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SEGUNDO O IDH − Índice de Desenvolvi-
mento Humano – da FIESP de 2013, a cidade 
de São Paulo ocupa o 14º lugar, ficando atrás 
de Águas de São Pedro, Santos, Jundiaí, Va-
linhos, Vinhedo, Santo André, Araraquara, 
Santana de Parnaíba, Ilha Solteira, Americana, 
São José dos Campos, Presidente Prudente e 
de São Caetano do Sul, vanguardista da lista. 
Então podemos supor que, no que tange ao 
universo que envolve o ser humano (o IDH 
analisa números relativos à saúde, educação e 
renda), existem 13 cidades “melhores” que São 
Paulo.  Se o Produto Interno Bruto (PIB) per 
capita considera apenas a dimensão econômi-
ca do desenvolvimento, o IDH seria um índice 
mais “humano” e mundialmente aceito.

No município de São Paulo, o investimento 
feito em educação e cultura pulou de R$ 136,17 
(por pessoa) em 1999 para R$ 656,27 em 2011, 
ano em que o DeepAsk, uma plataforma de 
inteligência que divulga pesquisas diárias, cru-
zando dados públicos de diversas fontes ofi-
ciais, fez a divulgação das informações. 

Mas se o investimento em cultura e edu-
cação cresceu em ritmo constante e acelera-
do, o mesmo não se pode dizer do interesse 
que o tema cultura desperta nos candidatos 
a governador do estado de São Paulo. Longe 
disso, o tema aparece nas campanhas para 
cumprir tabela. Em um dos últimos e mais 
tradicionais debates feitos na televisão aber-
ta, o tema nem sequer apareceu, seja nas 
perguntas feitas pelo e para o candidato líder 
nas pesquisas, ou para o lanterninha.

Em entrevista realizada pela Murro em 
Ponta de Faca de julho e agosto com os re-
presentantes das siglas que almejam o Palá-
cio dos Bandeirantes, a maioria não tinha um 
plano claro e objetivo do que objetivam para o 
setor num provável governo.  Do atual Gover-
nador, candidato à reeleição, há propostas va-
gas como “valorizar as diferentes identidades 
culturais do estado”, “preservar o patrimônio 
histórico” e “fortalecer a difusão da produção 
cultural no interior e litoral do estado”. Sem 
as especificações do que exatamente será feito 

é quase como assinar um cheque em branco 
ao portador.  São chavões que não significam 
muita coisa, porque cabe aí o tudo e o nada 
(ou o muito pouco).

Outros candidatos também se valem de 
termos como “valorizar a cultura”, “apoio ao 
desenvolvimento de orquestras sinfônicas 
nas cidades do interior paulista” e a promo-
ção do “teatro amador com a criação de gru-
pos e escolas de teatro no interior paulista”. 
Como? Quando? Onde? Ninguém sabe, nin-
guém viu.

Se acontece dessa forma no estado de São 
Paulo, onde existem políticos e partidos que 
estão há décadas no poder, que teoricamente 
entendem que programas de governo servem 
para nortear o eleitor, que há uma grande 
parcela de eleitores escolarizados, e que em 
todos os cantos o eleitor é alcançado por in-
formações variadas sobre os candidatos pela 
TV, rádio, sites, redes sociais e emails, o que 
dizer do resto do país? Infelizmente, denta-
duras e fraldas ainda valem como moeda de 
troca para alguns candidatos.

De todos os partidos que concorrem à 
vaga de Governador, o único que esmiuçou 
mais o projeto de cultura foi o que há anos 
pleiteia o espaço no âmbito estadual, porque 
no federal e no municipal já tem lá seu repre-
sentante: o Partido dos Trabalhadores.  

O trâmite é o mesmo em todas as campa-
nhas do PT: ouvir as bases, os diversos seto-
res, fazer GTs – Grupos de Trabalho, avaliar 
e reavaliar as propostas que vão surgindo dos 
diálogos. A implementação do plano de go-
verno na cultura é uma etapa posterior que 
requer alianças e empenho político. 

A impressão que dá para os trabalhadores 
da cultura é que o tema entra na pauta das 
promessas dos partidos porque o TSE obriga. 
E ficam todos no mundo do faz de conta, can-
didatos e eleitores, acreditando que o eleito 
fará algo além do mesmo, ou do nada.

PARA CUMPRIR 
TABELA
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O DELICADO 
SORRISO DA 
PERSEVERANÇA

ELA É UMA SENHORA de cabelos bran-
cos, elegante e simpática, dona de um sor-
riso emblemático, daqueles que marcam a 
personalidade de uma pessoa. Para os tran-
seuntes é uma pessoa comum – que de fato 
é −, não desconfiam de sua luta política em 
prol da liberdade. “A cidade chama a vida 
que esvai por quem ama. Quem clama por 
socorro? Quem ouvirá? Crianças, velhos 
e cachorros sem temor. Clara meu eterno 
amor, sara minhas dores. Pra não dizer que 
eu não falei das flores” canta Mano Brown 
no rap Mil Faces de Um Homem Leal para 
o documentário Marighella sobre Carlos, 
guerrilheiro, comandante da ALN (Aliança 
Libertadora Nacional).

Nice, Silvia, Vera, Marta, Claudia: todas 
são Clara Charf. Nascida em Maceió, passou 

por duas ditaduras no Brasil, integrou o Par-
tido Comunista, faz parte do Partido dos Tra-
balhadores e esteve exilada em Cuba. Ainda 
assim, nunca deixou de defender a causa co-
munista mesmo em tempos difíceis. 

Juventude tingida de rubro
Quando jovem, Clara passou por uma 

situação que elucidaria sua posição política. 
Um amigo da família fora preso por ser comu-
nista. Esse homem, Jacob Wolfenson – pai do 
fotógrafo Bob Wolfenson −, iniciou os concei-
tos da ideologia para a menina: por que você 
foi preso? Ele respondeu: por ser comunista. 
“E o que é ser comunista?”, indagava a garota. 
“É trocar uma coisa por outra coisa que pre-
cisa”, respondeu o homem. “Então sou comu-
nista!” constatou a garota.

Clara Charf é 
memória viva de 
quem sofreu, lutou 
e não desiste de 
acreditar numa 
nação para todos
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Anos mais tarde, já envolvida com ativi-
dades políticas, foi chamada para reuniões 
de operárias que exigiam melhores con-
dições nas fábricas “aí entrei na história, 
queria participar daquela luta” relembra. 
Começou a trabalhar como aeromoça, o que 
facilitava algumas ações do Partido “quan-
do ia para o Ceará, sempre perguntava se 
queriam que eu levasse alguma coisa” e foi 
numa dessas empreitadas que conheceu 
Carlos Marighella “uma vez fui pegar um 
material e entrei fardada e vi aquele cara 
parado na porta do elevador, me chamou 
atenção” e sem que soubesse, Marighella 
sentiria o mesmo.

A faísca vermelha do amor
Após passar por uma situação constrange-

dora na empresa em que trabalhava, Aerovias 
Brasil, Clara deixou a profissão de aeromoça 
e foi morar no Rio de Janeiro. Lá, o Partido 
Comunista já tinha formado uma fração par-
lamentar – um escritório que decidia e redigia 
as propostas, discursos e ações de seus parla-
mentares – e precisavam de uma datilógrafa. 
Foi nesse ambiente que se aproximou de Ma-
riguella. Começaram a namorar.

Instaurada a ditadura de Getúlio Vargas, 
foram cassados e forçados a viver na clan-
destinidade. Tinham planos de casarem de 
papel passado, mas era impossível àquela 
época. “Não tínhamos rotina. Você não podia 
dar o seu nome. Inventava uma profissão. 
Saíamos sempre à noite e trabalhávamos 
de madrugada. Durante o dia, era simpática 
com todo mundo. Não podia fazer nada que 
nos revelasse” desabafa Clara.

Dividiam o trabalho caseiro de modo a 
não sobrecarregar nenhum dos dois. Um dia 

“Não tínhamos rotina. 
Você não podia dar o seu 
nome. Inventava uma 
profissão. Saíamos sempre 
à noite e trabalhávamos de 
madrugada. 
Durante o dia, era 
simpática com todo 
mundo. Não podia fazer 
nada que nos revelasse”

vendo-a passar roupas, combinou que não o 
fizesse enquanto não estivesse em casa. Ao 
indagar por que, ele respondeu: é que, quan-
do você for passar, vou ficar ao seu lado, len-
do para você. “Lia de tudo: de poemas a no-
tícias importantes sobre o Brasil” rememora 
com doce saudade.

Marighella morreu assassinado em 4 de 
novembro de 1969 numa ação planejada pela 
Delegacia de Ordem Política e Social, aos 57 
anos de idade. Exercitava-se constantemen-
te, pois acreditava que era preciso ter vigor 
físico para lutar pela causa. Era muito estu-
dioso, tentando, inclusive, aprender inglês, 
com Clara. Com o golpe militar de 1964, pas-
sou a ser o homem mais procurado do Brasil. 
Queria sair do país e ao fazer contatos com 
alguns padres que apoiavam os movimentos 
populares, não voltou mais. “Eles o mataram 
como se fosse um troféu. Era o inimigo nú-
mero um dos militares” finaliza.

A lembrança 
escarlate da prisão 
Clara recebeu uma incumbência da dire-

ção do Partido Comunista: ministrar aulas 
para ferroviários em Campinas. Aceitou de 
imediato. Ao chegar à cidade, o companhei-
ro que iria recebê-la estava sendo procura-
do pela polícia local. Clara estava com uma 
bolsa cheia de livros: marxistas. Foi levada 
para a casa de outra companheira que não 
aceitou sua permanência. A polícia achou 
estranha aquela movimentação. O perigo era 
iminente: o companheiro já tinha mandado 
de prisão. Ao serem abordados, somente ele 
conseguiu fugir, ela foi presa, gritando: abai-
xo a ditadura de Getúlio Vargas!

Passou quatro meses na prisão. Leva-

ram-na para uma cela feminina e alertaram 
as outras presas: não falem com essa mulher 
que ela é comunista. Curiosas, as outras pre-
sas, perguntaram o que era o comunismo “é 
dividir as coisas que você tem com as outras 
pessoas” ensinou Clara. Com medo de que 
fizesse uma revolução entre as presas, foi 
transferida para uma cela individual. Após 
semanas foi libertada com a ajuda do Parti-
do e da Associação de Imprensa de Campi-
nas cujo responsável abrigou-a em sua casa.

Após a morte de Marighella, Charf passa-
ria por outra situação de limite: com a rou-
pa do corpo e um retrato de Carlos, foi para 
Cuba, exilando-se “o resto todo foi queima-
do. Fui abraçada a essa foto. Não largava por 
nada” angustia-se.

