
Nascido em Minas Gerais, em 1954, Aílton Krenak é jornalista, produtor 
gráfico e líder indígena. Alfabetizou-se aos 18 anos. Na década de 80, passou 
a se dedicar exclusivamente à articulação do movimento indígena. Em 1985, 
fundou a ONG Núcleo de Cultura Indígena (NCI). Em 1987, em meio às dis-
cussões da Assembleia Constituinte, foi autor de um gesto que comoveu a 
opinião pública: pintou o rosto de preto com pasta de jenipapo enquanto dis-
cursava no plenário do Congresso Nacional, em sinal de luto pelo retrocesso 
na tramitação dos direitos indígenas.

Boa parte de sua história, explica Krenak, pode ser definida como opção 
pela guerrilha cultural, sobretudo a partir da década de 80, em fins da ditadu-
ra. Para ele, esse momento foi um retrocesso da cena brasileira da literatura, 
do teatro e do cinema. “Fiz uma opção pela guerrilha cultural. Isso significava 
me posicionar em um lugar estratégico, de onde eu pudesse me alimentar das 
rebeldias locais, de onde eu pudesse me municiar dos modelos locais para 
decidir como me inserir neste cenário.” 

Krenak participou da fundação da União das Nações Indígenas (UNI), do 
movimento Aliança dos Povos da Floresta e da criação da Reserva da Biosfe-
ra da Serra do Espinhaço. Hoje é um dos mais conhecidos líderes indígenas 
do Brasil, atuando também como assessor para assuntos indígenas do gover-
no de Minas Gerais. Tornou-se um pensador do momento contemporâneo. 
Cultura, para ele, é um modelo imprevisível. “Uma verdadeira transformação 
pode acontecer com gente que é chamada de vagabundo e ocupante de beira-
das, ladeiras e barracos. Essa gente pode passar a ser vista como expressão da 
verdadeira cultura, de reinvenção das identidades.” 

Vivemos em um Brasil que completa cerca de três décadas de gran-
des lideranças indígenas. Como você começou a se envolver com essa 
questão da cultura?

Krenak é o nome da minha família indígena de lá do Vale do Rio Doce, Mi-
nas Gerais. Os krenak são um grupo de aproximadamente umas 100 famílias 
que sempre viveram ali na região do médio Rio Doce e o meu trabalho tem 
sido sempre, de alguma maneira, de vincular esta cultura extremamente local 
de lá do médio Rio Doce com os nossos vizinhos.
Quando penso essa coisa da cultura, essa potência que é – e não só para os 
indivíduos, mas para os coletivos – penso nela como uma onda do mar. Há 
momentos de grandeza, visível para todo mundo, e depois parece que há um 
mergulho em si mesma. Quando era pequeno, tinha muita curiosidade sobre 
essas coisas, principalmente porque eu estava olhando para isso de dentro 
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“Somos hoje mais capazes 

de ter uma visão prolongada 

uns dos outros, o que 

nos permite reposicionar 

como sociedade plural. 

Precisamos de tempo e de 

liberdade para a criação 

cultural. Sem estar obrigado 

a criar só para vender.”  
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ta, resiste e reage. Muitos de nós simplesmente engolimos a baboseira toda 
que é mandada da religião, da política, da dominação. Há uma meleca geral 
hoje com o planeta compartilhando cada vez mais as experiências de todos 
os cantos do mundo. Se a gente não ficar alerta, passa batido por muita coisa, 
joga fora muita riqueza, muito diamante e ouro verdadeiros. Em troca, você 
pode pegar palhaçadas virtuais, que encenam na nossa cara, jogam com a ilu-
são e solapam a nossa raiz profunda. Se entrarmos nessa visão distorcida, não 
perceberemos mais quando algo está comprometido com as raízes que nos 
dão identidade e força para olhar o mundo. A gente pode virar uma espécie 
de grande plateia do planeta. Aliás, nada contra as plateias. Podemos estar no 
palco ou na plateia desde que a gente saiba onde está a cada momento, senão 
começamos a consumir qualquer coisa. Passamos a reproduzir qualquer pro-
cesso sem sentido para o coletivo ou com o qual você se identifica. 

