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RESUMO: O presente artigo discute a relação que desempenham o teatro, o lazer e 
o turismo, tendo como objeto de estudo a cidade de São Paulo. Seu objetivo é 
caracterizar a cena teatral paulistana como oferta de lazer e turismo. Para isso 
buscou-se descrever as principais casas de espetáculo; discutir preços, 
programação e gêneros de produções em cartaz; investigar o perfil dos 
frequentadores e perspectivas da atividade. Utilizaram-se, para esse fim, análise de 
publicação teatral (O Guia OFF) e entrevistas com quatro profissionais da área. 
Através da pesquisa, observou-se que, apesar de ser expressiva e atrair visitantes, a 
atividade não se distribui como uma alternativa de lazer democrática, e encontra 
diversos empecilhos para atrair público, ser subsidiada e manter-se na cidade. 

Palavras-chave: Teatro; lazer; turismo; São Paulo. 

 

ABSTRACT: The present article intends to discuss the relation among theatre, 
leisure and tourism, using the city of São Paulo as object of study. Its objective is to 
characterize the theatrical scene as an offer of leisure and tourism. For this it sought 
to describe the main playhouses; discuss the prices, schedules and genres of 
productions played; investigate the profile of playgoers and the perspectives of the 
activity. It was used, therefore, analysis of a theatrical guidebook (the Guia OFF) and 
interviews with four professionals of the area. Through the research, it was observed 
that despite to be expressive and attract visitors, the activity faces many impediments 
in attracting public, to be subsidized and keep itself in the city. 
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1Introdução 

O teatro seria a manifestação da necessidade primária que o ser humano teria de 

imitar, e essa aptidão para a imitação, ou mimese, seria justamente o que distinguiria 

o ser humano dos outros seres vivos (ARISTÓTELES, 2003). 

Como encenação e representação, a arte dramática é uma forma de observação do 

comportamento humano e, como tal, pode ampliar os conhecimentos daqueles que 

o vivenciam acerca das pessoas, objetos e acontecimentos apresentados 

(HELIODORA, 2008).  Nesse sentido, ele contribuiria para diversas áreas do 

conhecimento, como a psicologia (BOAL, 2002), a sociologia e a antropologia 

(FIGARO, 2011). Teatro seria também uma alternativa de lazer (CAMARGO, 2006). 

São Paulo, um dos principais destinos do turismo no Brasil (BRASIL, 2011), é a 

cidade que possui mais casas de espetáculos da América Latina (BENI, 2012), às 

quais afluem não apenas residentes, mas também turistas. Segundo a São Paulo 

Turismo1 (2008), a capital brasileira dos musicais recebe, para esses espetáculos, 

25% de visitantes de fora da cidade. Apesar disso, há poucos estudos acadêmicos a 

respeito do teatro paulistano no que concerne ao lazer e ao turismo.  

Expressar-se através da quinta arte, perceber como ela é vivenciada na cidade, de 

que maneira ela é usufruída como alternativa de lazer e turismo são questões que 

sempre exerceram fascínio e inquietação no autor. Nesse contexto, este trabalho 

tem como objetivo principal caracterizar a cena teatral paulistana como componente 

da oferta de lazer e turismo da cidade. Seus objetivos específicos contemplam: a) 

apresentar as principais casas de espetáculo da cidade, sua localização e gestão; b) 

verificar os preços e a programação dos principais espetáculos, bem como os 

gêneros mais frequentes nos estabelecimentos teatrais da cidade; c) investigar o 

perfil dos frequentadores do teatro paulistano; d) discutir as perspectivas para a 

atividade na cidade de São Paulo. 

Para o levantamento das peças em cartaz, verificação dos preços, da programação 

dos principais espetáculos e a identificação dos gêneros mais frequentes, utilizou-se 

o Guia OFF SP – publicação mensal popular no meio teatral, que divulga títulos, 

                                                 
1 Empresa de turismo e eventos da cidade de São Paulo. Possui capital aberto e tem como sócia 
majoritária a Prefeitura de São Paulo. 
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preços, gêneros, programação, localização e sinopse das principais peças em cartaz 

em São Paulo. 

Quanto à investigação sobre o perfil dos frequentadores e as tendências do teatro 

na cidade, consultaram-se quatro profissionais do teatro: duas atrizes, um diretor e 

uma produtora cultural. 

1 O teatro: relação com outras áreas do conhecimento 

Teatro é um termo de múltiplas definições. Uma rápida consulta ao dicionário trará a 

tona ao menos quatro diferentes acepções em seu sentido denotativo.  A palavra 

significa desde o edifício, espaço, lugar onde acontecem os espetáculos dramáticos; 

até a literatura teatral, a dramaturgia; a arte de interpretar; a profissão do ator, entre 

outros (HOUAISS, 2009). 

Na Antiguidade grega, o teatro é definido por Aristóteles (2003) como a 

manifestação da necessidade primária que o ser humano teria de imitar, e essa 

aptidão para a imitação, ou mimese, seria justamente o que distinguiria o ser 

humano dos outros seres vivos. Ademais, assistindo a (re)presentações2, o 

espectador teria a oportunidade de adquirir conhecimento acerca do ente 

(re)presentado e, a partir do conhecimento, experimentar o prazer (ARISTÓTELES, 

2003). 

A arte dramática, portanto, exigiria a articulação do atuar e do assistir ocorrendo 

simultaneamente o que pode ser observado na definição de teatro proposta por 

Peixoto (1980, p. 9): 

Um espaço, um homem que ocupa este espaço, outro homem que o 
observa. [...] O primeiro, sozinho ou acompanhado, mostra um personagem 
e um comportamento deste personagem numa determinada situação, 
através de palavras ou gestos, talvez através da imobilidade e do silêncio, 
enquanto que o segundo, sozinho ou acompanhado, sabe que tem diante 
de si uma reprodução, falsa ou fiel, improvisada ou previamente ensaiada, 
de acontecimentos que imitam ou reconstituem imagens da fantasia ou da 
realidade. 

Ademais, a arte dramática também pode ampliar os conhecimentos acerca das 

pessoas, objetos e acontecimentos (re)presentados (HELIODORA, 2008). Essa 

transmissão de conhecimento contribuiria a outras diversas áreas como a sociologia, 

                                                 
2
 Guénoun (2012) utiliza o termo (re)presentação ao invés de imitação pois nem sempre o ente que 

se pretende pôr em cena existiria no plano real, não podendo, assim, ser imitado ou representado. 
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antropologia e história, na medida em que pode trazer à tona elementos da relação 

entre os povos, possibilita a compreensão de diversos aspectos da vida social do 

período analisado e pode reviver crenças e ideologias difundidas na época 

(re)presentada (FIGARO, 2011), ou seja, o teatro seria um espelho da realidade 

(GIVONE, 1999). 

Além do conhecimento social, o teatro seria capaz de proporcionar o 

autoconhecimento, por aguçar a capacidade ou propriedade humana que permite a 

auto-observação, ou seja, um espelho do imaginário (BOAL, 2002). E a identificação 

do indivíduo com o personagem exerceria, tanto no expectador quanto no ator, a 

catarse, isto é, a descarga de tensões emocionais e sentimentos como medo e ira 

de forma artística, estética (CABRAL; NICK, 2006, p. 55). De forma que a criação da 

psicanálise teria sido influenciada por profissionais do teatro (AZEVEDO, 2010).  

Essas relações que o teatro estabelece com outras áreas do conhecimento 

dependeriam da sociedade na qual está inserido, visto que ele obedece sempre a 

novas exigências e necessidades do ser humano, no tempo e espaço no qual se 

insere (PEIXOTO, 1980). 

Dessa forma, pode-se concluir que a arte dramática é capaz de contribuir para o 

autoconhecimento, e para o conhecimento da sociedade na qual se insere, ou seja, 

nos desenvolve. O teatro tratar-se-ia também uma atividade hedonista, capaz de 

evocar o prazer, o divertimento o entretenimento. Além disso, o teatro pode 

proporcionar uma fuga da realidade lançando o espectador para um “mergulho num 

universo de encantamento ou mentira ou ilusão” (PEIXOTO, 1980 p. 10). O que seria 

capaz de trazer-lhe descanso, uma forma de fuga das tensões diárias. 

1.1 Teatro e o lazer 

O prazer, o divertimento, o desenvolvimento e o descanso são os princípios 

norteadores do lazer, que segundo Dumazedier (2012, p. 34) é:  

[...] um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de 
livre vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e entreter-
se ou, ainda, para desenvolver sua informação ou formação desinteressada, 
sua participação social voluntária ou sua livre capacidade criadora após 
livrar-se ou desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares e 
sociais. 
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Nesse sentido, o lazer teria a função de reparar o corpo e a mente da fadiga 

causada pelas obrigações profissionais, sociais e familiares; oportunizaria a quebra 

da tediosa rotina de uma maneira benéfica e possibilitaria a integração social e o 

aprendizado de uma forma lúdica (DUMAZEDIER, 2012). Assim, assistir a um 

espetáculo pode ser lazer, já que seria capaz de evocar o descanso, o divertimento 

e o desenvolvimento, que são os princípios do lazer. Igualmente, atuar também 

poderia evocar esses princípios, já que o lazer e o trabalho tendem a se confundir 

mais comumente entre “artistas, artesãos, cientistas e uma parte de empresários e 

executivos” (CAMARGO, 2006, p. 15).  

Outros princípios do lazer são: a escolha pessoal, onde a atividade não poderia ser 

imposta; a gratuidade, pois deveria ser realizada desinteressadamente; a busca pelo 

prazer; e a liberação das obrigações rotineiras. Isso posto, além do teatro, outras 

inúmeras práticas, como assistir televisão, decorar a casa, ir ao cinema, passear 

com o cachorro e navegar na rede podem ser consideradas lazer (CAMARGO, 

2006). 

Todavia, o ato de escapar da realidade pode ser tanto benéfico, na medida em que 

revigora o indivíduo, quanto nocivo, posto que existiria um potencial alienante nessa 

atividade (MARCELLINO, 2006). Dessa forma, a atividade teatral contém em si tanto 

a possibilidade mais edificante do lazer quanto o potencial de tornar o espectador 

alheio ao que o cerca. 

É possível perceber uma semelhança entre os termos utilizados para qualificar o 

potencial nocivo do lazer e os atributos geralmente associados à palavra 

entretenimento, como: alienação, consumo, futilidade, distração, escapismo, 

transitoriedade, entre outros. Já a arte é geralmente associada a termos como: 

refinamento, seriedade, criatividade, inspiração, emocional, erudição, expressividade 

(HUGUES, 2004). Entretanto essa classificação tende a ser parcial e tendenciosa, 

visto que o valor artístico tende a ser um sistema estético arbitrário. Toma por base 

as posições sociais e está arraigado a elas (HUGHES, 2004). 

Mesmo assim existiria, em se tratando do teatro, essa associação ao refinamento. 

Ele seria tido como algo que o homem comum não poderia produzir ou desfrutar, ou 

que não seja digno ou merecedor de fazê-lo. O que tornaria as atividades de lazer 

ligadas à arte chatas e desinteressantes (MELO, 2006). Isso, pois, para que fosse 
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possível o consumo e compreensão da arte, seria necessário um acúmulo de capital 

cultural, conceito de Bourdieu (1979), que designa a bagagem de códigos, 

conhecimentos, entendimentos e competências de um determinado indivíduo, 

geralmente ligado aos maiores tempos de estudo e, por conseguinte, maiores níveis 

de renda. Outra característica que poderia distanciar o público das peças em cartaz 

é que a grande maioria exige que o espectador desloque-se até o local, devido à 

relativa distância entre as regiões de residência e os bens artísticos tradicionais, 

quando eles existem nos municípios (MELO, 2006). Além do preço, já que parece 

mais barato ficar em casa assistindo televisão do que sair do conforto do lar e 

aventurar-se a atravessar a cidade para assistir a um espetáculo. 

1.2 Teatro e turismo 

Se por um lado existiriam entraves na decisão de um indivíduo de assistir a um 

espetáculo teatral, como a distância, o preço e o fato dele não se sentir apto para 

isso, por outro lado, a atividade pode ampliar a mente e os sentidos, e oportunizar as 

relações sociais, já que implica no fato de ver e ser visto por outras pessoas e estar 

com elas (HUGHES, 2004). Além disso, pode conferir status ao indivíduo, pois se 

subentende que ele possui capital cultural o suficiente para compreender o 

espetáculo. E tudo isso pode impeli-lo a cruzar distâncias para assistir a uma 

performance teatral. 