Lá, adquiriu o nome de Claudia Gonzá-
les. Aprendeu espanhol e trabalhou como 
tradutora. Escondeu-se de tal maneira que 
não veria amigos, nem familiares por mais 
de dez anos. Mas ressalta que não foi uma 
experiência ruim.  Ao saber da anistia, de-
cidiu voltar para o Brasil. Aqui, trabalhou 
como bibliotecária, filiou-se ao PT via Se-
cretaria das Mulheres. Candidatou-se para 
deputada estadual e embora tivesse recebido 
votos consideráveis, não foi eleita. Ministrou 
palestras sobre Cuba. Trabalhou na Asses-
soria de Relações Internacionais com Luiza 
Erundina.  Atualmente faz parte do Conselho 
Nacional dos Direitos da Mulher e é presi-
dente da Associação Mulheres Pela Paz – de 
combate à violência contra a mulher “nosso 
foco agora é trazer os homens para dentro do 
movimento. Eles podem orientar os filhos a 
não praticar violência” pondera. O caminho 
para a consciência é longo, mas isso não pa-
rece assustar Clara Charf. 
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O AVESSO DA FLOR

EXISTE UMA INTIMIDADE no artista que 
revela sua maneira de ser no mundo. É dife-
rente de um outro profissional por aprofundar  
− e não temer −, sua história e suas emoções. 
Compartilham seus universos particulares e o 
público se sente numa rede social efêmera, que 
dura o tempo do espetáculo. Estar no palco, 
para o artista é, sobretudo, não perecer. 

“Os homens trazem dentro de si não só a 
individualidade, mas a humanidade inteira, 
com todas as suas possibilidades”, refletia 
Goethe. Célia Gouvêa é dessas artistas. Muda 
a forma de pensar o espetáculo para não re-
petir a fórmula. Essa inquietação está ligada 
a muitos conhecimentos: formais e não for-

mais “tenho horror a me repetir” revela. 
Formada em Filosofia pela Faculdade de 

São Bento e com um doutorado em andamen-
to pela USP, Gouvêa afirma que agora, aos 
64 anos, está mais confiante em aliar teoria 
e prática na dança, o que desprezava quando 
jovem. Foi pioneira em pensar a modalidade 
em outras instâncias, misturá-la com outras 
artes, pensar política pública para a dança 
mesmo antes da existência de editais.

Foi casada com Maurice Vaneau – im-
portante homem do teatro brasileiro e inter-
nacional – que afirma ser um “artista de qua-
lidade ímpar, de conhecimentos múltiplos 
sobre teatro” e teve duas filhas, Yara e Vânia.

 

De postura 
delicada e afável, 
Célia Gouvêa 
constrói história na 
dança paulistana 
com punhos fortes: 
desbravando 
caminhos para 
efetivação de uma 
carreira sólida
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Anos Cinzentos Para 
Artistas Coloridos 
Nada são apenas querências e adivinha-

ções. Gouvêa estudou em diferentes lugares 
do mundo. Começou na Bélgica, integran-
do a primeira turma do Mudra – Centro 
Europeu de Aperfeiçoamento e de Pesqui-
sa dos Intérpretes do Espetáculo, dirigido 
por Maurice Bejárt. Após, fundou o grupo 
Chandra – Teatro de Pesquisa de Bruxelas. 
Passou pela escola Alwin Nikolais e pelo All 
Angels Theatre Troupe em Nova York. Co-
reografou na Universidade de Illinois e teve 
vários de seus solos gravados nos estúdios 
da ONU para o Unicef. Cursou especializa-
ção em Artes na State University também 
em Nova York e posteriormente viajou para 
Portugal criando coreografias e ministran-
do aulas na Escola Superior de Dança de 
Lisboa. Acompanhou as atividades da Cie. 
Maguy Marin na França e participou do co-
letivo artístico Ramdam em Lyon. 

Em 1974, ao chegar ao Brasil deparou-
-se com uma situação bastante delicada: 
a ditadura militar e o apogeu do AI-5, mo-
mento mais duro do regime militar que 
empoderava os militares a punirem aqueles 
que fossem inimigos do governo. Qualquer 
manifestação, principalmente as artísticas, 
passava por censuras ferrenhas. Longe do 

Célia Gouvêa, após verificar que o Programa Bolsa Vitae de Artes não 
oferecia oportunidades para dança, escreveu uma carta aos dirigentes. 
Desde então, a dança entrou na pauta

Brasil, sabendo dos acontecimentos aqui 
ocorridos como perseguições, torturas etc., 
pensou num roteiro de um espetáculo para 
colocar em prática quando chegasse. Preci-
sava, primeiro, de um espaço para estruturar 
suas ideias. Nascia, então, o Teatro de Dan-
ça Galpão, com três coreografias intituladas 
Caminhada. A primeira mais introspectiva, 
ou beckettiana, como prefere dizer; a segun-
da com misturas de linguagens e temas frag-
mentados e a terceira, mais condizente com 
a situação política do país, criticando a mas-
sificação capitalista e propondo uma reflexão 
sobre a liberdade do indivíduo, incluindo um 
solo de dança sobre tortura “um espetáculo 
perfeito, um novo caminho e uma nova lin-
guagem” afirmou Sábato Magaldi à época. 

O espaço adquirido via Secretaria de Esta-
do da Cultura necessitava de reformas: o chão 
não estava adequado, com rachaduras e infil-
trações; e a iluminação muito precária. Mas a 
vontade de fazer alguma coisa voltada às artes 
da dança era maior que o desafio. No Teatro 
de Dança Galpão, Célia e sua trupe, em con-
junto com a SEC, ofereciam cinco modalida-
des de cursos gratuitos com o objetivo de uma 
“investigação da linguagem articulada com 
o real”, pondera. Vários artistas, hoje consa-
grados, começaram estudando nesse espaço: 
Denise Stoklos, Rosi Campos dentre outros. 

Fronteiras Dissolvidas 
Célia Gouvêa, após verificar que o Progra-

ma Bolsa Vitae de Artes – hoje extinto – não 
oferecia oportunidades para dança, escreveu 
uma carta aos dirigentes solicitando inclusão 
da modalidade. Desde então, a dança entrou 
na pauta. Foi pioneira na conquista do Fo-
mento à Dança para Cidade de São Paulo, 
participando das discussões e implementa-
ção do edital. “Destaca-se como militante na 
linha de frente da resistência que alguns ar-
tistas mantêm em favor da arte brasileira de 
qualidade” afirma Helena Katz – importante 
crítica na área de dança de São Paulo.

Em seu apartamento, é possível consul-
tar o acervo Gouvêa-Vaneau: esse pedaço 
afetuoso do passado cuja dedicação à dança 
e às artes está impressa nos arquivos com-
postos por clippings, vídeos, fotografias. Em 
tempos de consultas rápidas via Google, o 
acervo mantém a memória intacta contra o 
esquecimento. Esses registros refletem uma 
artista inquieta e dedicada.

Em suas coreografias aproxima-se da 
dança-teatro e procura uma investigação 
cênica apropriada aos desafios: Corpo In-
crustado, por exemplo, trabalha com 20 bai-
larinos envolvidos em torno de um espaço 
arquitetônico colocando o público em outra 
atmosfera, impondo uma nova configura-
ção do lugar. Já em Massa, explora o cômi-
co para discutir sobre a cesta básica, sobre 
o que é dado a comer para a população via 
programas alimentares dos governos. Visão 
reflexiva sobre a alienação. 

No pensamento complexo de Edgar Mo-
rin é afirmado que é preciso conhecer as 
partes para conhecer o todo: aquele que se 
especializa em único tema ou saber deixa de 
desvendar o restante do mundo, consonante 
à atualidade, Célia Gouvêa prefere a inter-
disciplinaridade para propor o espetáculo. 
Procura em seus bailarinos aptidões além 
de dançar: músicos, artistas plásticos, atores 
são revelados no processo de criação. E como 
Pascal, busca em seus processos artísticos 
pessoas que entendam que “os olhos são os 
intérpretes do coração, mas só os interessa-
dos entendem essa linguagem”.

Cena de Caminhada - 1975
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A VAGA SERÁ OCUPADA 
POR IDEIAS VAGAS?

ATUALMENTE EM TERCEIRO LUGAR 
nas pesquisas, abaixo dos dez pontos percen-
tuais, Alexandre Padilha (PT) estruturou seu 
programa de ação em cada área por meio de 
grupos de trabalho. O dedicado à cultura foi 
coordenado pelo ator e diretor Sergio Mam-
berti, ex-presidente da Funarte que também 
esteve à frente da Secretaria Nacional da 
Identidade e da Diversidade Cultural e de 
Políticas Culturais no Ministério da Cultura 
dos governos Lula e Dilma. A decisão sinaliza 
para um alinhamento das propostas do pos-
tulante à política mantida pela esfera federal 
nos últimos 12 anos. 

“Fizemos um mês e meio de consultas 
entre entidades e artistas de cada área e hou-

ve uma plataforma digital para que as pes-
soas que não estavam presentes, pudessem 
contribuir”, afirma Mamberti. 

O programa desenvolvido a partir daí foi 
organizado em 13 pontos: “Gestão e Desen-
volvimento Institucional”, “Modernização e 
Descentralização”, “Economia da Cultura”, 
“Economia Criativa e Solidária”, “Cultura e 
Educação: por um Programa Estadual de For-
mação Cultural”, “Programa Cultura Viva − 
Pontos de Cultura”, “Diversidade e Identidade 
Cultural”, “Memória e Patrimônio Imaterial e 
Material”, “Mais Espaços para a Cultura nas 
Cidades de São Paulo”, “Comunicação e Cul-
tura Digital”, “Audiovisual”, “Livro, Leitura, 
Literatura e Bibliotecas” e “Difusão”.

A um mês da eleição que 
vai escolher o próximo 
governador do estado 
de São Paulo, apenas 
um dos três principais 
candidatos ao cargo 
tem um norte sobre qual 
política cultural pretende 
implementar
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A consolidação de um Plano Estadual de 
Cultura até 2020 é a primeira meta, segundo 
Mamberti. Outros temas sensíveis, como o 
papel das Organizações Sociais (OS), tam-
bém são repensados. “Praticamente todas as 
ações do governo estão nas OS. Avaliamos 
que seria importante fazer com que todas 
elas convergissem para um projeto que ga-
ranta uma gestão descentralizada, horizontal 
e transversal e, principalmente, o ‘empode-
ramento’ da administração direta”, diz ele.

Segundo o coordenador, também é suge-
rida, entre outras iniciativas, a criação de um 
sistema estadual de informações para criar 
uma “visão objetiva” das atividades, bem 
como uma reavaliação do ProAC – para que 
haja uma proporcionalidade entre os inves-
timentos captados via lei de incentivo fiscal e 
os aplicados via editais no Programa de Ação 
Cultural – e uma intrincada associação das 
ações de cultura com as de educação , com 
a criação de CEUs das Artes estaduais e um 
programa de formação de público, de artis-
tas e de gestores culturais.  