A sua história também é uma mistura do global e do local. Você citou a 
raiz profunda, mas faz tempo que a sua trajetória o levou mundo afora 
com uma visão rica das várias manifestações culturais. Para você, raiz 
profunda não significa isolamento, certo? Como é lidar com isso na 
cultura indígena?

Podemos pensar nisso como as árvores. Aquelas que possuem raízes pro-
fundas, lançam seus galhos altos e olham o mundo de uma altura especial, 
observam o horizonte de um ponto especial, mas suas raízes continuam lá, 
profundas. Podemos voar e ir além. Ter raiz profunda não significa ficar ensi-
mesmado na sua cultura local, achando que o mundo não existe. Mas o que 
não pode fazer é trair essa origem. É preciso capacidade de fazer o movimento 
das ondas: provocar uma grande onda que tumultua o ambiente e ser capaz 
também de retomar um mergulho na sua identidade. E isso está relacionado 
com o que você citou no começo da conversa. Estamos com duas ou três gera-
ções de indivíduos que saíram do contexto de uma comunidade tribal e indí-
gena e começam a interagir com a cultura e com a política do Brasil como um 
todo. São gerações que passaram a ter certa autonomia e liberdade para tran-
sitar no meio das outras pessoas e espaços, sempre trocando e interagindo 
sem medo de se perder. Talvez as gerações anteriores à nossa não tenham per-
mitido que os sujeitos de dentro saíssem pelo mundo afora com medo de que 
eles não tivessem estrutura para circular e voltar para casa íntegros. Existia 
muito uma ideia de que se o índio saiu de sua terra, de sua reserva, não é mais 
índio, pois estava se misturando com a cultura do mundo inteiro. Essa crítica 
que parece simples é um preconceito ofensivo para caramba. Essa minha ge-

da cultura de uma tribo, ou seja, que já sofria uma segregação. Mesmo assim, 
eu olhava com curiosidade tudo quanto era artefato, artesanato, qualquer 
mágica ou arte. Assistia, por exemplo, pessoas que faziam aquelas danças de 
caboclo, entre elas o mineiro-pau [dança folclórica executada pelos homens 
no Amazonas, em Minas Gerais e no Rio de Janeiro], que é uma coreografia 
afro-indígena. Os homens batem os porretes no chão, criam sons, dão 
gritos. O mestre desse ritual chama e um grupo de 20 homens dança e bate 
os paus. Era uma coreografia muito comum quando eu tinha oito ou dez 
anos, porque eles dançavam na rua, não precisavam de nenhum suporte, 
nem de palco. Na zona rural ainda existe um pouco disso, mas o Brasil 
está, rapidamente, sumindo com essas manifestações e com esses espaços 
de autonomia cultural. Nós estamos passando por um tempo curioso: ao 
mesmo tempo em que a gente ganha novos espaços para a expressão da 
cultura, a gente faz desaparecer alguns lugares que eram naturais. Eles 
eram tão públicos que ocupavam literalmente o meio da rua e os pátios das 
fazendas. Então, a oportunidade de assistir a isso quando era pequeno fez 
minha cabeça. Ver essa gente abriu meus olhos para a cultura.

O Manoel Salustiano, mestre do maracatu em Pernambuco, falou aqui 
nesse projeto que fomentar o maracatu deveria ser o investimento nos 
terreiros, os locais onde a cultura se manifesta de maneira autônoma.  
Você concorda com isso? É assim que poderíamos preservar essas ma-
nifestações que são tão dinâmicas?

