusive de 

teatro, possam trazer, à luz da ribalta do conhecimento, os que fazem por merecê-la 

todos os dias pelos palcos dos teatros da cidade – os grupos teatrais. 
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