O amplo debate capitaneado por Padilha 
para a elaboração do programa foi algo que 
passou longe dos outros dois principais pos-
tulantes ao governo estadual. Até o momento, 
eles apresentam como propostas de cultura 
apenas os tópicos presentes nas diretrizes do 
plano de governo de cada um, uma exigência 
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para ho-
mologar as candidaturas. Na prática, nenhum 
detalhou como pensa o setor e as ações que 
pretende conduzir caso seja eleito.

Líder nas pesquisas, que indicam uma 
possível vitória já no primeiro turno, mar-

“Praticamente todas as ações do 
governo estão nas OS. Avaliamos 
que seria importante fazer com que 
todas elas convergissem para um 
projeto que garanta uma gestão 
descentralizada, horizontal e transversal 
e, principalmente, o ‘empoderamento’ 
da administração direta”

cado para 5 de outubro, o atual governador 
Geraldo Alckmin (PSDB) apontou uma lista 
de 11 focos de atenção, como “valorizar as 
diferentes identidades culturais do estado”, 
“preservar o patrimônio histórico do esta-
do de São Paulo”, “fortalecer o Memorial da 
América Latina”, “apoiar as atividades de 
ampliação de programação e modernização 
tecnológica da Fundação Padre Anchieta” e 
“fortalecer a difusão da produção cultural 
no interior e litoral do estado”, mas não in-
dica como isso deve ser feito. 

As diretrizes mais específicas significam 
apenas a construção de prédios sem qual-
quer menção a que projetos devem ser de-
senvolvidos nesses locais. É o caso dos itens 
“ampliar o programa Fábricas de Cultura”, 
“apoiar a ampliação e consolidação da rede 
de bibliotecas públicas municipais”, “via-
bilizar a Parceria Público-Privada para o 
Complexo Cultural da Luz” e “fortalecer a 
rede paulista de museus, com a inauguração 
do Museu do Palácio Campos Elíseos, da 
unidade da Pinacoteca do estado em Botu-
catu e do Museu da História de São Paulo”. 

A música é lembrada na diretriz que 
pretende “consolidar o sistema de forma-
ção em música no estado”. Já a produção 
de pesquisa e o desenvolvimento de lingua-
gens artísticas foram abraçados por apenas 
uma ideia: “fortalecer a política de fomento 
à criação artística”.  

O segundo colocado nas pesquisas, qua-
se 40 pontos percentuais atrás do líder, é 
Paulo Skaf (PMDB). Licenciado da presi-
dência da Federação das Indústrias do Es-
tado de São Paulo (Fiesp) para disputar o 

cargo, ele também apresenta 11 tópicos em 
suas diretrizes. 

A tônica é atrelar cultura à educação. O 
primeiro item é “valorizar a cultura”, seguido 
pela proposta de “criar uma política cultural 
articulada com a política educacional de en-
sino integral, de maneira a desenvolver ple-
namente as capacidades dos alunos”. Esse 
foco também pode ser percebido na ideali-
zação de um “Programa Estadual de Resgate 
dos Conservatórios Musicais”, no aumento 
da “oferta de cursos técnicos no campo da 
arte da cultura” e no incremento do “número 
de vagas de graduação e pós-graduação nas 
áreas de conhecimento relacionadas às lin-
guagens artísticas, ao patrimônio cultural e 
às demais áreas da cultura”. 

Como Alckmin, Skaf comunga a ideia de 
“expandir o número de Fábricas de Cultura 
na capital e no interior” e também tem a di-
fusão como foco em itens como “promover 
ações de cultura na periferia das grandes 
cidades”, “criar unidades móveis de artes e 
cultura” e “levar o programa Kit de Cinema 
a um maior número de municípios”. O can-
didato cita ainda um “apoio ao desenvolvi-
mento de orquestras sinfônicas nas cidades 
do interior paulista” e a promoção do “tea-
tro amador com a criação de grupos e esco-
las de teatro no interior paulista”. 

Contatadas pela reportagem da revista 
Murro em Ponta de Faca, as assessorias 
de imprensa de Alckmin e Skaf frisaram que 
as diretrizes são apenas um primeiro indí-
cio das propostas dos candidatos, que deve-
rão detalhar suas ideias para a área ao longo 
das respectivas campanhas.
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OCUPAÇÕES 
ARTÍSTICAS
APROPRIAR-SE DE UM ESPAÇO que 
não é exatamente seu requer, antes de tudo, 
responsabilidade, avaliação e plano de ação. 
Tudo isso faltou ao coletivo Laboratório 
Compartilhado TM 13 quando ele decidiu 
entrar à força, no dia 2 de maio, na sede da 
antiga Escola Municipal de Bailados (EMB) 
de São Paulo.

Localizado na Praça Ramos de Azevedo 
embaixo de um dos principais cartões 

postais de São Paulo – o Viaduto do Chá –, 
o prédio tombado pelo patrimônio histórico 
estava vazio desde o fim de 2013, quando as 
atividades da hoje rebatizada Escola de Dança 
de São Paulo foram transferidas em sua 
totalidade para outro equipamento municipal, 
a Praça das Artes. Julgando que o espaço 
estava abandonado, o grupo de artistas de 
rua atuante no Vale do Anhangabaú resolveu 
fazer dali a sua casa.

POR/
AMANDA QUEIRÓS
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À PRIMEIRA VISTA, a ação do TM13 
pode até parecer mais um capítulo de um 
movimento que ganhou corpo nos últimos 
meses em São Paulo: o das ocupações de es-
paços ociosos por artistas. Mas há uma di-
ferença sensível entre o que aconteceu ali e 
as experiências dos três principais exemplos 
dessa safra – a Casa Amarela, na Consolação, 
o prédio da Rua do Ouvidor, na região cen-
tral, e a Casa Azul, na zona norte.

O fato de não haver nenhuma atividade 
em curso na antiga sede da EMB não signifi-
cava que ela estivesse, de fato, às moscas. O 
presidente da Cooperativa Paulista de Dan-
ça (CPD), Sandro Borelli, explica: o local é 
praticamente um templo dessa linguagem 
artística, tendo sediado a formação de mi-
lhares de bailarinos na capital desde 1943, 
quando a Escola, fundada três anos antes, 
foi instalada ali.

Com a mudança dela para a Praça das 
Artes, no fim do ano passado, o espaço pas-
sava por reformas estruturais para abrigar 
projetos da área, numa parceria entre a Coo-
perativa e a Secretaria Municipal de Cultura 
(SMC) negociada desde 2011. “Esse grupo foi 
totalmente antiético com a dança. Claro que 
sou a favor das ocupações de espaços desde 
que estejam realmente desocupados. Não 
era o caso de lá”, afirma ele.

A diferença entre a EMB 
e as casas coloridas



“Qualquer dinâmica que possa redundar na disputa 
entre linguagens e expressões por espaços da 
cidade é estúpida. Não podemos pleitear um espaço 
para nossa linguagem em detrimento do que já foi 
conquistado por outra. Pelo contrário”
Luis Felipe Gama

Projeto político 
e cultural
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A ausência desse entendimento por par-
te do Laboratório Compartilhado TM 13 fez 
com que a ação fosse rapidamente classifi-
cada como invasão, e não ocupação, por boa 
parte dos representantes de diferentes lin-
guagens artísticas. “Artistas há muito tempo 
se organizam, se articulam, produzem. Não 
foi isso que vi ali. Portanto não se tratou de 
uma ocupação legítima, e sim de uma inva-
são deliberada por outros segmentos objeti-

vando chamar a atenção para algo que eles 
próprios nem sabiam dizer ao certo”, diz a 
produtora cultural Solange Borelli, do movi-
mento A Dança se move.

“A gente se posicionou muito contra a in-
vasão da Escola Municipal de Bailados. Não 
concordamos porque já existia uma ocupa-
ção ali – a da dança”, aponta Bel Toledo, 
presidente da Cooperativa Paulista de Circo. 
Luis Felipe Gama, presidente da Cooperativa 
de Música, reforça o apoio. “Qualquer dinâ-
mica que possa redundar na disputa entre 
linguagens e expressões por espaços da cida-
de é estúpida. Nós nos movemos de pronto 
em defesa da dança. Não podemos pleitear 
um espaço para nossa linguagem em detri-
mento do que já foi conquistado por outra. 
Pelo contrário”, diz.

Quem se junta ao coro é o vereador José 
Américo, presidente da Câmara Municipal, 
que, apesar de aprovar o movimento de ocu-
pações artísticas, se opõe veementemente à 
sua concretização em espaço público. “Nem 
os movimentos de habitação, os mais radi-
cais, são a favor de sua ocupação. Há uma 
confusão entre as ocupações de espaços pri-
vados, abandonados, com fins especulativos 
e nos quais, portanto, existe uma legitimi-
dade, que não podem ser confundidas com 
uma área pública. Se não, daqui a pouco vão 
ocupar uma área que a Secretaria desocupa 
para fazer uma reforma e vem um grupo e 
ocupa. Vai virar uma lei da selva”, alerta.

A mobilização de todos esses segmentos 
em torno da retomada da antiga EMB deu 
certo. No dia 18 de junho, a Guarda Civil Me-
tropolitana retirou os invasores e devolveu o 
complexo à cidade. Apesar da dor de cabeça 
causada, Gama vê pontos positivos no episó-
dio. “É até importante que ele tenha havido 
porque nos permite uma reflexão importante 
sobre o que é leal e o que entendemos como 
democrático.”

A discussão é muito atual em um mo-

mento no qual as ocupações artísticas 

em curso buscam provar sua pertinência 

e obter reconhecimento por parte dos 

gestores públicos. “Elas precisam, na 

verdade, ter um projeto político, um pro-

jeto cultural”, aponta Américo.

Um pouco dessa legitimidade já está pre-

sente nos próprios motivos que levaram 

esses coletivos a trazer para o centro de 

São Paulo um movimento que acontece 

na periferia da capital paulista há mais de 

dez anos e há décadas na Europa e nos 

Estados Unidos.

“Essa profusão de ocupações em São 

Paulo vem de uma carência de progra-

mas culturais eficientes que deem conta 

da demanda que cada vez mais aumen-

ta na cidade”, afirma Solange Borelli. 

O levante também tem relação com a 

expulsão, cada vez mais frequente, de 

grupos e teatros sediados na região 

central da cidade, por causa do aumento 

dos preços dos aluguéis de seus espaços 

ou pela intenção de venda dos imóveis a 

incorporadoras, como aconteceu com o 

CIT−Ecum em junho.

Agora sem-teto, esses artistas se somam 

a uma massa que já estava em busca de 

espaço e que cresce a cada ano desde 

a implementação do Programa Municipal 

de Fomento ao Teatro para a Cidade de 

São Paulo, em 2002, e do Programa Mu-

nicipal de Fomento à Dança para a Cida-

de de São Paulo, em 2005, que estimula-

ram a produção nessas áreas a partir da 

injeção de recursos diretos nelas. 