Dados sobre os teatros da Broadway evidenciam o potencial turístico do teatro: a 

região nova-iorquina onde se concentram grandes casas de espetáculos, em 1997 

compunha as suas plateias com 11% de visitantes internacionais e 35% com 

visitantes domésticos. O mesmo ocorre no West End: a região londrina com grande 

concentração de casas de espetáculo. Em 1997, o público das peças ali encenadas 

somavam 18% de estrangeiros e 43% de britânicos de fora de Londres (HUGHES, 

2004, p. 120).  

 Nesse cenário, o teatro – como edificação ou como performance – passa a 

constituir um elemento da oferta turística, isto é: 

O conjunto de equipamentos, bens e serviços de alojamento, de 
alimentação, de recreação e lazer, de caráter artístico, cultural, social ou de 
outros tipos capaz de atrair e assentar numa determinada região, durante 
um período determinado de tempo, um público visitante (BENI, 2006, p. 
169). 
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E compreende: 

 Oferta original: elementos que constituem a matéria prima do turismo, que 

constituem os atrativos turísticos, como o clima, as praias os museus e os 

costumes de determinada localidade. Isto é, que compõem a identidade do 

destino e sem os quais não poderia haver qualquer processo produtivo. 

(BENI, 2006); 

 Oferta agregada: conjunto de prestações de serviços que viabilizam a estadia, 

a diversão, o transporte e a alimentação do turista. Ou seja, que derivam da 

busca pelos atrativos e, consequentemente, agregam condições para que 

possam ser usufruídos, como os serviços oferecidos por empresas aéreas, 

hotéis e agências de turismo (BENI, 2006). 

Usualmente a edificação teatro costuma ser identificada como Oferta original, caso a 

construção tenha valor histórico – como é o caso do Teatro Oficina em são Paulo, 

que foi tombado pelo Iphan (IPHAN, 2010) ou do Theatro Municipal de São Paulo, 

um dos cartões postais da cidade (GALVÃO, 2011). Caso contrário, ele é definido 

como Oferta agregada, já que oferece espetáculos que constituem entretenimento e 

diversão complementar à estada dos turistas. Entretanto o estudo de Hughes (2004) 

sugere que a performance também pode ser a principal motivação da viagem, 

podendo ser assim também considerada um atrativo turístico intangível – no âmbito 

da (re)presentação como a arte efêmera que existe apenas no instante do 

espetáculo (PEIXOTO, 1980). 

Definir teatro como Oferta original ou serviços agregada dependeria, portanto, não 

apenas do valor histórico da edificação, mas também da importância que o visitante 

atribui à performance que pretende assitir. Para isso, Hughes (2004) definiu dois 

segmentos de público: os arte-cêntricos e os arte-periféricos. Os primeiros são 

aqueles cuja principal motivação da viagem é assistir a uma performance artística, 

para quem o teatro é um atrativo. Já os arte-periféricos, são os que viajam por outros 

motivos, mas assistem a uma performance durante o roteiro. Neste caso, o teatro 

tem um peso menor na decisão de viajar e, dessa forma, constitui parte da oferta 

agregada. 

2 O teatro em São Paulo 
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2.1 Origens 

A história do teatro paulistano é reflexo de incontáveis e contraditórias tendências, 

em função do recorte adotado, optou-se por dividi-la em três diferentes momentos: A 

chegada do teatro à cidade; a efervescência regional do momento pós semana de 

arte moderna e a repressão e censura da ditadura militar. 

Segundo Prado (2003), chegou a São Paulo com as incursões jesuítas, mas só se 

popularizou com a consolidação da economia cafeeira, no final do século XIX, sob 

os efeitos da indústria cultural (PRADO, 2003). 

Cabe destacar de conceito de Indústria cultural nasceu em meados do século XIX, 

sob o advento da Revolução industrial, quando uma nova configuração social teria 

despontado: a sociedade capitalista de livre comércio, que fundamenta a sua 

economia no consumo de bens (COELHO, 1985). A automação de processos 

produtivos e, por conseguinte, dos postos de trabalho da indústria e da agricultura 

seriam reflexos das novas tecnologias que surgiam, cujas influências também 

chegariam às mídias. Foi o início da comunicação de massa. Uma comunicação 

baseada nas leis da oferta e da procura, com a capacidade decisiva de influenciar 

na formação cultural desses consumidores, pois é a partir da mídia, da informação, 

da comunicação que se cultiva uma cultura (GIL, 2006). E a cultura resultante de 

uma mídia massificada é a cultura de massas e seus produtos artísticos seriam 

desprovidos de profundidade, de crítica, estariam mais interessados na função 

alienante do divertimento do que na função edificante do desenvolvimento. 

(COELHO, 1985).  

A popularização do teatro paulista, a partir da consolidação da economia cafeeira, 

aconteceria com tecnologia, atores e métodos de interpretação importados do Rio, a 

capital à época, e, consequentemente, da Europa. (MAGALDI; VARGAS, 2000). Em 

função disso, demorou até encontrar uma identidade brasileira e, ainda mais 

distante, uma identidade paulistana. Arthur Azevedo, no final do século XIX, início do 

século XX (apud PRADO, 2003, p. 160) fala que o luxo nos teatros brasileiros “pouco 

serviria aos autores e atores nacionais, sendo ocupado com exclusividade pela 

ópera e pelas companhias europeias”. 
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Outro dilema do advento da indústria cultural no teatro paulistano, percebido pela 

crítica teatral, no mesmo período, é a da preferência da população por gêneros 

tipicamente subprodutos da cultura de massa:  

Andam por aí a queixar-se de que não temos teatro nacional, que nunca 
mais poderemos vir a ter, porque a opereta brejeira e a revista do ano 
descabelada se assenhorearam do gosto do público (MAGALDI; VARGAS, 
2000, p. 36).  

Tal preferência, segundo Magaldi e Vargas (2000) propiciou que o teatro assumisse 

a função de entretenimento, o que gerou certa divergência na crítica teatral. Se por 

um lado, ainda no início do século XX, Azevedo (apud PRADO, 2003, p. 113) 

deixava claro o seu descontentamento com os rumos do teatro: “o teatro se 

contentara com limites afinal de contas modestos, não desejando ultrapassar as 

fronteiras de boa diversão”, por outro lado, outros críticos afirmavam que: 

A maioria do nosso público vai ao teatro para passar mais ou menos 
divertidamente a noite. Cansado durante o dia de labutar pela vida, a 
comédia e o drama agradam-lhe se não o obrigam a grandes esforços de 
inteligência para apreender toda a psicologia dos personagens, nem 
demasiada atenção para ir seguindo o desenvolvimento da ação, a luta dos 
sentimentos e das paixões, a interferência dos temperamentos e a ação 
recíproca dos caracteres [...]. Tudo isso deixa de divertir, de alegrar o 
espírito preocupado com os outros assuntos muito mais práticos e utilitários. 
(STRINDBERG, 1910, apud MAGALDI; VARGAS, 2000, p. 51) 

Valorar uma cultura, ou seja, classificá-la como superior ou inferior é um hábito 

questionável. Quem analisa uma cultura só consegue fazê-lo a partir do ponto de 

vista de sua própria cultura, o que leva a uma análise parcial de seus aspectos. 

Portanto, em se tratando de cultura de massa, há o hábito elitista de considerá-la 

fruto de culturas “inferiores”. Entretanto, para obter uma analise mais abrangente, é 

necessário distanciarmos esse viés maniqueísta das observações e considerar os 

efeitos dessa cultura de irremediável existência (COELHO, 1985). Nesse sentido é 

questionável valorar “o teatro de revista (como forma simplificada e massificada do 

teatro)” e “a opereta (idem em relação à ópera)” (COELHO, 1985, p. 9), tradicionais 

produtos da cultura de massa, como inferiores aos outros gêneros tidos como 

eruditos. É importante perceber que eles cumpriam a função do lazer de descanso e 

divertimento. 

O segundo momento do teatro paulista acontece a partir da semana de arte 

moderna de 1922. O teatro não participou da semana de arte moderna em si, 

entretanto, talvez por conter nele as outras linguagens artísticas, absorveu as suas 

mudanças (MAGALDI; VARGAS, 2000). O teatro paulistano começou a procurar a 
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sua personalidade, a tentar encontrar um personagem paulista; era o movimento 

regionalista, que buscava por em cena situações do cotidiano paulista. Peças como 

A alma caipira e Nossa terra, nossa gente de João Felizardo retratavam justamente 

o personagem paulista em tramas do cotidiano da cidade. Outro acontecimento 

relevante do mesmo período foi a popularização do cinematógrafo, o protótipo do 

cinema. 

A sétima arte revolucionou a forma com que usufruía-se do lazer, e via-se ela como 

uma forma de substituição do teatro, chegando ao ponto de existir “vinte e dois 

cinemas e oito teatros em funcionamento” em meados de 1930 (MAGALDI; 

VARGAS, 2000, p. 120). Estudos franceses de lazer dos anos 50 – visto que, no 

país, o estudo do lazer teria início apenas na década de 70 (MARCELLINO, 2006) – 

demonstram que a sociedade via no cinema, em detrimento do teatro, uma 

alternativa de lazer mais próxima ao cotidiano, com mais opções de seções, mais 

rápida, mais realista e menos exigente ao intelecto e, por conta disso, mais 

frequentemente utilizada (DUMAZEDIER, 2012).  

O terceiro momento da história do teatro na cidade de São Paulo manifesta-se 

durante a ditadura militar (1964-1984). O trabalhador desse período contava com 

uma jornada de trabalho extensa (48 horas semanais), e uma distância 

relativamente alta de seu local de trabalho, além de parcos recursos financeiros e 

um custo de vida alto, o que conferia a ele pouco tempo e dinheiro para usufruir do 

lazer (GONÇALVES JR., 2002). Apesar disso, como citado anteriormente, nessa 

época iniciaram-se os estudos sobre o lazer e, com eles, uma legislação que 

regulamentaria a atividade no que concernem, principalmente, as práticas de 

desporto. (GONÇALVES JR., 2002). Gonçalves (2002) acrescenta ainda que o 

interesse pelo lazer demonstrado pelo governo militar deu-se visando um aumento 

da representatividade brasileira em eventos esportivos internacionais – como a copa 

do mundo de 1970 – o incremento das condições físicas dos trabalhadores fabris, e 

o controle da população por meio do potencial alienante do lazer. Outras atividades, 

como o teatro, teriam pouco ou nenhum apoio, e apenas se a produção não 

apresentasse qualquer aspecto considerado nocivo pela censura (MAGALDI; 

VARGAS, 2000). O teatro paulistano, portanto, engrenou em uma crise, deixou de 

ser um evento, diminuindo consideravelmente a frequência e seu número de público, 
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que ficou à espera de um momento de maior liberdade para que pudesse retornar às 

plateias (MAGALDI; VARGAS, 2000). 

2.2 Dinâmica do lazer e do teatro na cidade 

Apesar das tribulações do passado, e das constantes crises enfrentadas pelo teatro 

(GUÉNOUN, 2012), São Paulo, um dos principais destinos do turismo no Brasil 

(BRASIL, 2011), é a cidade que possui mais casas de espetáculos da América 

Latina (BENI, 2012), às quais afluem não apenas residentes, mas também turistas. A 

“capital brasileira dos musicais” recebe, para esses espetáculos, 25% de visitantes 

de fora da cidade (SPTURIS, 2008). 

Além disso, a cidade possui 2.432 equipamentos culturais (SEADE, 2006), 12,5 mil 

restaurantes, 184 casas noturnas, 260 salas em 55 cinemas e uma vida noturna 

bastante agitada (SOUZA, 2008), entretanto a utilização desses equipamentos pode 

não acontecer de forma democrática: sua localização é desequilibrada, as regiões 

mais desenvolvidas, com maior nível de escolaridade, renda e maior qualidade nos 

transportes oferecidos, que seriam as regiões central e oeste da cidade, são as que 

concentram a maior parte da oferta desses equipamentos (BOTELHO, 2003). A 

concentração atrapalha, entretanto ela é apenas parte do problema. Acredita-se que 

a oferta de equipamentos culturais acompanharia a localização da demanda com 

maior capital cultural, sendo, portanto, necessário investir na educação básica e não 

só na distribuição desses equipamentos pelo cinturão periférico da cidade 

(BOTELHO, 2003). 