É um pouco aquela imagem da onda, que aparece vultosa e depois some. Es-
ses lugares possuem uma potência no sentido político. Mais do que o sentido 
de autonomia, eles adquirem o sentido da surpresa, da invenção. E isso pode 
conflitar com outros movimentos que acontecem – como a acomodação dos 
povos tradicionais nos lugares, um quilombo, uma vila, um patrimônio, uma 
cidade, uma praça, uma terra indígena. Isso passa a se relacionar com a eco-
nomia, com a ocupação territorial. Alguns desses lugares – terreiros, sítios e 
lugares da cultura popular – não foram disputados por outra ação da cultura, 
mas foram tomados pela especulação imobiliária. Um prédio foi construído 
naquele lugar, uma torre, um shopping, uma igreja. É uma coisa política, exis-
te uma dinâmica, uma realidade potente de políticas acontecendo ao mesmo 
tempo, na qual a expressão da cultura é quando o pau come. É um processo 
de resistência, de recriação, de reinvenção. As pessoas, inclusive, precisam se 
tocar que cultura não é um fenômeno pacífico. Cultura não é como cagar e 
mijar. Todo mundo caga e mija, mas não é todo mundo que faz cultura, inven-
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existe o outro. Se na sua criação – sabendo quem você é, onde você está e ad-
mitindo que exista o outro –, você decidir que vai passar a vida inteira fazendo 
um retrato para o outro ver você, isso é bacana. Não acho que seja exótico, no 
sentido pejorativo, naquele sentido usado pelo general ao se referir ao Juruna. 
Deixa de ser um aculturado exótico e passa a ser algo da raiz profunda. Permi-
te que uma árvore lance suas copas às alturas e tenha uma visão panorâmi-
ca do mundo, mas sem se ensimesmar, sem ficar apatetada com a paisagem. 
Lendo esse escritor egípcio, que inclusive recebeu o prêmio Nobel de Literatu-
ra no final dos anos 80 [Naguib Mahfous foi o primeiro escritor de língua árabe 
a receber o prêmio em 1988], vejo que ele passou a vida inteira observando e 
contando a história da tribo dele, do clã dele, do bairro dele. Passou sua vida 
ensinando às gerações passadas e futuras coisas relativas à arquitetura, à fi-
losofia e à religião. O tempo inteiro ele cita frases e mandamentos do Alcorão. 
Então, qualquer pessoa que chegar a ler o trabalho dele vai estar se alimentan-
do de uma tradição. Quem sabe esse papo de escritores indígenas não possam 
provocar e gerar uma reflexão das pessoas sobre algum detalhe das memórias 
indígenas. Essa tradição oral possui um acervo muito grande, independente 
de a gente achar importante ou não. Muitas gerações de índios vão poder tra-
duzir essas histórias e escrevê-las. É um registro importante. Uma forma de a 
gente deixar uma marca interessante. 

Sobre os desafios desse novo momento, também vale citar estímulos 
que antes não existiam na cultura indígena: a vaidade, a questão finan-
ceira, o apoio do governo. Isso também é preocupante para os índios? 
Pode engessar as criações e as culturas?

Não tenho dúvida do número de atrações que circulam em torno dessa ge-
ração. Desde o cara ser motivado porque agora isso vale alguma coisa até uma 
super valorização do “eu”. Fico observando isso, mas penso muito nos nos-
sos vizinhos da América Latina. Passei um tempo pelo Equador e na América 
Central. Posso dizer que vivemos uma constante luta pela sobrevivência. Mui-
to daquilo que aparece como expressão da produção local, é uma produção 
necessária do cotidiano. Ou seja, o cara precisa fazer o poncho, o chapéu, a 
cesta para aquilo ser uma mercadoria do cotidiano que precisa ser trocada 
rapidamente, todo dia, igual pão. Ninguém vai olhar o pão como um artefato, 
o pão como uma criação culturalmente diferenciada. Pão é pão. Você precisa 
fazê-lo senão morre de fome. Há uma produção que é percebida como expres-
são material da cultura nos países vizinhos, que não é supérflua de maneira 
nenhuma. São coisas essenciais para o dia daquelas pessoas. Não imagino 