 
14

“Isso é o que me parece 
mais interessante 
como repolitização do 
fazer artístico, esse 
agrupamento num espaço 
também coletivo e 
autossustentável”
Solange Borelli

Diálogo sem ação: 
ocupação

CAPA/
MURRO#10

OCUPAÇÕES COMO a da Casa Amarela, 
iniciada em 20 de fevereiro na Rua da Con-
solação, 1.075, abrem espaço justamente para 
que esses artistas, além de outros oriundos de 
outras linguagens, trabalhem e se apresentem 
sem custo em alguns dos 27 cômodos do es-
paço, injetando vida em um prédio tombado 
desde 2006 pelo Conselho Municipal de Pre-
servação do Patrimônio Histórico, Cultural e 
Ambiental da Cidade de São Paulo (Conpresp) 
que estava fechado há 11 anos.

Acontece que esse não é um espaço qual-
quer. De propriedade do Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS), ele está localizado jus-
tamente em uma área onde não raro o metro 
quadrado de novos empreendimentos ultra-
passa a faixa dos R$ 10 mil. O fato de se dar 
em um ponto nevrálgico da cidade, para o qual 
interesses conflitantes convergem, aumentou 
a visibilidade da demanda dos artistas, que ga-
nhou ampla cobertura pela grande imprensa. 

“Quando você olha para esse quadrilátero 
entre a Avenida Paulista e o Centro, a Rua da 
Consolação e a Rua Augusta, percebe que há 
aí um grande interesse também da especula-
ção imobiliária. É triste ver como os teatros da 
praça Roosevelt estão ameaçados”, lamenta 
Dorberto Carvalho, vice-secretário da Coope-
rativa Paulista de Teatro e um dos integrantes 
do movimento que culminou na ocupação da 
Casa Amarela.

Um dos diferenciais dessas novas ocupa-
ções está no fato de elas conseguirem agregar 
coletivos artísticos de linguagens diferentes 
em torno de uma mesma causa, diminuindo 
o tom corporativista da manifestação em prol 
de seu caráter público. “Isso é o que me parece 
mais interessante como repolitização do fazer 
artístico, esse agrupamento num espaço tam-
bém coletivo e autossustentável”, avalia Solan-
ge Borelli. Para Luis Felipe Gama, esse senso 
de comunhão revela um amadurecimento da 
percepção dos trabalhadores da arte sobre 

seu lugar no espaço urbano paulistano. “Essas 
ocupações são um grito que pretende fazer a 
cidade acordar para entender quão poucos es-
paços existem para abrigar a quantidade mara-
vilhosa de manifestações das quais ela precisa 
se valer melhor”, diz.

Ele também enxerga esse panorama como 
um reflexo indireto das inquietações que le-
varam às jornadas de junho de 2013, quando 
milhões de brasileiros de todo o país foram às 
ruas para manifestar sua insatisfação com os 
rumos da política brasileira.

“Há um crescente desde aí, quando as pas-
seatas carregavam um componente libertário 
muito interessante e que conseguiram vitó-
rias importantes, apesar de esse movimento 
ter muito rapidamente começado a ser ins-
trumentalizado por uma perspectiva conser-
vadora de direita muito perigosa e estranha. 
Nós não temos nada a ver com isso. Mas não 
posso deixar de entender que, historicamen-
te, o amadurecimento desses movimentos [de 
ocupação artística] seja ressonância daquele 
do ano passado, com essa perspectiva de de-
mocratização do espaço urbano e de pensar a 
cidade do ponto de vista da população, e não 
do capital”, analisa ele.

Incorporadores 
famintos 

NÃO É POR ACASO, também, que as ocu-
pações artísticas ganharam corpo ao mesmo 
tempo em que grupos que lutam por habita-
ção de qualidade em São Paulo demonstra-
ram poder de mobilização e força política 
suficiente para transformar sua demanda em 
pauta quase diária dos jornais. O exemplo 
com mais envergadura é o do Movimento dos 
Trabalhadores Sem-Teto (MTST), responsá-
vel pela ocupação Copa do Povo, que sitiou 
em maio um terreno particular ocioso no 
bairro de Itaquera, próximo à Arena Corin-
thians, sede da abertura da Copa do Mundo. 
A pressão constante do grupo foi importante 
para a aprovação, no fim de junho, do novo 
Plano Diretor Estratégico – que vai orientar 
o crescimento da cidade pelos próximos 16 
anos e que se arrastava há nove meses na Câ-
mara Municipal –, e também para ele ter sua 
principal reivindicação atendida: a regula-
rização da área sitiada para a construção de 
habitações populares no local.

As ocupações artísticas são ainda uma 
reação à morosidade com que as esferas mu-
nicipal, estadual e federal têm respondido às 
demandas dos artistas. A presidente da Co-
operativa Paulista de Circo, Bel Coelho, en-
dossa esse protagonismo. “É importante que 
a classe cultural esteja à frente disso. Se ficar 
esperando que o poder público seja benevo-
lente e faça distribuição de maneira equita-
tiva, nada vai acontecer. A gente espera res-
posta. Só diálogo não resolve”, ressalta ela.

Isso fica claro na experiência da ocupação 
da Casa Amarela, que começou a ser articu-
lada três anos antes justamente em busca de 
uma interlocução com os gestores públicos. 
Reunidos no autodenominado Movimento 
de Ocupação de Espaços Ociosos, artistas 
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das mais diversas áreas chegaram a cons-
tituir um grupo de trabalho na Secretaria 
Municipal de Cultura para discutir a questão.

Em meados 2013, o coletivo já sinaliza-
va interesse especial pelo casarão da Rua da 
Consolação em uma carta endereçada à mi-
nistra da Cultura Marta Suplicy com o obje-
tivo de iniciar negociações para uma cessão 
da propriedade do INSS para o livre uso dos 
artistas.

Diante da falta de um encaminhamento 
concreto para a questão, optou-se pela ocu-
pação não apenas como forma de pressão, 
mas também para dar vazão a uma produção 
cultural reprimida há tempos. Ao revitalizar 
um terreno antes fechado e movimentar o 
local, o espaço conquistou ainda o apoio da 

vizinhança, que vem ajudando na manuten-
ção com doações de materiais de limpeza, 
por exemplo.

A ocupação da Casa Azul, iniciada em 25 
de abril, também é uma resposta à falta de 
ação do poder público. Tombada pelo patri-
mônio público, a edificação de quase 90 anos 
já abrigou uma escola e a subprefeitura da 
Vila Maria/Vila Guilherme (que detém sua 
propriedade), mas estava desocupada desde 
2003. Quando o prefeito Fernando Haddad 
assumiu, em 2013, incluiu no Plano de Metas 
da gestão a transformação do espaço em um 
centro cultural. Após um ano de conversas 
com a Secretaria Municipal de Cultura, mo-
radores e artistas da região foram surpreen-
didos com a abertura de um edital que pre-

via alocar no casarão uma iniciativa fruto de 
uma parceria público-privada, contrariando 
os rumos das negociações até então.

A notícia levou 40 entidades da zona nor-
te a ocuparem o espaço de 32 mil m². “A nos-
sa proposta não é de moradia. A gente quer 
um espaço cultural porque a região é muito 
carente. A única coisa que temos é uma bi-
blioteca e um clube que fecha nos feriados 
porque não há funcionário”, explica o ator 
e produtor Amilton Ferreira, idealizador do 
projeto Agito Cultural Zona Norte e um dos 
integrantes da ocupação que, desde abril, 
tem promovido atividades como oficinas de 
capoeira, música e dança, além de uma bi-
blioteca comunitária montada com a doação 
de mais de mil livros.
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“A necessidade é tão grande que a co-
munidade incluiu esse centro cultural entre 
os cinco principais planos para serem exe-
cutados aqui. Ele é tão importante quanto 
as melhorias em um hospital da região. Não 
queremos mais um espaço entregue para ape-
nas uma entidade. A gente teve reuniões com 
várias delas, que não aceitavam compartilhar 
[o espaço] com os artistas locais”, diz ele.

Apesar de guardarem semelhanças, as 
ocupações da Casa Azul e da Casa Amarela 
seguem modelos distintos. A primeira é de 
composição mista: parte de quem está lá 
dentro é artista, parte é de moradores da re-
gião. A ideia é deixar o prédio ao primeiro 
sinal concreto de que ele vai ter seu comando 
transferido da subprefeitura para a Secreta-
ria Municipal de Cultura, com um plano cla-
ro de ação até a sua efetivação como centro 
cultural. Em uma visita ao local, em julho, o 
prefeito sinalizou para o restauro do casarão, 
que receberia cursos, e a construção de um 
cinema e um teatro no terreno vazio situado 
aos fundos.

A segunda ocupação, assim como a da 
Rua do Ouvidor, é composta exclusivamen-
te de artistas, que vêm experimentando um 
novo modelo de gestão: o dos ateliês com-
partilhados. Como a área é pública, a ideia 
é fazer com que qualquer interessado em 
trabalhar ali encontre lugar no intricado or-
ganograma de atividades dos vários espaços 
da Casa Amarela, das sacadas à garagem, 
passando pelo quintal às salas e ao minian-
fiteatro situado à frente do imóvel. No caso 
de apresentações, a exigência é que a entrada 
seja gratuita. A manutenção é feita com doa-
ções arrecadadas, muitas vezes, com a passa-
gem de chapéu entre os frequentadores.

“Eles [o poder público] têm de nos con-
vencer de que têm um projeto de gestão me-
lhor que nosso, que, além de tudo, é barato 
e produz acesso, sendo muito menos dis-

pendioso do que na gestão pública”, defende 
Carvalho, repudiando o modelo “anacrôni-
co” das organizações sociais, amplamente 
utilizado pela Secretaria de Estado da Cultu-
ra de São Paulo, na qual a operação de equi-
pamentos culturais é delegada a entidades 
privadas sem fins lucrativos.

A luta do momento da Casa Amarela é 
para que ela passe oficialmente das mãos da 
União para a Prefeitura de São Paulo. “A casa 
é um patrimônio do INSS, não exatamente 
um espaço público. O INSS não vai apresen-
tar nenhuma proposta de cultura para aque-
le local. Aquela casa ia simplesmente ser 
vendida pelo INSS com o objetivo de obter 
recursos. Então nós estamos propondo que 
a Prefeitura a adquira para transformá-la em 
um espaço público, onde as pessoas que es-
tão lá dentro vão participar, mas não serão as 
únicas”, afirma José Américo, presidente da 
Câmara Municipal.