Ademais, existiria uma tendência mundial do consumo da cultura em domicílio 

causada pela redução dos preços dos aparelhos eletrônicos e a popularização da 

televisão, que está presente em 93,5% dos domicílios paulistanos (SEADE, 1998). E 

isso contribuiria para que, cada vez mais, o lazer realize-se nos domicílios, em 

detrimento dos equipamentos culturais (BOTELHO, 2003). 

3 A oferta de teatro na cidade de São Paulo 

3.1 Considerações metodológicas 
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A fim de caracterizar a cena teatral da cidade de São Paulo realizou-se 

levantamento das peças em cartaz divulgadas pelo Guia OFF de São Paulo – 

publicação mensal gratuita, com tiragem de 20 mil exemplares, que divulga grande 

parte das peças em cartaz na cidade. Criada em 1995 pelo jornalista e diretor teatral 

Celso Cury, é tida no meio teatral como uma das principais referências para os 

espetáculos em cartaz. 

Para a coleta de dados, selecionaram-se três edições do Guia OFF: agosto, com 

indicação de 170 espetáculos; setembro, 200, e outubro, 218. As peças foram 

catalogadas em um banco de dados e cada uma delas gerou apenas um registro, 

mesmo que tivesse sido citada em mais de um mês. Dessa forma, o corpus da 

pesquisa constitui-se de 380 espetáculos caracterizados em relação a nome, mês de 

divulgação, gênero, período das apresentações, dias da semana, preços, casa(s) de 

espetáculo em que ficou em cartaz (administração, localização e assentos) e elenco.  

Cabe destacar que nove das peças divulgadas mais de uma vez em meses distintos 

apresentaram a particularidade de realizar suas temporadas em mais de uma casa 

de espetáculo. Nestes casos, para as variáveis comuns: nome, gênero e elenco, 

elas foram tabuladas como uma peça apenas. Porém, as variáveis de localização, 

administração, preços, meses em que foi divulgada, horários e dias da semana 

foram contabilizadas uma vez para cada casa de espetáculo em que a peça foi 

apresentada, tendo em vista refletir com a maior precisão possível a distribuição 

teatral na cidade. 

A fim de suscitar discussões acerca dos resultados da catalogação e investigar o 

perfil dos frequentadores, bem como as tendências do teatro na cidade, 

consultaram-se quatro profissionais do teatro: a produtora cultural Beatriz Helena 

Ramsthaler Figueiredo, que atua na área desde 1994 e já produziu espetáculos 

como os musicais A Bela e a Fera (2009), Cats (2010) e Mamma Mia (2010); a atriz 

Veridiana Toledo, formada pela Escola Superior de Artes Célia Helena3, tendo 

completado os seus estudos em Londres com Philippe Gaulier - professor de teatro, 

pedagogo e mestre clown4 - desde 2001 trabalha atuando para teatro e televisão, 

como na peça Meu trabalho é um parto (2011) e na novela revelação (2008); o ator 

                                                 
3
 Escola de teatro que oferece cursos de graduação, pós-graduação lato sensu, cursos livres e 

técnico profissionalizante na área artística. 
4
 Estilo de interpretação subgênero do humor. Similar à técnica de interpretação do palhaço, o clown 

distingue-se desse por empregar maior sutileza nos gestos e no humor. 
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e diretor Maurício Lencasttre, que trabalha com teatro experimental desde a década 

de 1980, já havendo dirigido Beckett in White (1993) e Aboio – Conto de amor 

(2010) e Tatiana Shunck, formada na área de teatro, arte e educação pela 

Universidade de São Paulo (USP) e atriz-dramaturga do grupo Teatro do 

Arquipélago desde 2009, tendo atuado em peças como Tentativa (2012). Para a 

escolha dos entrevistados procurou-se contemplar diferentes segmentos do teatro a 

fim de obter-se visões diversificadas do tema. 

3.2 Resultados 

3.2.1 Casas de espetáculo 

Das peças analisadas, 65% aconteceram em casas de espetáculo com gestão e 

propriedade privadas; 12,6% em casas de espetáculo com gestão e propriedade 

públicas; outros 12,6% em casas de grupos teatrais e 9,8% em espaços do terceiro 

setor. 

Optou-se por analisar separadamente as casas de espetáculo pequenas, com 

administração de grupos teatrais e que são utilizadas, majoritariamente, por 

produções do próprio grupo. Nesse contexto, foram catalogadas sob o título grupo. 

Sobre a sua localização, as regiões central e oeste concentraram a maior parte das 

peças encenadas. O mapa 1 mostra os distritos que apresentaram peças teatrais e 

sua quantidade, de acordo com suas respectivas regiões.  



13 

 

 

Mapa 1: Quantidade de peças por zona e distritos 

Fonte: O autor 

A observação do mapa sugere que a distribuição geográfica das casas de 

espetáculos com peças em cartaz não é democrática, pois para isso deveria sair das 

das zonas centrais e ir para a periferia, como afirma, por exemplo Botelho (2003). 

Entretanto, os especialistas consultados afirmaram que apesar de existir uma 

concentração no centro, isso não seria o principal entrave na democratização da 

atividade, já que a principal dificuldade para difusão do teatro concerne a educação 

e a formação de espectadores. 
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Schunk relata que em alguns teatros afastados do centro em que trabalhou - como é 

o caso do Armazém 19, na Vila Zélia, zona leste - mesmo apresentando peças 

gratuitamente, os espectadores não eram residentes locais. Toledo acrescenta que 

trabalhou em um projeto chamado Palco e Plateia, que fornecia gratuitamente 

ingressos e transporte a algumas peças, onde a quantidade de ônibus que 

chegavam vazios ou com uma pessoa era significativa. 

Sobre a centralização dos equipamentos teatrais, Lencasttre afirma que é até 

mesmo benéfico. A criação de uma Broadway brasileira, uma região que 

concentrasse e dialogasse diversos tipos de teatro favoreceria o intercâmbio de 

informações e a difusão da atividade teatral na cidade. 

3.2.3 Preços e seções 

As apresentações teatrais analisadas aconteceram, em sua maioria, nas noites dos 

finais de semana, conforme o gráfico 1, que apresenta a quantidade de peças 

apresentadas por dia da semana e por período em que aconteceram: 

 

Gráfico 1: Peças por dia da semana e período. 

E a média geral de preço foi de R$ 33,52. A tabela 1 mostra a média de valores 

mínimos e máximos por tipo de administração da casa de espetáculo. 

Tabela 1: Médias de preço mínimo e máximo por tipo de administração 

Propriedade/Gestão 
Média de preço 

mínimo (R$) 
Média de preço 

máximo (R$) 

Setor privado 40,03 43,71 

Terceiro setor 35,82 36,97 

Grupo 20,11 21,91 
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Primeiro setor 11,98 11,98 

 

Teatro é uma alternativa de lazer cara, levando-se em conta o valor médio do 

cinema, que é R$ 9,99 (ANCINE, 2012), o que torna-o ainda menos acessível às 

classes mais baixas. 

Mesmo com ingressos caros, Toledo afirma que, para os profissionais da área, o 

retorno é muito pequeno. Toledo, Figueiredo e Shunck afirmaram que a bilheteria 

não é a principal fonte de renda das produções teatrais da cidade há muito tempo. O 

teatro dependeria de subsídios públicos como o Programa de Ação Cultural 

(PROAC), o Prêmio Funarte de Teatro Myriam Muniz e o Programa Municipal de 

Fomento ao Teatro, ou de subsídios privados como patrocínios e apoios. Esses 

subsídios, ainda de acordo com as três especialistas, não seriam de fácil acesso e 

tampouco supririam a demanda de produções teatrais na cidade. Fazendo com que 

atores tenham que acumular diversas funções para estabilizar-se economicamente, 

como declara Figueiredo. 

3.2.4 Gênero 

O gráfico 2 representa a porcentagem dos gêneros teatrais das peças em cartaz 

catalogadas. Alguns espetáculos por utilizar uma linguagem inovadora ou por 

agregar outros tipos de arte em sua montagem, ou por remontarem diversos gêneros 

na mesma produção, foram classificados como outros. É o exemplo do espetáculo 

Teatro cego – o grande viúvo, que foi classificado como outros, cuja sinopse 

apresentada pelo guia OFF de agosto é : “O espetáculo acontece em um local 

completamente escuro, fazendo com que os espectadores tenham que se valer de 

todos os seus outros sentidos”. 
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Gráfico 2: Porcentagem dos gêneros das peças divulgadas 

Embora não haja estatísticas disponíveis sobre o público, pode-se inferir que os 

gêneros mais oferecidos – comédia, drama e infantil – são também os mais 

procurados (lei da oferta e da procura). A esse respeito, cabe destacar que as 

comédias são encenadas em teatros com maior capacidade e durante temporada 

mais extensa.  O gráfico 3 mostra a porcentagem de acentos disponíveis por 

semana em função dos gêneros. 

 

Gráfico 3: porcentagem dos acentos disponíveis por gênero  

De todo modo, vale ressaltar que, na opinião dos especialistas, a comédia, seguida 

dos musicais, é o gênero que mais atrai os residentes locais. Toledo relata que, 

inclusive, é difícil encontrar patrocínio em produções que não são de humor. 

Segundo ela, os patrocinadores dão preferência ao que julgam atrair mais público: a 

comédia. Por esse motivo, a quantidade superior de comédias dá-se nos teatros cuja 

administração é privada ou do terceiro setor, e não nos equipamentos públicos ou 

administrados por grupos, como pode ser visto no gráfico 4, que apresenta a 

quantidade de peças dos quatro gêneros mais atrativos por administração das casas 

de espetáculo em que aconteceram. 
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Gráfico 4: Quantidade de peças por gênero e administração 

No que concerne a atração de turistas, a opinião dos entrevistados é unânime: os 

musicais são as principais produções procuradas. Figueiredo alega existirem 

“excursões, dezenas de excursões para vir assistir ao Rei Leão, ao Mamma Mia, aos 

espetáculos Broadway de São Paulo”. Toledo relata que “tem uma turma do interior 

que vem para assistir aos musicais”. Lencasttre confirma que mais atraem turistas 

são “os musicais, depois as comédias mais tradicionais, com atores famosos […]”. E 

Schunck declara que “o público de fora da cidade acaba vindo mais pra grandes 

musicais, ou peças de grande produção”. 

Conforme os entrevistados, os motivos que justificam a preferência pela comédia e 

pelos musicais, fazendo um paralelo com a democratização da cultura, seriam: 

 O teatro tende a exigir certa bagagem de capital cultural, pouco exigida nas 

comédias leves e com tramas previsíveis, e nos musicais, como menciona 

Schunk. Isso segue o pressuposto de Strindberg (apud MAGALDI; VARGAS, 

2000) de que algo muito pesado deixaria de divertir, ou como declara Toledo 

“[as pessoas] não estão a fim de ver nada mais pesado porque elas acreditam 

que, de pesado, já basta viver em São Paulo”. 

 Lencasttre afirma que musicais com grandes produções e com Royalties 

promovem o status de quem o assiste. “[o indivíduo] vai ver Rei Leão porque 

estava lá fora. Que vai ver porque estava na Europa, porque estava em 

Londres, porque estava em Nova Iorque. Rola essa coisa de grife, da Chanel. 

Eu vou comprar uma bolsa da Chanel, então eu vou ver Rei Leão.” 
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Outra variável tida como importante na atração de espectadores, referenciada por 

todos os entrevistados é a presença de atores globais 5. Ainda mais forte do que o 

gênero, a presença desses atores e de grandes produções seriam os maiores 

fatores de atratividade de público. 

3.2.5 Elenco 

A proporção de atores globais sob o total de peças catalogadas foi de 21,8%. E a 

média do valor dos ingressos em função da presença de ator global pode ser 

visualizada na tabela 2: 

Tabela 2: Médias de preço mínimo e máximo em função da presença de ator global 

Elenco 
Média de preço 

mínimo (R$) 
Média de preço 

máximo (R$) 

Com ator global 43,92 51,99 
Sem ator global 29,12 30,21 

Além de uma média mais alta no valor arrecadado na bilheteria, peças com esse tipo 

de elenco conseguem patrocínio mais facilmente, como relembra Toledo, e algumas 

produções chegam a modificar os seus elencos justamente para esse fim.  