Para os artistas que estão lá, o desafio é 
descobrir uma forma de fazer a Prefeitura 
apoiar e fortalecer o que já está sendo reali-
zado sem engessar o funcionamento do es-
paço. “A produção artística está no século 22 
enquanto a gestão pública está no século 18. 
Toda a estrutura [pública] é montada para 
ser burra, para não funcionar. Por mais que 
o gestor seja uma pessoa superdescolada, ele 
se enrola nas estruturas. Se você tem uma bu-
rocracia tal que impede a produção artística, 
tem alguma coisa errada”, critica Carvalho.

Pelo menos no campo do discurso, a 
SMC está aberta a adotar esse novo modelo. 
“O movimento de ocupações artísticas refle-
te uma demanda por espaços na cidade que 
possam ser usados para desenvolvimento 
de atividades culturais. Imóveis abandona-
dos podem ser retomados para servir ao uso 
cultural por meio da gestão compartilhada. 
Esse modelo deve garantir o uso público dos 
espaços, ou seja, que eles não sejam apro-

“É importante que a classe cultural esteja à frente disso. Se ficar 
esperando que o poder público seja benevolente e faça distribuição 
de maneira equitativa, nada vai acontecer. A gente espera resposta. 
Só diálogo não resolve”
Bel Coelho

priados de forma privada por nenhum grupo 
específico, mas que possam ser administra-
dos em conjunto a partir de editais de ocu-
pação e gestão”, afirmou a pasta por meio de 
sua assessoria de imprensa.

GESTÃO COMPARTILHADA

É isso o que deve ocorrer com a anti-
ga sede da Escola Municipal de Bailados. 
A invasão acabou acelerando o processo de 
transformação do prédio no aguardado Cen-
tro de Referência da Dança Paulistana, que 
passa a funcionar já a partir de agosto. “Isso 
colaborou, sim, para adiantar a mudança de 
rumo para aquele local. A gente estava discu-
tindo isso, mas não estava dando prioridade 
urgente porque sabíamos que a escola esta-
ria lá [para nós]”, afirma Sandro Borelli.

Um mês após o despejo dos invasores 
do TM13, o secretário municipal de Cultura, 
Juca Ferreira, oficializou a criação da nova 
instituição no prédio da Praça Ramos, que 
será operado em caráter experimental se-
guindo uma proposta da Cooperativa Paulis-
ta de Dança. A ideia, segundo o presidente 
da instituição, é abrir as nove salas do local 
a “todas as danças da cidade, todas as tribos 
e modos de pensar”. Em janeiro de 2015, a 
SMC vai avaliar o que foi feito para estudar 
como proceder daí em diante.

A iniciativa entra em concordância com 
uma exigência dos gestores para espaços 
desse tipo, a garantia de seu caráter público: 
“Consigo ver a possibilidade de uma articu-
lação real entre o poder público e os artistas 
desde que haja disponibilidade para diálogo 
entre ambos e propostas claras. Precisamos 
entender que se trata de um espaço públi-
co. Portanto, ele não é só meu ou teu. Ele é 
de todos nós e todos nós somos correspon-
sáveis por cada espaço da cidade”, conclui 
Solange Borelli.



 
18

CAPA/
MURRO#10

ORIUNDO DO INGLÊS, o verbo “squat” 
significa tomar posse de terras ou instalar-
-se indevidamente em imóvel desocupado. 
Faz todo sentido, portanto, que o termo te-
nha sido adotado para denominar prédios 
abandonados devidamente ocupados espa-
lhados pela Europa e Estados Unidos em es-
pecial após os anos 1980. Não demorou, no 
entanto, para que artistas se engajassem no 
movimento, dando origem aos “art squats”, 
ocupações puxadas por coletivos com o obje-
tivo de transformar espaços vazios em local 
de trabalho e exposição de suas obras.

Um dos exemplos mais icônicos dessa 
leva foi o Tacheles, uma antiga loja de depar-
tamentos em Berlim tomada em 1990 por ar-
tistas pouco após a queda do Muro que dividia 
a Alemanha em dois países. O espaço abrigou 
oficinas, estúdios, uma boate e um cinema até 
2012, quando o proprietário reclamou seu di-
reito ao espaço agora valorizado.

Outro exemplo marcante é o 59 Rivo-
li, localizado em uma área privilegiada de 
Paris. O prédio foi ocupado por artistas em 
1999 e a repercussão foi tão boa que o lugar 
se tornou um disputado ponto de turismo da 
Cidade-Luz. Em 2006, o ambiente foi fecha-
do e reformado pela prefeitura como parte 
de um esforço para legalizar os “art squats”, 
sendo posteriormente ocupado, de forma re-
gularizada, por 32 artistas residentes. 

Mas não é preciso ir tão longe para per-
ceber que experiências parecidas com essas 
estão bem mais perto do que se imagina – e 
com um know how tipicamente brasileiro, 
desenvolvido na invisibilidade da periferia 
de São Paulo, extremamente carente de es-
paços públicos de cultura e lazer.

O antigo Centro Desportivo Municipal da 
Cidade Patriarca, na zona leste, tem sido pal-

co de uma ocupação exemplar desde 2002, 
quando o Coletivo Dolores começou a ope-
rar ali, logo após uma desastrosa disputa de 
ocupação conjunta entre três grupos da re-
gião. Rebatizado de Centro da Comunidade 
Vento Leste, o CDC – como ficou conhecido 
– passou a congregar não apenas as ativida-
des dos integrantes do grupo, mas também 
iniciativas com apelo entre os moradores da 
região, como oficinas gratuitas de capoeira e 
de dança para a terceira idade.

Desde 2004, o grupo de teatro Pombas 
Urbanas também ocupa um galpão aban-
donado da Companhia Metropolitana de 
Habitação de São Paulo (COHAB) no bairro 
Cidade Tiradentes, na zona leste. Surgida em 
São Miguel, a trupe se transferiu para o lugar 
após identificar nele potencial para desen-
volver um trabalho nos mesmos moldes do 
que fazia em seu bairro de origem. “O Lino 
[Rojas, fundador do grupo] queria pesquisar 
a bagagem cultural que existia nesses bairros 
dormitórios”, explica Adriano Mauriz, ator e 
integrante da companhia.

O galpão de 1.600 m², encontrado em 
estado de ruínas, havia sido um supermerca-
do. Com recursos próprios e provenientes da 
premiação com um edital do Fomento ao Te-
atro, o Pombas deu início aos trabalhos ar-
tísticos enquanto reformava, pouco a pouco, 
o espaço, batizado de Arte em Construção.

No Parque Santo Antônio, na zona sul, 
há, desde 2007, a experiência do Sacolão 
das Artes, conduzida e mantida pela Brava 
Companhia de Teatro no terreno de um an-
tigo hortifrúti desativado por irregularida-
des. Na mesma região, no Campo Limpo, foi 
fundado em 2011 o Centro de Investigação 
Teatral Artemanha, ocupação de um barra-
cão cedido pela subprefeitura que serve de 

sede para a Trupe Artemanha e uma Escola 
Popular de Teatro mantida por ela.

O que essas iniciativas têm em comum é 
o fato de trazerem a comunidade na qual se 
encontram para ocupar o espaço com elas, 
tornando essas pessoas não apenas consu-
midoras do que é feito ali, mas também pro-
dutoras da vida daquele espaço. “A gente foi 
envolvendo a população, dando espaço para 
os projetos locais. Hoje, todas as pessoas que 
fazem parte da gestão do galpão são morado-
ras do bairro. Nesse processo de formação, 
surgiram aqui grupos como Filhos da Dita, 
Trupe de Circo Palombá, Grupo aos Quatro 
Ventos e As Três Marias, que estão criando 
uma cooperativa”, afirma Mauriz. 

Na visão dele, tal apropriação popular é 
a força motriz da luta pela continuidade des-
ses espaços, que periodicamente têm suas 
atividades ameaçadas pelos donos dos terre-
nos onde estão, mesmo quando há acordos 
de uso. Foi assim que o Coletivo Dolores, 
reconhecido pelo poder público e tendo cap-
tado verba municipal para reformas, teve de 
lutar para não ser expulso para a construção 
de uma creche no local. A Trupe Artemanha 
também sofreu, pouco tempo depois de fun-
dar o Cita, justamente quando se concluía 
uma reforma de melhoria do espaço até en-
tão deteriorado.

Um termo de comodato para o uso do 
terreno por 20 anos, assinado pela Cohab, 
não impediu também que o Pombas tenha 
corrido riscos várias vezes. Seu galpão, no 
entanto, se beneficia do apoio popular e do 
reconhecimento de iniciativas como os Pon-
tos de Cultura e a Lei de Fomento ao Teatro. 
“É quase inevitável dialogar com a cultura 
local porque é isso que garante o sentido da 
ocupação naquele lugar”, completa Mauriz.

As ocupações 
pelo mundo 
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O que essas iniciativas têm em comum é o fato de trazerem a 
comunidade na qual se encontram para ocupar o espaço com elas, 
tornando essas pessoas não apenas consumidoras do que é feito ali, 
mas também produtoras da vida daquele espaço



ENTREVISTA/
MURRO#10

POR/
AMANDA QUEIRÓS

 
20

DA FRUSTRAÇÃO 
AO CAOS



 
21

AOS 37 ANOS, João Paulo Rillo tornou-se 
uma das principais vozes em defesa da cultura 
na Assembleia Legislativa do Estado de São 
Paulo. A justificativa vem de berço: o deputado 
estadual pelo PT cresceu rodeado de familiares 
ligados à arte. A militância política também teve 
origem aí. Foram dramaturgos como Bertolt 
Brecht (1898-1956), Augusto Boal (1931-2009) 
e Gianfrancesco Guarnieri (1934-2006) que 
o despertaram, ainda na adolescência, para 
o pensamento de esquerda que o levou ao 
movimento estudantil. 

A carreira de ator começou aos 19 anos 
em sua cidade natal, São José do Rio Preto, 
no interior de São Paulo. Integrou a Cia. 
Teatro dos 5 ao lado de Linaldo Telles, com 
quem fundou depois a Cia. Fulano de Tal, 
que passou a dirigir, vez ou outra, quando o 
colega se mudou para São Paulo. 

Com o grupo, participou do Festival 
Internacional de Teatro de São José do Rio 
Preto. Por causa dos compromissos políticos, 
hoje a atuação teatral de Rillo se restringe 
à direção da montagem da Cia. Fulano de 
Tal para a Paixão de Cristo, também em Rio 
Preto, conduzida por ele há 11 anos. 

Presidente da Comissão de Educação e 
Cultura da Assembleia Legislativa do Estado 
de São Paulo - Alesp, o deputado identifica 
a falta dessa vivência por parte dos gestores 
públicos como um dos principais motivos 
para o setor ainda ser tão marginalizado 
na definição de políticas de estado. É esse 
quadro que ele busca reverter ao apostar 
na aliança entre educação e cultura como 
plataforma parlamentar.  “Dissociar a 
arte do pensamento político é reduzi-la 
ao entretenimento, confiscando o seu 
caráter verdadeiramente revolucionário 
e transformador”, disse ele à Murro em 
Ponta de Faca.

A arte, além de todos os significados, é uma grande ferramenta 
política, a principal expressão, a mais autêntica. Dissociá-la do 
pensamento político é reduzi-la ao entretenimento, confiscando o 
seu caráter verdadeiramente revolucionário e transformador

MURRO - A política esteve presente desde 
cedo em sua vida. Mas quando foi que o tea-
tro também entrou nela?
RILLO - Na verdade, o teatro vem antes 
que a política na minha vida. Minha família 
sempre foi muito ligada à arte. Meu tio foi 
ator de teatro e cinema, além de presidente 
da Federação de Teatro da Região de Rio 
Preto. Meu pai fez teatro amador durante 
muitos anos, organizou coral, foi alegorista 
de escola de samba. Tenho lembranças lúdi-
cas de infância, de estar no teatro municipal 
assistindo aos ensaios de meu pai, ou dentro 
de um barracão de escola de samba, ajudan-
do a colar lantejoula e a grampear tecidos. 
Meu pai sempre foi um líder natural e uti-
lizou as linguagens artísticas para juntar as 
pessoas. Essa é a herança mais saudável que 
a infância e a adolescência me reservaram.
Na escola, fui salvo pela poesia e pela arte. 
Matemática, biologia e inglês não entravam 
na minha cabeça. Eu sempre estava envol-
vido com atividades artísticas. Iniciei-me na 
política mais organizada aos 16 anos, mas 
para ser diretor de cultura da UMES (União 
Municipal dos Estudantes Secundaristas). 
Entrei na política pela cultura. Esse acúmulo 
da transformação pela arte foi reforçado pela 
possibilidade revolucionária e transgressora 
da política. Conheci o universo marxista pe-
los autores de teatro e pelos poetas. Formei-
-me um militante de esquerda lendo [Ber-
tolt] Brecht, [Jean-Paul] Sartre, [Vladimir] 
Maiakovski, Vianninha [como era conhecido 
Oduvaldo Vianna Filho], [Gianfrancesco] 
Guarnieri, [Augusto] Boal, [Antonio] Gra-
msci, Guimarães Rosa, Jorge Amado.
 
MURRO - Como se deu sua formação de 
ator e diretor? De que forma ela se conjuga 
com a sua formação política?
RILLO - Em 1997, depois de uma derrota 

eleitoral, que ocorrera em 1996, eu deixei o 
curso de Jornalismo e comecei a cursar Di-
reito e a fazer teatro para valer. Despedi-me 
do movimento estudantil de vez. Na época, 
era presidente municipal do PT, tinha 19 
anos. Meu primeiro trabalho como ator foi 
em Os Saltimbancos, com direção de Linal-
do Telles, pela Cia. Teatro dos 5. Com ele, 
fundamos a Cia. Fulano de Tal, focada em 
poesia encenada. Nosso primeiro trabalho 
foi o poema O Operário em Construção, de 
Vinicius de Moraes (1913-1980), em home-
nagem a um operário que havia morrido em 
um acidente de trabalho dentro da faculda-
de. Uma semana depois do acidente, ence-
namos o poema na biblioteca da faculdade 
durante um culto ecumênico em memória ao 
trabalhador. Ainda nesse processo de inicia-
ção, participei de muitos festivais de poesia 
encenada. Quando o Linaldo mudou-se para 
São Paulo para fazer Escola de Artes Dra-
máticas da USP (Universidade de São Pau-
lo), eu assumi a direção de alguns trabalhos 
do grupo. No Festival Internacional de Tea-
tro de Rio Preto apresentamos O Operário 
em Construção, A Questão que se Coloca, 
de Antonin Artaud (1896-1948) e Dentro da 
Noite Veloz, de Ferreira Gullar.
A profissionalização como ator veio na Cia. 
Arquetípica de Teatro. Fui convidado pelo 
diretor Eduardo Catanozzi para atuar em 
Roberto Zucco, de Bernard-Marie Koltés 
(1948-1989).  Ainda na Cia. Arquetípica, 
fui João Batista em Salomé, de Oscar Wilde 
(1854-1900).

MURRO - O que o atraiu para essa lingua-
gem artística?
RILLO - A arte, além de todos os signifi-
cados, é uma grande ferramenta política, a 
principal expressão, a mais autêntica. Disso-
ciá-la do pensamento político é reduzi
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-la ao entretenimento, confiscando o seu 
caráter verdadeiramente revolucionário e 
transformador. Sempre me preocupei com 
o conteúdo político dos textos, vigiando-me 
ao máximo para não virar um ator e diretor 
panfletário, pregador de verdades absolutas.  
A opção por dirigir e encenar foi uma conse-
quência dessa busca por trabalhos mais en-
gajados, mais exigentes em relação à reflexão 
social e política.

MURRO - O senhor ainda dirige a encena-
ção anual da Paixão de Cristo em Rio Preto. 
O que o leva a fazê-lo mesmo com todos os 
seus compromissos como deputado?
RILLO - Pelo 11º ano consecutivo, a Cia. 
Fulano de Tal encena a Paixão de Cristo em 
São José do Rio Preto. De fato, esse é o único 
trabalho mais orgânico de teatro que conse-
gui manter. E isso só foi possível com a cola-
boração de muitos grupos de teatro da cida-
de, do Centro Cultural Vasco, de músicos e 
atores, que desde o início ajudam a colocar 
uma encenação muito grande de pé. Embo-
ra a história e a estrutura dramática sejam a 
mesma, a encenação nunca se repete, ela se 
inova a cada ano. A dança e a música ganham 

mais espaço a cada montagem, é o teatro 
dialogando com outras linguagens artísticas 
que ajudam a construir a encenação. Tradu-
zir para os dias atuais as lições de igualdade, 
fraternidade e justiça social é desafiador. Na 
última encenação, foram mais de 80 pes-
soas envolvidas, entre atores profissionais, 
amadores, músicos, crianças e as pessoas da 
comunidade. E é um espetáculo ao ar livre, 
gratuito, realizado para um público de mais 
de 2 mil pessoas, tradicionalmente em frente 
à Igreja Basílica, em Rio Preto, mas já fomos 
para outros bairros, outras cidades. É sem-
pre instigante.

MURRO - O senhor escolheu abraçar a cul-
tura como uma de suas bandeiras. Por quê?
RILLO - Eu fui abraçado pela arte e pela 
cultura desde a infância e a carregarei onde 
estiver. A cultura é transformadora e, prin-
cipalmente, inclusiva e universal. Todos e 
cada um temos expressões – individuais ou 
resultantes do impacto do coletivo sobre 
nossa individualidade – cuja linguagem é 
essencialmente cultural. É a forma como 
acessamos e expressamos nossas experiên-
cias, conscientes ou não. E essa expressão 

nos une, integra e completa.  Acredito ainda 
que a cultura tem importante contribuição 
para a educação, ampliando as opções de 
identificação dos estudantes com diferentes 
áreas do conhecimento. A cultura e a educa-
ção interagem e se integram. E uma escola 
sem arte é uma escola incompleta, sem alma. 
Elevar a cultura a um protagonismo de esta-
do significa fazer protagonista cada cidadão 
do estado. É o resgate da autoestima de cada 
aluno da rede pública que não se encontra no 
modelo de escola excludente e atrasada. 
 
MURRO - Por que a cultura ainda não é 
prioritária para a maior parte dos gestores 
públicos? 
RILLO - Por algumas variantes. Por falta 
de vivência cultural dos gestores e fazedores 
de política. Por ausência de um pensamento 
mais amplo sobre democracia e participa-
ção, inclusive dos políticos de esquerda. E 
também pela tendência natural, reacionária, 
de manter as coisas como estão, onde estão. 
Um pensamento de direita mesmo. Elevar a 
cultura a um protagonismo de Estado sig-
nifica fazer protagonista cada cidadão. É o 
resgate da autoestima de cada aluno da rede 

Montagem da Cia. Fulano de Tal para a Paixão de Cristo
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Eu fui abraçado pela arte e pela cultura desde a infância e a 
carregarei onde estiver. A cultura é transformadora e, principalmente, 
inclusiva e universal. Todos e cada um temos expressões – 
individuais ou resultantes do impacto do coletivo sobre nossa 
individualidade – cuja linguagem é essencialmente cultural

pública que não se encontra no modelo de 
escola excludente e atrasada. É tornar cada 
cidadão um ser pensante e não apenas um 
ser ouvinte. É tirar da situação de mero es-
pectador uma nação inteira colonizada pela 
televisão. É transformar as unidades escola-
res e os espaços públicos em instrumentos 
poderosos de transformação e libertação. 
Essa é a visão estratégica que eu e muitos 
militantes da cultura temos. E isso causa 
horror à ordem estabelecida. A cultura exige 
protagonistas capazes de refletir e traduzir 
suas realidades no amplo espectro político. 
Abordar a enorme dimensão desse ato e seus 
significados é abrir a caixa de Pandora. Para 
quem teme ver suas vidas políticas traduzi-
das e interpretadas, valorizar e fortalecer a 
cultura não pode realmente ser prioridade. 
No caso desses gestores, há a substituição da 
política pelo evento, algo pronto para o qual 
é necessário apenas o público, passivo. A 
arte não é superficial, é a expressão do que a 
sociedade precisa para evoluir, transcender, 
superar suas próprias limitações. Arte é luta, 
é transgressão e revolução na veia.
  
MURRO - Como é possível driblar o jogo 
político-partidário para que as demandas da 
população sejam debatidas e atendidas?
RILLO - As distorções do sistema político 
exigem participação popular e controle social 
para serem corrigidas. A reforma política, ela-
borada a partir de uma Constituinte exclusiva, 
é inadiável e urgente. Pode não ser o caminho 
perfeito, mas é um caminho. E essa reforma 
precisa assegurar financiamento público de 
campanha para frear os interesses privados 
sobre a atividade política, precisa garantir fi-
delidade partidária e o voto em lista. São me-
canismos para aprimorar ideologicamente a 
disputa eleitoral e, posteriormente, uma vez 
eleitos, reconstruir o vínculo entre represen-
tante e eleitor, hoje fraturado pelo financia-
mento privado de campanha.

MURRO - O senhor pode apontar quais as 
principais carências culturais do interior de 
São Paulo que já sentiu na pele?
RILLO - Primeiramente, não há políticas 
públicas culturais e nem recursos. Foi des-
tinado ao orçamento de São Paulo, um es-
tado rico nas mais diversificadas expressões 
artísticas, menos de 0,5% das receitas para a 
Secretaria de Cultura. Desse total, o ProAC 
Editais inicialmente contava com apenas R$ 
30 milhões. Com a mobilização dos agentes 
e dos artistas, e a luta por R$ 100 milhões, 
pressionando os deputados da base aliada 
na Assembleia, conseguimos elevar os re-
cursos para R$ 44 milhões. Além de mais 
recursos, é preciso regionalizar o ProAC e, 
paralelamente, qualificar o interior para ser 
mais competitivo em seus projetos, além de 
desburocratizar, com a informatização, o 
processo de disputa dos editais.