Nesse sentido, a preferência por elencos consagrados no meio televisivo, seguiria a 

mesma linha da preferência por musicais: o status de vivenciar uma experiência 

próxima ao ator nacionalmente famoso. Toledo revela que a peça A toca do coelho, 

estrelada por Gianecchini será um sucesso de bilheteria: “[...] por pior que ele seja, e 

ele está trabalhando muito mal [...] as pessoas vão pra dizer que ele está lá, ele tá 

vivo. Vamos assistir o Gianecchini!”. 

Além do status outro fator que explicaria a preferência por esse tipo de elenco é que, 

conforme Schunck, a televisão é a grande formadora de espectadores. E seria a 

partir do método de atuação desse veículo de comunicação que grande parte dos 

espectadores, erroneamente, constrói o seu senso crítico teatral. Teatro não é 

televisão e vice-versa. Cada um contempla uma necessidade humana diferente 

(GUÉNOUN, 2012), portanto demanda métodos diferentes. 

3.2.6 Perfil do frequentador 

                                                 
5
 A expressão globais remete à emissora Globo de televisão. Refere-se a atores largamente 

conhecidos no meio televisivo, principalmente ligados às telenovelas. 
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Em função do recorte adotado, a análise do perfil do público que frequenta teatro em 

São Paulo baseou-se na declaração dos entrevistados. Sendo assim, essa análise 

dá-se apenas de maneira exploratória. De acordo com Figueiredo, Toledo e fazendo 

um paralelo com o estudo de Botelho (2003), o frequentador de teatro seria um 

indivíduo de classe média alta, consequentemente, com renda elevada e com um 

nível de instrução alto, que mora mais próximo ao centro, ou com fácil acesso a 

alternativas de transporte. 

Os entrevistados acrescentam que não existe um público de teatro, mas sim 

diversos públicos para os diversos segmentos que o teatro abrange. 

É comum, dentre os diversos segmentos do teatro, destacar-se duas principais 

vertentes: O teatro tido como comercial, associado ao entretenimento, como um 

produto da cultura de massa. E o teatro visto como experimental, atribuído a 

produções com uma maior pesquisa intelectual, técnicas vanguardistas de atuação e 

comumente associado à arte. 

No caso do teatro experimental, Schunck afirma que, em geral, são atores, ou 

pessoas envolvidas com a cena experimental que assistem a esse tipo de 

espetáculo. Lencasttre prossegue dizendo que o público do teatro experimental 

também possui sua parcela na cena teatral da cidade e, por isso, deveria receber 

maior incentivo por parte do poder público. E continua dizendo que um segmento do 

teatro não exclui o outro, mas complementam-se e quanto menos rivalidade entre 

esses segmentos, mais benefícios a atividade receberia em longo prazo. 

3.2.7 Tendências e perspectivas 

Não há unanimidade, na opinião dos entrevistados, sobre as tendências e 

perspectivas da atividade na cidade. Lencasttre vê o teatro como uma atividade que 

tem crescido nos últimos dez anos e que, caso haja uma gestão pública adequada, 

crescerá ainda mais na próxima década. O diretor sugere ainda que a criação de 

festivais e eventos teatrais, como é o caso do Festival de Curitiba, contribuiriam para 

o fortalecimento da atividade. Schunck acredita também que tem havido um 

aumento no número de produções e de editais com função de subsidiar a atividade. 

E prevê também, caso não haja percalços na esfera pública que o momento tende 

positivamente. 
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Figueiredo declara que a atividade teria crescido apenas na quantidade de 

produções, mas que o público estagnou e continuará estagnado, caso não haja uma 

mudança nas políticas públicas de cultura e no que diz respeito aos espaços de 

divulgação que, segundo ela, são escassos. Toledo também ressalta que o número 

de produções cresceu, sem acompanhar o público. Ela fala também de um 

desinteresse geral pelo teatro, que tende a continuar, ou aumentar, na próxima 

década e aposta no investimento na educação como ferramenta para reerguer a 

atividade. 

Considerações finais 

Expressar-se através da linguagem teatral é uma necessidade presente na maior 

parte das civilizações. Em São Paulo não é diferente. Na maior potência teatral da 

América Latina (BENI, 2012) existem inúmeros nichos, com inúmeras alternativas 

para que se usufrua dessa opção de lazer. 

Todavia, ela ainda não é acessível a todos. Figueiredo confirma que “o teatro está 

muito distante desse espaço popular, apesar de não querer estar”. Ele tende a ser 

uma alternativa de lazer mais cara e mais concentrada no centro da cidade, 

entretanto mesmo quando há apresentações com preços baixos, quando há casas 

de espetáculos espalhadas pela cidade, o público ainda é reduzido e é sempre o 

mesmo: Indivíduo ligado à arte de longa data, de classe média a alta e com altos 

níveis de educação e que procura alguma forma de alívio das tensões de sua 

semana de trabalho com uma comédia leve que comunga com estética e atores 

televisivos , nas noites dos finais de semana. 

O teatro demanda e educação, capital cultural. E além da carência que pode ser 

observada na educação básica, que gera esse engessamento dos espectadores, 

não há, no país, educação para o teatro. Em outras cidades do mundo, constata-se 

que quando o indivíduo é educado em contato com o teatro, é natural que ele se 

sinta mais à vontade a frequentar as casas de espetáculo (HUGUES, 2004). 

A televisão e o cinema já ocupam um lugar mais popular no cotidiano de lazer do 

paulistano. Nesse sentido, o teatro deve seguir buscando a sua identidade, sua 

necessidade e seu lugar na cidade. E não como uma forma nostálgica de uma arte 

ultrapassada, mas reinventando-se, distribuindo-se de forma democrática, de 
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maneira que, apesar de ser uma arte efêmera, fique gravado na memória e deixe um 

legado a quem o vivencia. Como declara Lencasttre “[O teatro] fica como história 

pras pessoas. Ela esquece dez milhões de coisas, mas se ela vir uma coisa que 

mexe com ela...[...] nunca mais esquece [...]”. 
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Apêndices 

Apêndice A – Transcrição das entrevistas 

Beatriz Helena Ramsthaler Figueiredo, 24 de Outubro de 2013.  

Meu nome é Beatriz Helena Ramsthaler Figueiredo. A minha relação com o teatro... 

Teatro é a minha primeira formação. Eu fiz Célia Helena6 no tempo em que o Célia 

era só curso técnico. Depois de concluir o Célia, fui pra publicidade, pra história da 

arte, mas sempre em diálogo com o campo da produção cultural. Desde o Célia eu 

me encantei não só por estar no palco, mas por trabalhar a produção do espetáculo. 

Formei-me no Célia em 94 e aí, desde então, trabalho sempre nessa área de 

produção cultural, às vezes com música, mas a maior parte das vezes com o teatro.  

Em São Paulo, quais são os gêneros mais procurados pelo público? 

Eu acho que existe um boom, um olhar pros musicais, de um tempo pra cá. 

Ganharam espaço e, acho, que esse espaço, o teatro musical está se 

estabelecendo. Eu estava conversando isso ontem com uns amigos. Eu acho que 

teve uma coisa, como qualquer onda, de todo mundo querer teatro musical todo 

mundo fazer teatro musical e agora ele está se estabelecendo. Teve uma baixa e 

depois o espaço ficou um pouco mais sólido. Os aventureiros passaram por ele 

também. 

 Eu acho também que a comédia é sempre, não só em São Paulo, algo 

extremamente consumido. Ela vai na área do teatro tradicional. Essa comédia leve, 

essa coisa despreocupada, eu acho, é o que ainda mantêm salas cheias por aí. 

Que gêneros que atraem, se atraem, pessoas de fora da cidade? O teatro de 

São Paulo consegue atrair pessoas de fora da cidade? 

Ele consegue porque acho que existe uma aura sobre São Paulo com relação ao 

olhar de quem vê de fora. Eu acho que é até essa coisa mais romantizada de que 

São Paulo tem tudo, o tempo todo. Eu estive agora no Rio de Janeiro, por exemplo, 

e conversando com as pessoas de teatro, elas dizem que São Paulo é o centro de 

tudo. Eles têm um olhar muito mais romantizado do que a própria realidade. As salas 

de teatro no Rio estão muito mais cheias de público do que as de São Paulo. Se a 

gente não tiver um ator global, que seja reconhecido, que transite pela grande mídia 

                                                 
6
 Escola de teatro da cidade de São Paulo, que conta com cursos de graduação, pós-graduação lato 

sensu, técnico profissionalizante e arte-educação. 
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e grande imprensa a gente tem muita dificuldade. Inclusive pra divulgar a própria 

produção teatral em São Paulo. A gente não consegue nem que o jornal se 

interesse. Eu trabalhei nesse campo de musicais e, por isso, eu falo disso também. 

Existem excursões, dezenas de excursões para vir assistir ao Rei Leão, ao Mamma 

Mia, aos espetáculos Broadway de São Paulo. E hoje não é só São Paulo, existe um 

trânsito e um diálogo entre São Paulo e Rio de Janeiro nessas grandes produções. 

Sobre a localização dessas casas de espetáculos, você acredita que existe 

uma concentração ou elas estão espalhadas? Aonde elas se localizam? 

Eu acho que as mais tradicionais estão concentradas na região mais central. Agora, 

espaços de teatro existem e, às vezes, são muito mal aproveitados em bairros. Há 

teatros, por exemplo, públicos que estão, às vezes, em estado de abando. Não só 

pela falta de incentivo público, mas também pela falta de interesse, em função de 

questões de mobilidade. Espaços eu acho que têm bastantes e bem espalhados, 

agora os tradicionais, os mais conhecidos, ficam na região central mesmo, 

principalmente no centro antigo. 

Como é viver de teatro? Como é se sustentar trabalhando com teatro em São 

Paulo? 

É quase impossível, na verdade. A gente tem sempre que fazer mil coisas pra pagar 

as contas. Inclusive as contas do próprio teatro. Esse campo do teatro musical, dito 

mais comercial porque trazia uma estrutura, foi muitas vezes a possibilidade de se 

viver disso pra muitos atores e para os produtores. Porque, no teatro tradicional, se 

eu trabalho por bilheteria, dificilmente eu tenho um projeto que me banque em uma 

temporada grande, num teatro com uma grande estrutura. Eu tenho cachês de 

atores, por exemplo, que nenhuma bilheteria pagaria. 

Para o teatro de grupo, hoje existem algumas ações de incentivo, de valorização. 

Que viabiliza um pouco, mas, ainda assim, muito timidamente. Porque eu acho que 

a gente tem muito mais produções do que apoios e vai ser sempre assim. É lógico. A 

gente não vai dar conta da demanda nunca. Mas assim viabiliza que um grupo maior 

de pessoas viva disso. Mas eu sempre vou à luta. Tem ator que dá aula, que está 

em mais de uma peça, que faz evento no fim de semana, faz qualquer coisa pra se 

manter dentro do campo da arte, que é o campo que interessa pra ele. E a mesma 



25 

 

coisa acontece com o produtor, que produz mil coisas, por mais que às vezes a sua 

paixão seja uma. 

Sobre o perfil do público, qual é o perfil básico de quem vai ao teatro? 

Eu acho que é uma classe média e de uma formação cultural um pouco maior. O 

teatro está muito distante desse espaço popular, apesar de não querer estar. As 

pessoas acham que o teatro é caro, mas elas nem procuram ver se é caro mesmo. 

Elas repetem uma fala comum, que está posta aí na sociedade. Dizem que o teatro 

não é acessível, que ele é muito caro. E você tem teatro de graça, você tem pra 

todas as possibilidades de consumo. E esse público já tem uma formação cultural 

melhor. Eu dou aula num curso de comunicação e comento sempre que, no primeiro 

dia de aula, chego pros meus alunos e pergunto quem costuma ir ao teatro, quem foi 

ao teatro nos últimos tempos. Em uma sala de quase oitenta alunos, uns dois ou três 

levantam a mão. Isso é uma amostra do que é o teatro em dentro e fora de São 

Paulo, mostra algo diferente dessa formação cultural. Esse stand up e essa comédia 

leve dialogam um pouco mais com o espaço da cultura que transita pelos eixos de 

comunicação e que, talvez, aproxime um pouco mais essas pessoas do teatro. Mas 

há lugares que o teatro não alcança. 

O público de hoje é maior que o público de dez anos atrás? Você acredita que, 

tanto em termos de produção, quanto em termos de público, o teatro cresceu 

ou diminuiu? 

Acho que o teatro cresceu em produção, mas ele ainda não se resolveu com relação 

ao público. Eu não sei em números, mas não acho que seja maior, não. Acho que a 

gente tem cada vez mais dificuldade pra levar o teatro às pessoas.  Inclusive pra 

fazer com que as pessoas saibam que esse ou aquele teatro existe. Anos atrás, uns 

dez anos atrás, você chegava num caderno de cultura de qualquer jornal pra fazer a 

divulgação e, se a sua peça fosse de um conteúdo cultural interessante, ou tivesse 

elementos interessantes, facilmente você conseguia um espaço para divulgar. Hoje 

em dia, não. Hoje são raríssimos os espaços ou os jornalistas, num caderno de 

cultura, que divulgam uma peça simplesmente porque ela parece interessante. 

Então, até para espaços de cultura você tem que dialogar o tempo todo com o 

mercado pra viabilizar uma peça. Pensando num centro cultural determinado, de 

qualquer empresa, você só consegue levar o seu projeto para um espaço desses se 
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ele tiver um diálogo com o mercado. Por isso eles querem saber quem é o elenco, 

quem é o ator que vai trazer o público. Então o teatro está o tempo todo nesse 

diálogo, principalmente com a televisão. O que antes não era uma regra, hoje é 

quase uma regra. 

E, ainda nos mesmos termos, daqui a uns dez anos, como você imagina o 

teatro em São Paulo? 

Eu acho que se a gente não tiver uma mudança nas políticas públicas de cultura a 

gente não vá ter evoluído. A gente vai estar no mesmo patamar que a gente está e 

com as mesmas dificuldades que a gente tem. Porque há espaços de cultura que 

estão colocados totalmente na mão da iniciativa privada, que usa o espaço da 

cultura pra fazer o marketing. É o tal do marketing cultural 7. As nossas ações de 

políticas públicas estão fazendo isso com a área de cultura. 

Então, se isso continuar, é lógico que a área vai ficar nessa dependência. A área vai 

precisar de estratégias, de nome e de estruturas que tornem a produção visível. 

Para que você tenha, por exemplo, um patrocínio, que é o que mantém uma 

produção de teatro. Há muitos e muitos anos não se vive mais de bilheteria. 

Pra fechar, uma consideração final sobre o teatro na cidade de São Paulo. 

A gente tem um número expressivo. Eu também tenho o teatro como linha de 

pesquisa do meu doutorado. E eu estava vendo um dado que é de 2012, se eu não 

me engano. Lá dizia que, em 2012, a gente teve seiscentas e não sei quantas peças 

de teatro em São Paulo. Esse é um número relevante. Isso é algo muito 

interessante. Mesmo com toda a dificuldade que se tem pra produzir, com todo o 

esforço, muitas vezes, sobre humano desses grupos menores pra conseguir se 

manter, a gente ainda tem um número muito expressivo de produções. E quanto 

mais a gente tem, mais se abrem possibilidades de diálogo com a cidade, com as 

pessoas que passam pela cidade. 

Eu acho que não é a principal, talvez seja a última, área da cultura a ser escolhida 

como entretenimento pra grande maioria das pessoas. Em função dessa falta de 

educação pra cultura. Acho que há algum tempo a gente não tem mais olhado pra 

isso, mas vai ter sempre muitas possibilidades. 

                                                 
7
 Ferramenta de promoção que utiliza-se das produções culturais a fim de divulgar determinado 

produto. 
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Veridiana Toledo, 21 de Outubro de 2013. 

Veridiana Toledo é o meu nome artístico. Comecei a fazer teatro aos sete anos de 

idade na escola em que eu estudei. O Colégio Nossa Senhora das Graças. Era um 

curso livre, com professores que alugavam uma sala e davam aula fora do período 

escolar. Aos oito anos eu decidi que ia ser atriz e sou atriz. Passei por alguns cursos 

livres antes de ir pro Teatro Escola Célia Helena, onde eu me formei, com 18 anos. 

Depois de me formar no Célia, eu fiz alguns trabalhos profissionais aqui. Resolvi ir 

pra Londres para estudar. Estudei com professores muito conhecidos em toda a 

Europa e aqui no Brasil, como o Philippe Gaulier. Eu vivi em cuba, mas não pra fazer 

teatro, eu fui pra estudar espanhol e, enfim, pra dar o tempo de eu ir para Londres. 

Lá em Londres eu morei dois anos, estudei com esses dois professores e voltei pro 

Brasil. Retornei à minha carreira e, atualmente, eu faço um espetáculo chamado 

Meu trabalho é um parto. Inclusive, amanhã eu tenho apresentação no CEU8 

Lajeado. Eu fiz uma pequena temporada agora, em 12 CEUs. Agora eu tenho mais 

duas apresentações em mais dois CEUs que apareceram aí. Esse espetáculo é um 

monólogo de minha autoria, que eu estreei em 2011. Atualmente o que eu faço em 

teatro é isso: o Meu trabalho é um parto e mais dois projetos que estou esperando 

aprovação de lei, umas coisas assim. Mas é com Meu trabalho é um parto que eu, 

supostamente, sobrevivo. Eu digo sobrevivo é porque viver de teatro é muito difícil, a 

gente sobrevive. Quando eu estreei eu tinha PROAC e tinha patrocínio da fralda 

Turma da Mônica. Fiz uma temporada de três meses e meio. No ano seguinte fiz 

uma temporada sem subsídio no Renaissance enquanto eu estava grávida. 

Inclusive, eu escrevi o espetáculo pra poder trabalhar quando eu engravidasse. Daí 

eu perdi bebês, estreei sem estar gravida e engravidei no final da primeira 

temporada. Então resolvi estrear, mesmo sem patrocínio, pra poder realizar o 

espetáculo como eu havia imaginado: grávida. Só não tive prejuízo porque eu não 

deixei isso acontecer. Eu teria prejuízo no Renaissance, se eu não fosso muito 

cuidadosa. Porque, realmente, sem patrocínio é praticamente impossível. Então eu 

                                                 
8
 Os Centros Educacionais Unificados (CEUs) são instituições municipais de ensino, geralmente 

licalizadas na periferia, com grande infraestrutura e que costumam proporcionar atividades culturais 
para a comunidade na qual se inserem. 
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tive filho e este ano eu consegui retomar as minhas atividades, de alguma forma, 

através das apresentações dos CEUs. Isso é feito através de edital. Você tem que 

se inscrever e pode ser contemplado ou não. Enfim, acabei fazendo algumas 

apresentações em eventos, tenho algumas propostas rolando pra eventos de final 

de ano. Mas o que me deu algum dinheiro foi a prefeitura através do PROART e as 

apresentações nos CEUs. Desde que eu me formei, há diversos momentos da 

minha vida em que eu não ganhei dinheiro algum. Então eu tive colaboração da 

família, graças a Deus, eu sou de uma família que, não é rica, mas teve condições 

de me dar suporte. Porque, realmente, viver de teatro é... Tem gente que consegue. 

É engraçado que, hoje em dia, até tem uma turma que consegue. Mas é pra ter uma 

vida muito endividada, economicamente falando. Eu fico vendo que as pessoas que 

sobrevivem de teatro são pessoas que não têm casa própria, e que levam uma vida 

muito simples, muito simples mesmo. Eu fiquei contratada, durante quatro anos, no 

SBT fazendo novelas. O que me possibilitou juntar um dinheiro e que me dá certa 

segurança hoje em dia. Além da minha família. Eu procuro não pedir, mas eu 

sempre aceito quando eles dão. ((risos)) 

Pensando em teatro em São Paulo. Quais são os gêneros que mais atraem 

público? 

Atualmente? A comédia, sem dúvida. Inclusive, tem patrocinador que, se descobre 

que o projeto que está para receber não é de comédia, ele nem recebe. Sei de 

vários casos de patrocinador que não patrocinam se não for humor. Eu acho que 

hoje é essa a história. Acabou de estrear um espetáculo que a Maria Fernanda 

Cândido está fazendo, que chama A Toca do Coelho, e a produtora teve a maior 

dificuldade de arranjar patrocínio porque parece que é um texto bem pesado. Eu não 

fui ver ainda, mas é bem assim. Eles não estão a fim. Querem patrocinar só o que é 

animadinho, o que é bem humorado. E é muito difícil conseguir público fora da 

comédia. É preciso de nomes, é preciso de um monte de coisas para que o público 

vá assistir alguma coisa que não seja humor. As pessoas não estão muito a fim de 

pensar, pra começar. E depois elas não estão a fim de ver nada mais pesado porque 

elas acreditam que, de pesado, já basta viver em São Paulo. 

E você acredita que as pessoas viajem, que elas venham para São Paulo para 

assistir teatro? E se vêm, que tipo de teatro elas vêm ver? 



30 

 

Tem sim. Tem uma turma do interior que vem para assistir aos musicais. Na 

verdade, em São Paulo, o que trás público são as comédias e os musicais. Nós 

temos os musicais produzidos pela Time For Fun, pelo Charles Möeler. Eles são a 

coqueluche do momento. O povo do interior vem de ônibus fretado, ficam em hotel 

chique e vão assistir às peças. Muita gente vem do interior, sem dúvida. Aliás, do 

Brasil inteiro. 

E para o teatro que tem o texto mais denso há um público pequeno, específico, um 

público elitizado. Intelectualmente falando e até financeiramente. Elitizado em todos 

os sentidos. Eles ocupam um espaço pequeno. Essa quantidade de gente não é 

suficiente pra bancar produção alguma. 

Tenho até que perguntar pra Maria Fernanda sobre o espetáculo que ela está 

fazendo. Está indo bem porque tem o Gianecchini, e por pior que ele seja, e ele está 

trabalhando muito mal, é o Gianecchini. Depois que ele teve câncer existe uma coisa 

em torno dele que é maior ainda porque as pessoas vão pra dizer que ele está lá, 

ele tá vivo. Vamos assistir o Gianecchini. 

E sobre as casas de espetáculo, onde elas se localizam em São Paulo? 

Tem os grandes teatros que ficam mais no centro, que são os teatros dos musicais. 

O antigo teatro Abril, que agora é Renault. Tem o Procópio Ferreira, na rua augusta. 

Pra musical tem também as casas de shows. O Via Funchal, que daí dá uma 

espalhada. O Teatro Bradesco, no Shopping Bourbon, que hoje também abriga a 

turma do musical. 

Na verdade saiu um pouco do centro se for analisar. O Bibi Ferreira é, atualmente, 

um teatro de comediazinhas rasas, paradas e muito populares. O Ruth Escobar, 

idem. Além de detonado e mal cuidado, é para um público bem simples, bem 

popular. Os preços são muito baixos e o tipo de comédia que tem lá, assim, é uma 

comédia bem pé de chulé. Aquele teatro que era Antônio Fagundes, que daí virou 

Brigadeiro e eu já nem sei mais o nome que está. O antigo Jardel Filho, nem sei o 

que está acontecendo com aquele teatro. Acho que deu uma espalhada, porque 

hoje tem teatro em Shopping que tá pegando. O Frei Caneca está indo muito bem, 

tem dois, o teatrinho do Wolf Maya e o outro, lá em cima. O Teatro Folha, que 

sempre tem certo número de público. Um público muito fiel, muito fixo, por toda a 

facilidade e por também ter os preços mais baixos. Tem o do Shopping Higienópolis. 
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Está bem espalhado, eu acho. E tem os teatros de companhia, que estão bem no 

centro, que é a turma da Praça Roosvelt. Agora fechou aquele teatro que, inclusive, 

eu já fui dona. O meu ex-sócio tá agora indo lá pra barra funda. Está se distanciando 

desse centro Roosvelt. Tem a turma do Feijão, que está aí na Teodoro Baima e 

todas as turminhas dos guetos pequenininhos de um teatro mais cult, teatro de 

companhia. 

O teatro, de dez anos pra cá, tem aumentado de público, de produções, de 

alcance? Ou ele tem diminuído? 

Nossa... Essa é uma pergunta ótima. É muito difícil analisar, sabia? Eu acho que a 

gente tem um volume maior de espetáculos em cartaz. Temporadas mais curtas, 

com menos dias na semana. Essa coisa do musical, que não é novidade mais, mas 

que é de, talvez, até menos de dez anos pra cá. Não. Dez anos atrás ele começou a 

vir, daí veio o dilúvio de produções. Deixa eu ver... Eu estreei Amídalas em 2000. 

Isso! De treze a quinze anos que os musicais estão aí. Eu acho que isso fez com 

que esse público do interior, os fazendeiros, e nem é só fazendeiro, fez com que o 

povão do interior viesse para assistir. Eles não vinham para assistir nada 

antigamente. Ou até vinham para assistir, sei lá, Fica comigo essa noite com a 

Débora Bloch. Não sei te falar. 