 MURRO - Qual deve ser a postura do artis-
ta frente ao poder público? 
RILLO - Não desarmar a trincheira, lutar 
permanentemente até construirmos uma 
gestão democrática, com o aprimoramento 

dos Conselhos de Cultura, da legitimidade 
de suas composições e das prerrogativas de 
deliberação para gerir os fundos de cultura 
e as políticas culturais, são tarefas incontor-
náveis no município, no estado e no país. O 
artista comprometido com a transformação 
defende a ampliação dos orçamentos da cul-
tura, geralmente rebaixados, e os direitos 
constitucionais de acesso, apoio, incentivo, 
valorização e difusão da cultura. 

MURRO - Que análise o senhor faz da atu-
al postura do governo estadual e municipal 
de São Paulo diante da cultura? De que ma-
neira deve ser o diálogo entre essas duas 
esferas?
RILLO - Na capital, atuo institucionalmen-
te como um representante do estado. Mas, 
a partir do diálogo com artistas de São Pau-
lo, parece-me que é um modelo frustrante, 
principalmente por se tratar de um gover-
no de esquerda. Esperávamos uma postura 
mais arrojada e transgressora. Já no gover-
no do estado há uma visão de direita, con-
servadora, amedrontada. A cultura é tema 
invisível nesse governo. Um caos.

Rillo (segundo da esquerda para a direita) em O Operário em Construção
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COLOMBIA es un país de aproximadamen-
te 47 millones de habitantes y un espacio ter-
ritorial de 2.129.748 km² que, de acuerdo 
con el Plan Nacional de Danza 2010 - 2020 –
PND– denominado “Para un país que baila”- 
de su Ministerio de Cultura, baila en toda 
su geografía. Razón por la cual las políticas 
públicas relacionadas con este tema, no se 
apartan de esta realidad y son consecuentes 
con esta característica. 

Las políticas nacionales para el sector 
han sido diseñadas principalmente desde 
el Ministerio de Cultura y su -PND-, que 
consiste en el diseño de una política para la 
Danza en el país, “(…)que desarrolla y poten-
cia las acciones para el campo de la danza 
adelantadas desde el Plan Nacional para las 
Artes 2006-2010, a través de una serie de 
nuevos programas que aportan una mayor 
inversión y cobertura a las diferentes dimen-
siones del campo, y la generación de alianzas 
con instituciones de otros campos (…). Este 
esfuerzo se logra gracias al diagnóstico y las 
contribuciones recopiladas en los Diálogos 
Regionales de Danza (…)” en donde “(…) se 
dieron cita 234 maestros, delegados de los 
departamentos y representantes de las más 
de tres mil organizaciones que conforman el 

tejido dancístico de un país cuyo futuro ra-
dica en gran medida en su riqueza artística 
y cultural.” 

Así, se establecen los siguientes princi-
pios para lograr realizar de manera articula-
da y planificada las acciones que posibiliten 
a la danza, posicionarse en el paisaje cultural 
del país:

• La danza como una práctica que genera 
conocimiento, cultura, tejido social y memoria.

• La danza como derecho cultural.
• La danza como disciplina del arte y profesión. 
• La danza como práctica social y de cons-

trucción de comunidad viva que participa en el 
desarrollo social, político y económico del país. 

Consecuentemente, en Bogotá, las po-
líticas para la danza son diseñadas desde la 
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. 
La Secretaría, tiene como entidad adscrita, el 
Instituto Distrital de las Artes – IDARTES, 
el cual está organizado por áreas artísticas, 
entre las cuales se encuentra la Gerencia 
de Danza, encargada de gestionar y llevar a 
cabo la formulación, ejecución y evaluación 
de los planes, programas y proyectos para 
el fomento y apropiación de la danza en Bo-
gotá. Actualmente, la Gerencia de Danza, 

Los bailarines te 
salvaron. Los que 
te devolvieron a la 
vida aquella noche 
de diciembre de 
1978, quienes 
hicieron posible que 
experimentaras el 
fulgurante y epifánico 
momento de claridad 
que abrió paso por 
una grieta del universo 
y te permitió empezar 
de nuevo.

Paul Auster - 
Diario de Invierno. 2012
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coordina dos importantes proyectos para el 
fomento a la circulación y la creación de dan-
za en la ciudad. Se trata del Festival Danza 
en la Ciudad y el proyecto piloto: Compañía 
de Danza Residente en el Teatro Jorge Eli-
écer Gaitán, los cuales buscan contribuir a 
procesos de cualificación y profesionalizaci-
ón artística en el campo de la danza, visibili-
zar y destacar la creación en danza tanto de 
compañías distritales como internacionales, 
plantear y poner a prueba estrategias de sos-
tenibilidad y proyección de procesos creati-
vos y la circulación de obras, a largo plazo.

Cabe señalar que por primera vez en el 
país, se lleva a cabo un proyecto que tiene 
dentro de sus objetivos hacer que una com-
pañía de danza, basada en prácticas contem-
poráneas de creación coreográfica, haga par-
te del funcionamiento permanente de uno de 
los teatros más emblemáticos. 

En efecto, los colombianos contamos con 
un sin número de bailes y danzas, de diver-
sos orígenes y de diferentes procedencias 
que se practican en zonas rurales, en ciuda-
des, en calles, en escuelas, en academias, en 
festivales y en fiestas.  Sólo por mencionar 
algunas encontramos el bambuco de la regi-
ón andina, cabildantes, pájaros, corralejas, 
coyongos, garabato y goleros de la región ca-
ribe; abozado y bundes de la región pacífica; 
“las Cuadrillas de San Martín” de la región 
llanera y un largo etcétera de ritmos, pasos 
y tradiciones.  Pero, no sólo se bailan danzas 
folclóricas nacionales, es muy fácil encontrar 
bailarines y agrupaciones que se dedican al 
estudio y a la práctica de la salsa, el tango, el 
flamenco, a las danzas ecuatorianas, perua-
nas, brasileras, mexicanas, chilenas y argen-
tinas. Agrupaciones que además del goce por 
el baile realizan excelentes puestas en esce-
na impecables. En el país de los dos mares 
también se practica el ballet, la danza-teatro, 
la danza moderna, la danza posmoderna, las 
danzas orientales, la danza contemporánea, 
el tap, el butho y el hip hop. En cada uno de 
éstos géneros y estilos encontramos agrupa-
ciones de niños, de adolescentes, de adultos, 
de adultos mayores y otras en las que se me-
zclan edades variadas, academias que impar-
ten clases especializadas y estímulos estata-
les que apoyan sus procesos. 

Los diferentes bailarines y bailarinas, 
se organizan principalmente en agrupacio-
nes no formalizadas y en agrupaciones con 
un registro mercantil, que se conforman 
por tradición familiar, por procesos escola-
res, académicos, universitarios o barriales, 
o como resultado de procesos fomentados 
por el Estado. Las primeras agrupaciones 
de danza en ganar reconocimiento cultural, 
a nivel nacional e internacional, fueron los 
denominados ballets folclóricos o agrupacio-
nes de tradición y proyección folclórica, que 
se conformaron en la década del 60 del siglo 
XX. Actualmente compañías de danza con-
temporánea y de salsa también han creado 
su lugar en el panorama de las grandes com-
pañías de danza en Colombia:“(…) se estima 
que el universo total del sector de danza en 
el país estaría integrado por al menos 3700 
agrupaciones y organizaciones. (..) Así mis-
mo, se hace evidente la presencia del folclor 
como el género más desarrollado en el país, 
con un 76.4% de agrupaciones dedicadas a 
su práctica.” La gran mayoría de agrupacio-
nes y organizaciones se dedican a la prácti-
ca de la danza, dejando en segundo plano la 
formación. A nivel universitario solamente 
existe, en todo el país, un pregrado profesio-
nal en danza, se trata del Pregrado en Arte 
Danzario de la Facultad de Artes - ASAB de 
la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas, ubicada en la capital. 

La práctica de la danza en Colombia tiene 
la tendencia a profesionalizarse y a fortalecer 
sus perspectivas artísticas, sociales y econó-
micas. Posiblemente Colombia cuente en los 
próximos años con más de una compañía de 
danza financiada bajo modelos mixtos de 
aportes privados y públicos, con oportunida-
des laborales dignas para los bailarines, con 
más creadores y nuevas ideas artísticas y con 
gobernantes conscientes de una danza ge-
neradora de beneficios sociales y culturales. 
Seguramente leyes como la “Ley del Espectá-
culo público” impulse la reforma y construc-
ción de teatros, escenarios y festivales que 
respondan específicamente a las demandas 
de los diferentes sectores de la danza. 

Por entre grietas del universo, la danza 
se abre paso en Colombia, superando las 
dificultades. Hoy en día existen organizacio-

nes, grupos y gestores, en diferentes zonas 
del territorio nacional, dedicadas de lleno 
a la danza en sus diferentes expresiones y 
matices. Ellos, junto a entidades estatales, 
han logrado diseñar planes y programas que 
antes no existían. Poco a poco, al interior de 
las universidades se ha ido incrementando el 
interés por la creación, la investigación y la 
formación en danza. El imaginario de la dan-
za como una práctica meramente empírica y 
popular se ha ido nutriendo de otras mane-
ras de experimentar tanto el cuerpo y como 
el movimiento. Esperemos que los nuevos 
líderes, continúen construyendo y hagan 
efectivas políticas en donde no se reduzca la 
danza a lo masivo, a lo exótico o a lo estiliza-
do, sino que también la apoyen y fomenten 
como campo social, económico y estético.

Confiemos que, retomando la afirmaci-
ón de Paul Auster citada en el epígrafe de 
este escrito,  los bailarines permitan a Co-
lombia, un país de inmensas problemáticas 
y de extraordinarias riquezas, experimentar 
nuevos comienzos.

1_Lineamientos del Plan Nacional de Danza 

para un País que Baila 2010 – 2020. Ministerio 

de Cultura. República de Colombia. 2da edici-

ón. Bogotá. 2010. Pág. 36. 

2_ Ibíd. Pág. 36.

3_La Ley 1493 del 26 de diciembre de 2011 

tiene como propósito formalizar y fortalecer el 

sector de los espectáculos públicos de las artes 

escénicas en Colombia, a través de la imple-

mentación de diferentes medidas que favore-

cen el incremento en sus recursos, generan 

incentivos tributarios, racionalizan las cargas 

impositivas y simplifican los trámites, procedi-

mientos y requisitos para la realización de este 

tipo de eventos.

Paola Chaves Olarte é Coordenadora de Criação 

e Circulação da Gerência de Dança no Instituto 

Distrital de las Artes - IDARTES - Colômbia.