Mas eu acho que a coisa tá pulverizada. Tem muito espetáculo em cartaz, muitos 

lugares alternativos, temporadas muito curtas. Eu peguei a fase que a gente fazia 

teatro de quarta a domingo, quinta a domingo. Cheguei a fazer um espetáculo de 

quarta a domingo. O meu marido [Marcelo Galdino] é da época do Antônio Filho, que 

fazia espetáculo a semana inteira, tinha folga só na segunda-feira. Isso não existe 

mais. Então tem essa questão: tem um volume maior, com menos público pra cada 

um e uma rotatividade imensa. Acho que é isso. 

E pro futuro? Pra dez anos no futuro? 

Eu sempre fui muito otimista, mas eu vejo que o teatro perdeu muito a força. É 

impressionante quando as pessoas vêm algo que é muito bom elas ficam muito 

encantadas, se empolgam e dizem vamos mais ao teatro, mas existe muita coisa 

ruim em cartaz e isso atrapalha. Isso é ruim porque o público desanima. É caro. É 

pouco pra quem faz e muito pra quem paga. E as pessoas estão cada vez menos 

interessadas na palavra, entre outras coisas. A questão da internet interfere muito. 
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Os bares, a cerveja. Uma coisa que eu vejo é que o povo está muito mais 

interessado em sentar num boteco, tomar cerveja e jogar conversa fora. O que é 

uma tristeza. Eu acho que o teatro não está mais vinculado ao entretenimento, à 

diversão. Hoje em dia diversão é encher a cara, é fumar um baseado e ficar 

descompromissado com o raciocínio, com o filosofar, com o pensar, com o trocar 

ideias. O lance é jogar conversa fora mesmo, falar besteira e alienar. E isso pro 

teatro é péssimo, porque ele é o oposto disso. O teatro é conscientização absoluta. 

Ele tem tantas funções, é função social, é função política, pra quem faz teatro 

político, enfim. E eu sou do teatro que é super de entretenimento. Falo isso 

pensando nas minhas últimas produções. Por exemplo, a Companhia do Latão, eles 

devem se ferrar, porque quem é que está interessado em ouvir a Companhia do 

Latão falar de teatro político? Eu vejo um futuro não muito animador, não, viu? 

Pra dar uma consideração final do teatro em São Paulo... 

Eu acho uma lástima pensar que o teatro perdeu essa posição que já ocupou, de 

coisa muito legal, que as pessoas se arrumavam pra ir. Era um acontecimento. Não 

sei se banalizou justamente por ter muito, mas o endereço já não é mais o mesmo. 

Eu fico vendo através das minhas apresentações nos CEUs. Eles completaram dez 

anos esse ano, quando a Marta abriu, quando os espetáculos começaram a 

acontecer dentro dos teatros dos CEUs... Nossa! Pra comunidade, pras crianças, era 

um acontecimento. Eles tinham o maior interesse. Hoje em dia eles não estão nem 

aí. A gente tá ali, de graça, recebendo... Outro dia eu fiz uma apresentação no CEU 

Paz e as crianças ficaram bolando um baseado durante a peça, saíram e 

começaram a fumar. Não estavam nem aí. O espetáculo nem era pra idade deles e 

permitiram que eles entrassem. Há muitos anos, quando a minha avó assistia teatro, 

era um evento mesmo, sabe. Colocavam chapéu, colocavam luva. Era uma coisa 

tipo: vamos ao teatro! E hoje em dia... 

Eu já fiz espetáculos com patrocínio do Santander, com uma programação chamada 

Palco e Plateia. A gente tinha ônibus que iam buscar as pessoas em comunidades, 

em faculdades, enfim, em mil lugares. As pessoas assistiam ao espetáculo de graça 

e tinham o transporte de graça. Pergunta quantas vezes os ônibus chegaram com 

ninguém, ou com uma pessoa só? Milhares! E pra assistir coisas boas. Muitas vezes 

não é nem a questão do valor. É a questão da falta de educação. O brasileiro não foi 



33 

 

educado pra ter essa relação com o teatro, que hoje em dia ainda existe na Europa. 

Não sei como é que é nos EUA, acho que pros musicais, sim. Nesses lugares, teatro 

é uma coisa que se faz, assim como exposições e óperas e as pessoas vão. O 

brasileiro não teve essa educação. 
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Maurício Lencasttre, 19 de Outubro de 2013. 

Maurício Lencasttre, diretor de teatro. Tenho vinte e cinco anos de carreira como 

ator e diretor. Eu fundei uma companhia de teatro experimental que chama 

Companhia dos Insights. A gente transitou, em termos estéticos, desde o começo da 

galera que eu inventei como diretor. Eu comecei a dirigir porque eu estava 

insatisfeito em só ser ator. Eu achei que a linguagem estava muito limitada. A gente 

estreou com um espetáculo em cima de Samuel Beckett, que é um autor irlandês, 

um dos maiores do mundo, que fez Esperando Godot. Eu fiz um texto curto dele, o 

Play, dentro de um banheiro, com uma estética totalmente branca para um público 

minúsculo. Então a gente vem em um teatro de pesquisa, mas ao mesmo tempo a 

gente está no mercado junto com todo o teatro comercial, ou não. A gente tá sempre 

pesquisando. Existe um público que realmente ele garimpa coisas especiais. 

Na cidade, quais são os gêneros mais procurados, o que tem mais demanda? 

Eu acho que, pelo o que o Brasil virou de indústria de teatro, que os musicais, 

depois as comédias mais tradicionais, com atores famosos, da Globo ou não. Mas o 

teatro experimental tem demanda sim, Há vários festivais. Eu acho que o festival de 

Curitiba é um grande exemplo. Não é só teatro comercial que tem lá no festival de 

Curitiba e a demanda é inacreditável. É um dos momentos que Curitiba recebe mais 

turistas do ano. Como o festival de cinema, ele agrega. A cultura agrega, 

independente de ela ser comercial ou não. O importante é a estruturação do evento, 

porque a demanda de procura existe. 

Uma pessoa vai ao festival de Curitiba e vê três, quatro, cinco, seis, sete, oito peças. 

O festival de cinema de gramado é um exemplo. As cidades viram polos. 

Infelizmente, Paulínia afundou. Era um polo. Ia ser a Hollywood do Brasil. Então eu 

acho que tem procura sim. Você tem dois festivais brasileiros de cinema. E o de 

Curitiba de teatro. Dois exemplos muito legais que agregam tanta gente quanto uma 

parada gay em São Paulo. Que trazem gente do Brasil inteiro! Tem demanda pras 

coisas. O que precisa é de qualidade de produção do evento em si. Em São Paulo, 

acho que a falta desses festivais é uma carência. Como é que a cidade mais 

importante do país não consegue agregar um festival do porte em que dois meninos, 

que não eram do teatro, fizeram em Curitiba? Festival que agrega patrocínio, a 

questão financeira, levava coisas bacanas pelo Brasil inteiro. É festival que agrega 
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internacionais. A gente não pode ficar dependendo só do SESC. A gente tá jogando 

pro SESC uma responsabilidade federal, uma responsabilidade estadual, uma 

responsabilidade municipal. 

A Virada Cultural é um exemplo. Ela é fantástica! Então já está provado que 

movimentos culturais trazem turismo, movimento, gente de fora e a demanda é 

muito grande. Na Virada eu posso ir a um show, eu posso ir a uma peça eu posso ir 

ao Theatro Municipal ver um concerto. Eu acho São Paulo carente nesse sentido. A 

cidade fica muito assim: Ah, mas o SESC faz. Mas não é só o SESC. A gente tem 

que se mobilizar. Tem que parar essa guerra do teatro comercial com o 

experimental. O teatro é fundamental. Tem gente que vinha de Buenos Aires ver as 

minhas peças. Professores de teatro, diretores de teatro. Isso é maravilhoso. Eu não 

vou disputar público com a Cláudia Raia. São coisas totalmente diferentes e não 

pode ter competição. 

Quem é esse público que vai ao teatro em São Paulo? 

Acho que tem o público do entretenimento, que é geralmente quem compra 

Royalties. Quem vai ver Rei Leão porque estava lá fora. Que vai ver porque estava 

na Europa, porque estava em Londres, porque estava em Nova Iorque. Rola essa 

coisa de grife, da Chanel. Eu vou comprar uma bolsa da Chanel, então eu vou ver 

Rei Leão. Não menosprezando esse cara, mas ele é menos investigativo. Só que 

existe um grande do público investigativo. Se não fosse assim, a literatura brasileira 

estava fechada em Paulo Coelho. E a gente tem coisas brilhantes. Nessa 

investigação, eu acho que a internet propõe que você realmente pesquise. 

A gente está num momento muito bacana, só que a gente não pode menosprezar os 

investigativos. A área do turismo não é só copa do mundo. A copa do mundo vai 

trazer um monte de coisas, mas tem gente que vai vir pro Brasil, vai ver um jogo, e 

depois vai querer ver outras coisas. Vai ter um movimento. O teatro não pode 

competir com essas coisas, a gente tem que se somar. Eu acho que o Brasil tem um 

potencial internacional absurdo. Eu espero que São Paulo se torne uma Buenos 

Aires, sabe por quê? Por que lá é muito cultural esse é nosso potencial também! Só 

falta direcionamento, gestão. 

Você acha que assiste-se mais teatro em são Paulo, de dez anos pra cá? O 

teatro cresceu ou diminuiu? 
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Cresceu absurdamente, se olhar para a época em que eu fazia teatro. E eu acho 

que os musicais são muito responsáveis por isso. Muito! Tem gente que sai, falando 

em turismo, que sai do interior, pega uma excursão, chega à São Paulo e fica 

enlouquecido. Eu acho que o teatro cresceu muito em São Paulo, indiscutivelmente. 

A cidade é uma das maiores potências teatrais do mundo. O que falta agora é o 

pensamento em diferentes produtos. Tem os musicais, tem as comédias. Eu acho 

ótimo, mas vamos agregar! Eu acho São Paulo um erro cultural. As pessoas são 

muito imediatistas. A gente só vai na porrada. Só vai apostar nas produções que são 

Royalties. Não! Tem demanda pra tudo. Falta uma gestão mais centralizadora nesse 

sentido. Nós não temos uma coisa, como Nova Iorque, que é uma rua específica 

como a Times Square, que, paralelo a ela você tem o Off-Broadway, você tem o Off-

off-Broadway 9, como tem em Buenos Aires. São Paulo é muito descentralizada. E 

isso é uma coisa que confunde. Nós não temos um vértice, como era antigamente a 

Brigadeiro com a Major Diogo, e que hoje está decadente. Que era o TBC. Essa 

descentralização dificulta a informação. Então eu vou pro Via Funchal, eu vou pro 

Teatro Vivo. Quer dizer, a cidade é grande demais, merece tudo isso, mas poderia 

se ter uma preocupação de centralização. Difícil? Sim, porque demandaria uma 

gestão grande, poderosa e com patrocínio. Eu acho que Nova Iorque teve essa 

preocupação. A partir do vértice central, surgiram as vias paralelas, então quando 

você vai ao teatro em Nova Iorque você está, geralmente, em uma região interligada 

com outros tipos de teatro. Você vê um espetáculo Off-off-Broadway, você vê um 

Woody Allen na Times Square, você vê um Miseráveis. Então, quer dizer, tá tudo ali. 

É, mais ou menos, o que o Mancini fez na rua dos restaurantes, pô, você escolhe. 

E em relação ao ator, em primeiro lugar, ele tem que escolher uma vertente. Eu não 

gosto muito do ator que faz diversos planos de coisas sem uma linha. Eu acho que 

ele não cria DNA. É como na moda. Eu estou visualizando a moda atualmente, além 

das artes plásticas que eu já trabalho. Vendo como espectador e relacionando com 

o turismo também, tem que ter DNA. Eu acho que os atores não estão se 

preocupando com isso. Aquele ator tem aquela característica, não só física, mas 

característica de estudo, de linha... O mercado vai ficar muito mais profissionalizado, 

                                                 
9
 O termo off-Broadway refere-se a casas de espetáculo com menor porte, e com produções mais 

experimentais do que as da Broadway, mas que localizam-se na mesma região. Off-off-Broadway diz 
respeito a casas de espetáculo ainda menores do que as do Off-Broadway. 
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no sentido do teatro. Hoje existem agentes, emissoras, produções nacionais de 

cinema cada vez melhores. E o teatro sempre está andando atrás disso tudo. É uma 

impressão que eu tenho como diretor, como criador. Eu acho que ele está sempre 

um pezinho atrás. Por que a moda ultrapassou o teatro? A moda.não tem tanto 

tempo assim. No Brasil não se falava em moda. Hoje Atala é um dos maiores do 

mundo. O teatro está sempre um pouquinho atrás, porque falta o DNA. Sou ator de 

musical, canto e danço pra caramba. Legal, teu DNA tá definido. Eu vou pro 

experimental, vou estudar o ator vou fazer Beckett, vou fazer Tchekhov. Cara, tá lá o 

DNA. Porque o teatro, tirando os mega-musicais royalties com patrocínios e os 

pseudo-globais que são praticamente empresas, ele não é uma indústria. Existe uma 

coisa da fama. O ator é que nem jogador de futebol. 

Fora isso, é um momento legal. Eu acho maravilhoso o que está acontecendo, essa 

promulgação de público, de movimento.  

Pensando no futuro, daqui a uns dez anos, como vai ser o teatro em São 

Paulo? 

O teatro vai ser maravilhoso em São Paulo. E eu estou te falando com uma visão 

sem ufanismo e sem otimismo. É real. Eu acho que só tem que haver uma 

preocupação maior com essa parceria. É essa coisa que eu sinto muita falta no 

teatro. Imagina se você for ver Os Miseráveis, por exemplo. Acabou o espetáculo, o 

ator agradece e indica um espetáculo que não seja especificamente daquela linha. 

Você tem mil pessoas ouvindo uma informação que ela não tem acesso. Nós temos 

internet, claro, mas a investigação às vezes é uma sugestão. Quantos atores eu já 

sugeri de ver filmes, ou ver peças que dizem nunca ter imaginado ver isso algum 

dia? Pode parecer otimismo, mas eu acredito sim. E eu acredito que vá rolar, falando 

de uma coisa que a gente não trabalha muito, muito dinheiro e muito trabalho no 

exterior. 

O teatro Off-off-Broadway de São Paulo tem que perceber que é outro momento. A 

gente tem que dar conforto ao público, agente tem que dar estacionamento, a gente 

tem que ter o pipoqueiro também, mesmo sendo uma arte experimental. Hoje existe 

um rio que divide isso. Não pode haver preconceito. Todo mundo é do mesmo time. 

E quando isso acontecer...  
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Você disse dez anos? Menos. Menos! O Brasil tá na moda. Ninguém é inimigo de 

ninguém. Somos todos irmãos. Falta, aqui, uma coisa mais europeia, sem 

preconceito. O europeu é mais unido. O brasileiro é: ah, eu me viro aqui você se vira 

lá. E não é bem assim. 

Os musicais vão subir muito! Agora tem até um prêmio inédito, o primeiro prêmio 

brasileiro só para artistas de musicais. É a valorização de uma classe que tá aí. Isso, 

sem dúvida, aumenta público. Dá prestígio. É o DNA. Eles estão assumindo o DNA 

deles, e isso é muito bacana. 

E financeiramente falando? Como é viver de teatro em São Paulo? 

Acho que tanto para o comercial quanto para o experimental a coisa é a mesma. Daí 

você vai falar: eu tenho um salário porque eu faço um trabalho internacional, que 

tem um patrocínio. Mas o experimental tem bilheteria e tem subvenção. Na verdade, 

os produtores têm uma condução empresarial diferente dos atores. Eu acho que 

para o ator seguir esse DNA ele tem que ter uma autonomia. Ele tem que ter um 

oxigênio paralelo para ele poder optar. Se ele quer fazer um teatro infantil, se ele 

quer fazer a novela, ou se ele quer fazer um filme. Esse negócio de eu vou fazer 

musical porque é o que dá dinheiro, isso não é regra. Porque pode haver 

subvenção. Tem que ter o fomento, tem que ter um monte de coisa acontecendo. 

Acho que o maior conselho que eu daria para um ator é ele ter oxigênio de opção. E 

fazer isso porque isso dá dinheiro e aquilo não dá. Tem gente que ganha mais 

dinheiro no teatro experimental do que no comercial. Então, não tem uma regra hoje. 

Senão você acaba fazendo umas coisas que, pelo amor de Deus. E aí, cadê o DNA? 

Você tem alguma consideração final sobre o assunto? 

Eu acho que está muito mais próximo, na minha visão, o turismo com o teatro e com 

os eventos culturais do que os gestores pensam. Um exemplo, que não chega a ser 

teatro, é a parada gay. É inacreditável a quantidade de pessoas que vêm. O 

carnaval, que também é cultural, o teatro, shows, quanto mais eventos com uma boa 

gestão de organização, maior o movimento. São Paulo é a cidade com mais turismo 

do Brasil e nós não temos praia. Então, quer dizer, tá latente. Existe uma carência 

de gestão nesse sentido. A cidade tem que estar mais preparada. O Rio tem ônibus 

a noite toda, São Paulo não tem. Por causa de cartéis, porque as gestões não 

seguram. O teatro em si fica como história pras pessoas. Ela esquece dez milhões 
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de coisas, mas se ela vir uma coisa que mexe com ela... E o teatro experimental tem 

essa força porque ele não segue o padrão só do entretenimento. Você nunca mais 

esquece uma frase que ouviu no teatro de impacto. Eu escrevi, no Aboio, peça 

inspirada em Brokeback Mountain: O amor só acontece uma vez na vida, assim 

como a morte. Eu ouvi de pessoas que assistiram a essa peça há uns dois anos 

atrás que nunca se esqueceram dessa frase. 

Sobre o turismo, eu acho que se investe muito no óbvio. A gente não pode só 

investir no óbvio, não pode investir só no Anhembi. E, como eu falei, existem os 

investigadores, nós não podemos menosprezar, por isso vamos criar. Quer exemplo 

maior que a Flip, em Paraty? É uma coisa que não existia, e hoje gera o maior 

movimento turístico da cidade. Então existem investigadores, existe público pra isso. 

Estão imitando até na Europa a feira de Paraty. Então, falta criatividade. E olha que 

o teatro é menos elitizado do que a literatura. A literatura é foda. Paraty nunca teve 

tanto movimento quanto na feira. Você está exportando a ideia de Paraty! Então está 

mais que provado que eventos com uma gestão bacana você tem um publico 

inimaginável. 
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Tatiana Shunck, 21 de Outubro de 2013. 

Eu sou Tatiana Shunck. Sou atriz da cidade de São Paulo e faço parte do Teatro do 

arquipélago, que é um grupo que tem como foco a criação de peças de dramaturgias 

inéditas. A gente se considera atores dramaturgos. Então nosso trabalho parte do 

pressuposto de um trabalho de limpeza do ator. De focar na expressão dramática do 

homem. Por isso um trabalho de limpeza, pra poder se conhecer e abrir mão de 

coisas que atrapalham a expressão mais genuína. Então, o nosso trabalho, no grupo 

arquipélago, costuma necessitar de editais do governo e da prefeitura de São Paulo, 

pra dar conta da produção das nossas peças. Quando isso não acontece, e muitas 

vezes isso não acontece, agente costuma trabalhar bastante com os SESCs. E 

quando isso também não acontece agente trabalha do mesmo jeito. 

Sobre a formação acadêmica... Minha formação primeira foi pelo INDAC, uma escola 

profissionalizante de teatro. Depois eu fui fazer licenciatura em artes cênicas na 

UNESP. Aí eu me transferi pro mesmo curso na USP, onde eu estou me formando e 

prestando mestrado também na área de arte e educação. Teatro, arte e educação. 

Na cidade de SP, o que você considera um gênero atrativo, um gênero mais 

procurado? 

Para o público comum ou para mim como público? 

Para ambos. 

Acho que para o público comum, acaba sendo peças que possuam no seu elenco, 

algum ator global, infelizmente. Pra mim, acho que, fundamentalmente, eu busco 

trabalhos que eu, minimamente, conheça o tempo de vida daquele grupo, ou que 

tenha alguém nesse trabalho que me interesse por outras experiências que eu já 

tenha vivido. Mas, fundamentalmente, eu busco trabalhos que eu sei que vão me 

tocar. Se for pra eu sair de casa pra assistir televisão em cena, eu prefiro não assistir 

nada. Então, eu acabo buscando coisas que estão nos SESCs. Eu acho que agora o 

SESC tá num momento um pouco mais global. Ele nunca esteve assim como está 

atualmente. Mas peças que tenham alguma pesquisa por trás, que tenham algum 

tema que me interesse. Eu vou muito pouco a musicais ou a peças comerciais. Isso 

é muito particular. Não é o tipo de coisa que me toca. O puro entretenimento não é o 

que eu procuro no teatro, como espectadora. Mas acho que para um público geral é 
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o que tem acesso mais fácil. O que chega ao público comum são as peças que têm 

algum ator global. Os que estão um pouco mais informados, esses pequenos grupos 

dentro do público comum, procuram por coisas diferentes. Agente mesmo tem uma 

espectadora que assiste a todos os nossos trabalhos. É engraçado que a gente se 

encontra em trabalhos que a gente vai assistir e ela também tá lá assistindo. Eu 

estou dando esse exemplo porque são raras essas pessoas, esses pequenos 

grupos. Mas eu acho que tem pessoas que ainda procuram algum trabalho 

diferenciado da televisão que eu acho que é a grande formadora de espectador 

teatral, infelizmente. 

E em relação à atratividade de pessoas de fora da cidade? 

Eu acho que o público de fora da cidade acaba vindo mais pra grandes musicais, ou 

peças de grande produção. Acho que as pessoas que vêm de fora da cidade ver um 

trabalho mais experimental, estão de alguma forma ligadas a algum trabalho 

experimental fora de São Paulo também. Ou seja, atores que moram fora e vêm 

assistir a outros atores aqui. Ou pessoas que já fizeram algum curso com esses 

atores vêm pra cá. Eu imagino que esse público mais seletivo, quando vêm, só 

chega a vir pra assistir uma coisa mais específica, que eles já sabiam que estava 

acontecendo. O público geral, acho, vem pra assistir peças de grande produção. 

E o perfil de quem assiste esse teatro, em São Paulo? Como ele é? 

Será que eu sei? Não sei se eu sei, sabia? Qual é o perfil... Porque eu não tenho 

como encontrar essas pessoas, como eu não estou no mesmo lugar que elas. Eu 

poderia pensar, pra dar uma resposta no perfil, eu acho que eu teria que pensar o 

que é mais próximo de mim. Então se eu pensar na minha família, ou nos amigos da 

família, pessoas que acabam conversando comigo porque: ah, você é atriz! Aquela 

coisa mais infantilizada: ah que legal, você faz teatro! Eu sinto que o perfil dessas 

pessoas que eu consigo me lembrar agora pra te responder, são pessoas que 

trabalham diariamente num horário comercial e que, de alguma forma, buscam 

peças, no geral, com um teor mais engraçado, ou seja, as comédias. Pra ter um 

entretenimento no final de semana, um lugar pra poder rir um pouco. Desse perfil 

que eu estou selecionando pra falar, eu sinto que o teatro está nesse lugar: de um 

momento que eles vão assistir a uma peça que é engraçada e, ou, que combine de 

alguma forma, com a dramaturgia televisiva. 
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E o seu perfil enquanto espectadora desse outro teatro, de forma 

generalizada? 

Uma coisa que me chama muito a atenção e que acontece não é de agora: já há 

algum tempo que se fala dos tais reformuladores do teatro. Que são os grandes 

caras do século XX, do meio pro final do século XX. Fala-se de uma crise do teatro. 

Pra que, que tipo de tetro e em qual medida de teatro a nossa vida comum nos 

permite supor enquanto necessidade? Assim, é necessário ter teatro? Não é? Isso é 

uma questão que existe há muito tempo, que acontece mais depois desse período 

que eu acabei de citar, mas que até hoje a gente não conseguiu responder. Acho 

por isso, inclusive, que existem tantas tantos teatros dentro do teatro. Como você 

mesmo está dividindo um pouco em searas, o teatro mais experimental, o teatro de 

pesquisa. A gente fica dando um monte de nome pra poder dar conta desse leque 

de artistas que trabalham de diferentes formas as suas expressões dramáticas. 

Então eu sinto que um perfil bastante comum, que se aproxima mais do meu perfil... 