La práctica de la danza en Colombia tiene la tendencia a profesionalizarse 
y a fortalecer sus perspectivas artísticas, sociales y económicas.
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Encher um espaço de lugar e tempo: ocupar.
O corpo coreográfico esgrima com o ar, luta 
com o vazio para lhe dar significado humano.
Ocupamos outro corpo para gerar outro que 
ocupa lugar e tempo uterinos.
Ocupamos o terreno do outro: guerra.
Guerra se ocupa de ocupar outro corpo de não 
existência; mapa-múndi imundo de corpos 
desocupados.
Alex Merino e Rafael Carrion invadem o 
espaço real, nos baixos do Viaduto do Chá, e 
penetram no mapa da cidade, ocupando todas 
ruas e artérias paulistanas.

FRONTISPÍCIOS 
DO VAZIO
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RÁDIO: 
escute, pense 
e aja diferente
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Mapa estabelecido, prevalecem as mesmas regras que rezam a 
arcaica ladainha do “manda quem pode, obedece quem tem juízo”, 
e na radiofusão o cancioneiro sentencia: minha voz, se vós não 
sereis minha, vós não sereis de mais ninguém

EM AGOSTO DE 2014, a rádio UFSCar 
completa 7 anos de existência e se constitui 
como uma das principais educativas do país. 
Costurada a partir da junção de estudantes e 
militantes ligados à luta pela democratização 
da comunicação, e das rádios comunitárias na 
região central paulista, conta atualmente com 
programação própria e cerca de 35 programas 
produzidos por grupos atuantes em diversas 
manifestações culturais que, além da pro-
dução própria de seus programas, atuam na 
organização de mostras, festivais, seminários, 
encontros e ações das mais variadas tendên-
cias educacionais e artísticas. 

 Mobilidade urbana, sistema único de 
saúde, ocupação de terras indígenas, espe-
culação imobiliária, monocultura, formação 
de jovens, condições de trabalho, escravidão, 
psicanálise, sociedade capitalista e as ruas 
são alguns dos ingredientes no café da ma-
nhã de ouvintes sintonizados numa roda de 
prosa nacional mediada no estúdio, que já 
recebe o nome de “uma sala de aula radio-
fônica”. No programa, o locutor, a partir das 
notícias fora das pautas da mídia convencio-
nal, escuta e compartilha a opinião de edu-
cadores, artistas, políticos e profissionais das 
mais variadas tendências e regiões do país.

Durante a infância e a adolescência, a ra-
diofusão foi o elo entre as colônias canaviei-
ras da usina, geralmente sem energia elétri-
ca, e aquilo que poderíamos imaginar como 
mundo. Isso mesmo, imaginar. Pois, o pri-
meiro acesso ao que chamamos de universo 
urbano só veio na pré-adolescência. Mas, o 
rádio de válvulas com suas notícias, novelas, 
humorísticos e amplidão musical, desde o 
berço, constituía o sólido imaginário. E o que 
poderia se apresentar como novidades cita-
dinas era rotina aos olhos e à compreensão 
para a concreta realidade.

Nesse sentido, a escola poderia ser das 
mais irregulares vivências formativas, o con-
tato com a literatura poderia ser imprecisa e 
a ausência de diálogos poderia pautar nossa 

labuta cotidiana. Pois as ondas do rádio nos 
davam os alicerces para qualquer nova via-
gem. Fundamentados nessa premissa, esta-
belecemos as diretrizes da rádio como uma 
sala de aula permanente e democrática, e de-
tentora da prática integrada de informação e 
comunicação.

Regulamentadas, constitucionalmente, co- 
mo concessões públicas para o desenvolvi-
mento educacional do nosso povo, na prática, 
o direito à radiofusão seguiu o mesmo mantra 
que vocifera no cenário político nacional. 

Mapa estabelecido, prevalecem as mes-
mas regras que rezam a arcaica ladainha do 
“manda quem pode, obedece quem tem juí-
zo”, e na radiofusão o cancioneiro sentencia: 
minha voz, se vós não sereis minha, vós não 
sereis de mais ninguém.

Cenários e guias reconhecidos, na rádio 
UFSCar tentamos implementar os princípios 
que regem a luta que vem desde os imigrantes 
arregimentados para o “trabalho livre”, que 
buscavam na comunicação uma estratégia 
de sociabilidade perante meio hostil às suas 
práticas culturais ou para a denúncia do des-
cumprimento dos acordos estabelecidos com 
os coronéis da época. Seja por meio da utiliza-
ção de recursos técnicos abertos e acessíveis, 
como softwares livres baseados nas trocas, ou 
no fortalecimento de uma política democráti-
ca participativa, viabilizando condições efeti-
vas para quem quiser se comunicar.

Uma das experiências desse roteiro pode 
ser sentida diariamente num programa que 
tira você da cama e o sintoniza, ao vivo, com 
vozes indígenas numa ocupação no Mato 
Grosso do Sul, com trabalhadores sem-teto 
no centro paulistano ou no Pinheirinho; nos 
relatos eufóricos pela perseguição religiosa 
no Pará; nas descrições das enchentes cata-
rinenses; nas avaliações de pesquisas e de-
núncias referentes ao trabalho escravo; nas 
explicações de vereadores, prefeitos e de-
putados direto do Congresso Nacional; nas 
proposições e alertas de agentes das mais 

variadas vertentes partidárias. Conversas, 
debates e discussões que não terminam com 
o programa, invadindo as redes sociais e/ou 
encontros temáticos presenciais articulados 
pelos ouvintes em Câmaras Municipais, as-
sociações, centros acadêmicos, grupos de es-
tudos ou mesmo nas praças e ruas.

Nos últimos sete anos, o que se viu foi a 
consolidação de uma rádio educativa no in-
terior paulista, fundada em premissas demo-
cráticas comunicativas e, com as novas TICs 
(Tecnologias de Informação e Comunicação), 
ser acessada pelo maior número de interessa-
dos na troca. Com isso, e mais os recursos (de 
pessoal e financeiros) nas mãos dos antena-
dos, pode ser um caminho para a construção 
efetiva de uma sociedade justa, participativa 
e democrática. No entanto, não são essas as 
passagens vendidas nos guichês dos órgãos 
governamentais que “cuidam” do setor, pois 
seus ocupantes continuam membros ou com-
promissados com a incrustada estrutura co-
lonial das sesmarias que sustentam os pilares 
legislativos, judiciários e executivos.

Portanto, a luta cotidiana democrática no 
rádio começa ao acordá-lo para a manifesta-
ção e o debate com quem estiver nas ruas, 
nos gabinetes, escritórios, quartéis, palcos 
ou mesmo trancafiados numa sala de aula 
sem acesso aos meios de comunicação. Na 
perspectiva de coar o amontoado informati-
vo instantâneo, fazendo um chá revigorante 
da nossa realidade.

Hélvio Tamoio é produtor e apresentador do 

programa Paracatuzum. 
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O livro apresenta a trajetória artística e 
de vida de Nelson Gonçalves   Campos 
Filho, mais conhecido como Nelson 
Triunfo. O trabalho também inclui ricas 
informações sobre o desenvolvimento 
dos bailes de soul e funk nos anos 1970 e 
da cultura hip-hop no Brasil.

Desdobramento do processo de 
pesquisa e criação do projeto “100 
gestos que marcaram o século XX”, 
da Cia. Dani Lima (2011/2012), o 
livro “Gesto: práticas e discursos” 
conta com dez entrevistas com 
especialistas vindos de diferentes 
domínios - Isabelle Launay (História 
e Teoria da Dança), Benilton Bezerra 
(Psiquiatria e Psicanálise), Charles 
Feitosa (Filosofia), Luis Camillo 
Osório (Artes Visuais), Silvia Soter 
(Educação Somática/Dança), Tatiana 
Rocque (Filosofia da Matemática), 
Massimo Canivacci (Antropologia), 
Antônio Nóbrega (Cultura Popular 
– Dança e Música), Denilson Lopes 
(Comunicação e Cinema), Christine 
Greiner (Comunicação e Semiótica/ 
Dança) – a propósito das ideias de 
gesto em suas práticas e áreas de 
atuação. Patrocinada pelo Fundo de 
Apoio à Dança (FADA), da Prefeitura 
do Rio, esta publicação reúne ainda 
escritos e imagens do processo de 
criação e do espetáculo “100 gestos”, 
da Cia. Dani Lima, assim como um 
ensaio fotográfico feito especialmente 
para o livro. 
O que define um gesto? Onde ele 
começa? Quais as relações entre 
gesto, postura, atitude, intenção, 
pensamento, movimento, contexto, 
linguagem, comunicação? Que gestos 
nos afetam? Que gestos nos formaram? 
Uma dança é sempre feita de gestos? 
O que podem os gestos revelar sobre 
as escolhas afetivas-estéticas-éticas-
políticas dos corpos e de suas danças ?

A coleção “Assim lutam os povos” tem o 
prazer de trazer até nossos leitores uma 
obra única sobre a Revolução Cubana. 
Única não apenas pelo fato de brotar 
da capacidade de análise de Florestan 
Fernandes, mas também porque 
elabora um minucioso quadro teórico 
da experiência cubana, desde suas 
origens históricas até as experiências de 
implantação do poder popular.

A obra tem como propósito buscar 
as raízes da contagiante emoção 
do Flamenco e como sua técnica se 
desenvolveu ao longo da história para 
continuar cada vez mais presente na 
cena cultural. O livro é voltado para 
apreciadores e praticantes desta arte, 
alunos e profissionais. 

NELSON TRIUNFO:
Do Sertão ao Hip-Hop
GILBERTO YOSHINAGA
Shuriken 

GESTO  
Práticas e Discursos
DANI LIMA
Cobogó

DA GUERRILHA 
AO SOCIALISMO
FLORESTAN FERNANDES
Expressão Popular

BAILE 
FLAMENCO: 
Identidade Gaúcha
CADICA COSTA
Libretos

DANÇA NAS LETRAS X
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OCUPAÇÕES ARTÍSTICAS
Hay que ocupar, pero sin 

perder la ternura jamás 

POLÍTICAS PÚBLICAS
Poder ser, quem sabe, 

talvez, quem é que sabe?

JOÃO PAULO RILLO
Um Rillo pouco conhecido: 

o ator frente ao político

CLARA CHARF
Guerreira da vida, 

guerreira da luta (armada)

CÉLIA GOLVÊA
Ousar, ousar sempre, 

mesmo que delicadamente

PAOLA CHAVES OLARTE
Velhos problemas, 

novos começos

GAL OPPIDO
O mapa da cidade, com 

suas ruas e artérias paulistanas 

HÉLVIO TAMOIO
Rádio educativa 

promovendo, com debates, 

o interior de São Paulo.

LUCIANO TASSO
A César o que é de César
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