É muito engraçado, mas são muitos atores assistindo teatro. Você acaba que, num 

teatro experimental... Vou falar da minha experiência quando eu estou no SESC: Eu 

tenho um público comum, que é um público usuário de SESC. E eles vão assistir 

porque é lá que eles nadam, é lá que eles fazem alguma atividade física ou alguma 

atividade... Algum curso de formação. Mas se você entra em cartaz em algum teatro 

de São Paulo que acolhe peças experimentais... Eu nem gosto muito desse nome... 

Você acaba identificando que grande parte do público são os atores amigos que 

foram assistir, ou os atores inimigos que foram assistir pra dizer se é bom ou se não 

é. Eu acho que eu me encaixo, eu me enquadro nesse perfil. Um perfil de atores que 

vão assistir outros atores. Que vão ou pra comungar com aquilo que está sendo 

experimentado, ou pra poder criticar, ou pra cumprir um pouco a sua tarefa como 

expectador também. O que é um pouco esquisito, mas acaba acontecendo de ter 

muito ator que não é espectador, que não assiste a peças. Isso é contraditório. Eu 

acho que a gente aprende muito assistindo, a gente tem que assistir. Seja lá porque 

é bom ou porque é ruim. Você tem que assistir, você tem que ver o que é que tá 

acontecendo. Isso pensando no ator como uma pessoa que está orientada diante da 

sociedade em que vive. Que quer estar engajada politicamente, que tem uma noção 

ética, estética dessa experiência como espectador. 
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Sobre a localização das casas de espetáculo. Onde elas se localizam na cidade 

de São Paulo? 

Existe uma tendência que é ali na região do centro que tem vários teatros. Tanto os 

teatros de grandes produções, quanto os teatros de pesquisa. Grupos que estão 

basicamente fomentados por algum edital de produção artística. Aqui no bairro da 

Pompéia, Perdizes, você tem três, quatro teatros, até cinco, se bobear. E o acesso 

acaba sendo delimitado, acho que pelo vício e o hábito de que as casas de teatro 

estão no centro. Estou chamando de centro aquele miolo ao redor do Theatro 

Municipal, consolação, Rraça Roosvelt.  

Mas você tem, por exemplo, o Grupo 19, na Vila Zélia, na zona leste, e que é 

fomentado. Você tem o grupo Cia Estável que está no albergue da esperança, no 

Metrô Bresser. Outro grupo fomentado, na zona leste também, é o Dolores Boca 

Aberta que é de mais difícil acesso. Então quem vai até esses grupos assistir seus 

trabalhos, minimamente, já conhece o teor das suas peças, de que tipo de 

montagem eles fazem, já tem um interesse pré-disposto pra sair da zona central e ir 

buscar esses outros espaços. Não só na zona leste, eu estou insistindo na zona 

leste porque existe aquela história de: ninguém vai pra zona leste, tá tudo na zona 

central, na zona sul. Então eu acho que há uma concentração, não vejo problema 

em haver uma concentração, acho que a dificuldade é você distribuir o público pra 

outras regiões, isso é mais difícil. A gente tem trabalhos muito bons acontecendo na 

Vila Madalena, como é o da Elisa, nossa amiga. Tem pessoas na zona oeste, tem 

pessoas na zona leste, na zona norte, que tem menos público. Inclusive o público da 

região também não vai! Eu entrei em cartaz na zona leste, na Vila Zélia desse Grupo 

19, o ano retrasado. A gente fez uma mostra lá de solos e a gente passou dois 

dias...((interrupção externa)) Voltando, eu fui me apresentar na zona leste, nesse 

lugar que é uma vila de operários imigrantes linda, e os moradores da vila não vão! 

É de graça pra eles, é só uma hora de peça. Então a pergunta é muito séria. Eu até 

gosto de inverter a pergunta... Eu comecei falando lá atrás: em que medida o teatro 

é necessário na vida atual? Em que medida eu como atriz também o que eu quero 

apresentar para o público? Não só a pergunta porque que o público não vai ao 

teatro, mas porque que o ator vai ao teatro, pra dizer o que pra esse público? Só um 

parênteses. 
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Em questão de quantidade de produções, em tamanho de público, o teatro, de 

dez anos pra cá, tem crescido?  

Eu acho que sim. Contraditório. Continuamos com esse chão dialético. Acho que as 

grandes produções, que são os musicais, principalmente, cresceram e muito. 

Quantos musicais a gente tem em cartaz ultimamente? Acho que uns dez. Não sei, 

estou chutando alto. E esse público é um público cativo. O valor do ingresso é 

bastante alto também. Também acho que, por conta dos editais que a prefeitura e o 

governo que existem atualmente... Que não são de agora. O movimento Arte contra 

a Barbárie 10 é um movimento super importante que começou, se eu não me 

engano, há uns dez anos atrás. Era um movimento que reunia grupos politicamente 

engajados e que queriam ter mais condições para produzirem os seus trabalhos de 

pesquisa. Justamente porque o aluguel de um teatro é muito caro, porque a gente 

não tem verba pra montar uma produção, porque a gente não tem um ator global pra 

participar dessas produções e mesmo que tenha, não é isso que eu estou 

questionando. Mas com a possibilidade de ter abertura de editais e sejam eles de 

circulação de espetáculos ou de produções de obras inéditas, ou de produções 

teatrais que são: os PROACs, Miriam Muniz, Funarte e o próprio fomento. A 

Petrobrás tem alguns editais. Eu acho que eles possibilitaram que mais grupos 

conseguissem conduzir os seus trabalhos não tão apressados, naquela urgência de 

montar um espetáculo em pouquíssimos meses. Até porque o trabalho de pesquisa 

pressupõe mais tempo de lapidação, pressupõe um processo e não um produto. 

Não tem tanto um objetivo final de ter uma produção teatral e sim de passar por esse 

processo e, mais que isso, de possibilitar que o público comum possa ter acesso a 

esse processo criativo. A essa produção de um espetáculo. Então muitos grupos 

fomentados ou com algum edital conseguem oferecer cursos pra comunidade, ou 

estão buscando algumas formas de a comunidade se aproximar também dos seus 

processos e não só das suas apresentações. Acho que isso fez com que 

aumentasse um pouco sim, tanto o número de produções quanto o número de 

público, que eu acho que ainda é restrito, voltando um pouco à resposta anterior. 

Mas há um movimento crescente nesses últimos dez anos, sim. 

E daqui a dez anos? 

                                                 
10

 Movimento paulistano da década de 90, organizado por grupos teatrais inconformados com os 
critérios de seleção de projetos que receberiam subsídios públicos. 
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Então, esse movimento sofre inúmeras rasteiras. Sejam de políticos que entram e 

saem do poder e mudam cláusulas de edital ou tiram possibilidades de fomentar 

teatro. A gente fica muito na mão de quem está na política atualmente. Então eu 

acho que isso está ficando bastante concentrado na mão dos grupos que são mais 

políticos em São Paulo. Que acabam lutando mais junto à câmara, junto a 

deputados, junto a políticos que possam se filiar a esse movimento. Então há, sim, 

uma cobrança. Inclusive porque os grupos que estão fomentados são três por cento 

da quantidade de grupos que existem em São Paulo. Tem muito grupo que não tem. 

A pesar de ter os editais, isso é muito pouco. Há uma briga, inclusive de grupos que 

não participam da ação, porque acham que os editais estão sempre nas mãos dos 

mesmos grupos. E, de certa forma, isso é necessário para que os grupos antigos 

continuem o seu trabalho. Mas eu acho que a gente está lutando agora. Eu sinto que 

o momento está mais focado em abrir mais condições do que permanecer nessas 

que já estão. Porque é pouco. É muito pouco. O número de editais que são 

selecionados para o número de inscrições... É gritante a diferença! Então, eu acho 

que a luta maior agora, inclusive pra que nos próximos dez anos isso possa mudar, 

é que haja mais condições de mais gente que tá trabalhando, que tá querendo 

produzir seus trabalhos, também possa ter verba pra dar conta dessas produções. 

Porque é muito difícil trabalhar sem você receber, ou sem você ter alguma 

possibilidade de construir o teu trabalho. É um pouco assim que eu vejo. 

Vou pedir pra você fazer uma consideração final... 

A minha sensação é que existem teatros dentro da grande palavra teatro. E eu não 

estou falando dos seus prédios físicos. Eu estou falando do jeito de fazer, do para 

quê fazer teatro. Essa pergunta me assombra o tempo todo: em que medida o teatro 

é necessário à vida atual? Mas eu acho que o teatro, a arte no geral, é uma 

atividade que está inserida no contexto das relações humanas. Então, de alguma 

forma, é um lugar que se permite trocar de posição pra se tornar um exercício social. 

Permite trocar de lugar, permite trocar de poderes pra se transformar num exercício 

social. Esse é o teatro que eu me aproximo. Acho que se você conversar com outros 

atores as respostas serão muito diferentes. Se você conversar com uma pessoa de 

musical, o jeito que essa pessoa trabalha, a medida que ela ensaia, seus 

treinamentos, tudo. Desde o processo até chegar ao seu produto final. Que, daí sim, 

é um produto, é muito diferente. Então o que eu vislumbro... Outro dia eu estava me 
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fazendo essa pergunta. Pra que público a gente está montando esse novo projeto? 

E o nosso desejo é que não tenha um público específico. Que seja qualquer público. 

Mas pra você chegar a ter contato com esse qualquer público é a questão mais 

difícil. Por isso, quando eu falo que o teatro se permite trocar de lugar, é que ele 

consegue sair do palco. Como o próprio projeto de TCC que eu orientei, a gente vai 

pra rua. E não é só a gente que está fazendo isso, são muitas pessoas do teatro, ou 

da performance que acabam saindo do seu lugar estabelecido e concreto que é o 

palco protegido de alguma forma. E eu não estou criticando o palco italiano, a 

relação ator e plateia. Acho que tem lá o seu valor, o seu aprendizado, a sua 

sedução. Mas eu gostaria de tocar cada vez mais um teatro que não precisa nem 

dessa relação tão delimitada e determinada de ator e plateia. Que pretende 

conversar com o espectador na medida em que dá espaço a ele completar com as 

suas capacidades, os sentidos. E que ele precisar completar diante daquilo que ele 

está experimentando. Então eu acho fundamental que a gente crie ferramentas e 

crie um tipo de atividade teatral que possa dar espaço a um espectador não ficar lá, 

sentado esperando por uma historinha que vai seduzi-lo, mas que não vai ensinar 

nada a ele nesse sentido. Então como? Que teatro é esse que a gente pode 

experimentar? Que dramaturgia é essa? Que corpo de ator é esse? Que 

treinamentos são esses? Quais são esses exercícios? Para que esse homem, ou 

esta mulher, consiga chegar nesse ator, eu vejo o processo que eu comentei 

anteriormente: um processo de limpeza, de lapidação dessa pessoa. Para que ela 

possa tocar a sua expressão mais genuína. Porque o ator tem essa 

responsabilidade. De ir a fundo à sua pessoalidade, à sua atualidade, ao seu 

arquétipo, e fazer com que esse material se transforme em algo que possa ser 

expresso e comungado com o outro. E só pode ser com o outro. Não dá pra ser 

sozinho. Então eu gostaria de continuar experimentando um teatro que, enquanto 

existe, está procurando o seu próprio sentido, sem proteção. O ator vive nesse lugar. 

O ator que eu vejo vive nesse lugar da fragilidade, no melhor sentido, quando não 

tem uma proteção, que não é um personagem exatamente. Não há uma rede que o 

protege. Ele não está no palco, separado do expectador. Eu procuro experimentar, e 

é o que tem me interessado como atriz, processos em que eu possa quase segregar 

alguma coisa no ouvido do expectador e fazer com que ele possa, ao ver um 

pedaço... E eu acho que a peça é um pedaço do processo... Que ao ver esse um 
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pedaço do processo... Que é essa peça, que é a forma que eu encontrei de 

expressar esse material... Que ele possa ter noção do todo pra se chegar nesse 

pedaço. E isso que é uma experiência estética. Uma experiência integral. Que a 

pessoa possa ir lá e tenha a capacidade e o espaço pra traduzir e pra compor, da 

forma que ela puder, o poema que é só dela, diante daquilo que ela está 

experimentando. Eu acho que isso existe muito pouco no teatro atualmente. 

Principalmente no teatro mais... Não sei se essa é a palavra... Um teatro mais 

tradicional, que o espectador é convidado a assistir um ator virtuoso numa grande 

peça. Isso me cansa. Isso é televisão. 