ração viveu isso super magoada, chateada por ser tratada assim, com tanto 
controle e desrespeito. Como se ao sair de nossa tribo fossemos virar outra 
coisa. Quando o Mário Juruna [xavante que foi o primeiro representante indíge-
na eleito a deputado federal] saiu pela primeira vez de sua aldeia para circular 
pelo Brasil, ele foi para o Rio de Janeiro e andava segurando um gravador. Ele 
gravava todas as coisas que os caras falavam, o que irritou muito os brancos 
que mandavam no Brasil naquela época. Era tempo de regime militar. Um 
general ficou muito puto com o Juruna e disse que ele era um aculturado exó-
tico [o ministro da Aeronáutica do governo Figueiredo, Délio Jardim de Mattos, 
criticou a população carioca por ter votado “nas tangas de um aculturado exóti-
co”; em resposta, Juruna escreveu uma carta ao brigadeiro afirmando que havia 
sido eleito com 80 mil votos e questionou os ‘votos’ do militar para ser ministro]. 
Fiquei pensando sobre isso: “Que papo é esse de aculturado exótico? Os ou-
tros não eram? Os brasileiros, em geral, não são aculturados exóticos?”. A fala 
desse general refletia o pensamento da época. Não era só o pensamento dos 
milicos, mas dos brasileiros em geral e até de alguns intelectuais e pensado-
res. Havia uma consciência média de que os índios que não tinham acabado 
deveriam ficar nas reservas. E também que alguma coisa da cultura desses 
povos podia ser catalogada, mas essas pessoas não tinham que interagir na 
cena da cultura brasileira. Porém, nos últimos 30 anos, esses espaços foram 
sendo cada vez mais conquistados, foram se alargando. Os índios também 
passaram a se sentir à vontade para mostrar sua cultura: desenhar, pintar, 
escrever, fotografar, filmar. Temos uma geração de meninos hoje concorrendo 
em festivais e em mostras de cinema no mundo inteiro, com narrativas, docu-
mentários, clipes, filmes, tudo feito na aldeia. Há índios sendo homenageados 
nas feiras do livro em eventos internacionais. Começaram a formar grupos, 
por exemplo, de escritores indígenas.

Essa é uma questão interessante porque cria novos desafios. Por que 
indígenas escritores? Particularidades ou “exóticos aculturados”, 
como você comentou, tem em todo canto. O que cria o indígena? Que 
certificado é esse?

Eu estava lendo um escritor egípcio esses tempos e olhando a literatura 
dele, me perguntei: “Por que é que esse cara é um escritor egípcio? Por que ele 
não é só um escritor?” Porque é um cara que passou a vida inteira refletindo 
sobre aquela identidade e criando uma narrativa que quer expressar um re-
trato ou um autorretrato para o outro. E isso é muito legal, é uma das coisas 
que vale na vida de alguém: ser capaz de saber onde está e reconhecer que 
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pressar. E é essa atitude franca, de liberdade, de autonomia que faz com que as 
vozes da cultura gritem de forma tão espontânea. Há lugar para todo mundo. 

Os aborígenes da Oceania fizeram um movimento político e consegui-
ram transformar a forma como seu trabalho era visto e apresentado. 
Deixaram de ir a feiras de rua e passaram a expor sua produção material 
em galerias de arte. Isso, além de valorizar a arte deles, agregou um va-
lor de mercado para a produção. Como você vê isso?

Eu entendo que eles fizeram isso porque tem tudo a ver com a história de-
les, com o lugar que eles vivem e tal. Mas a expressão material da cultura é 
uma espécie de continuum. É como eu falei do pão que sai do forno todo dia. 
Ou da farinha que os índios fazem todo dia, por exemplo. Ela é comida todo 
dia, precisa ser feita todo dia. Imagino que o que é permanente, eterno e pere-
ne na cultura é como essa farinha. Precisa ser feita todo dia. Quando os abo-
rígenes da Oceania decidem que uma parte dessa farinha vai para uma loja 
de conveniência, eles precisam ter garantia de que todo dia eles vão comer. 
Ou podem morrer de fome. Mas o que me parece é que o essencial na cultura 
mesmo nunca vai para a galeria. O que é essencial mesmo fica em casa, na co-
zinha, para comer, para compartilhar e para viver. O que vai para a galeria é o 
excedente, inclusive do ponto de vista do tempo. É o tempo que sobrou e que 
você transforma em economia, faz o ateliê, junta 30 carinhas para produzir e 
trabalhar e vira um circuito de mostra, de exibição. Mas precisa de incentivo, 
você precisa garantir que o pão não vai faltar. 

Certa vez você comentou que sua geração viveu uma “guerrilha cultu-
ral”. O que foi isso?

Bom, a minha geração viveu experiências de ter que fazer a guerrilha mes-
mo, no sentido que a palavra significou anos 60 e 70: ir para a guerra, ir para o 
pau. Luta armada e luta política. Quando esse negócio passou e deixou de ter 
sentido, ficou um grande vazio. Foi aquela maré baixa. A onda que se acabou. 
As expressões culturais se esvaziaram: teatro, literatura, cinema. Virou tudo 
uma merda. O cinema, por exemplo, virou aquele negócio de pornochancha-
da. Os caras que arrumavam grana para fazer filme só faziam pornografia, 
histórias idiotas, uma palhaçada sem pé nem cabeça. A literatura também 
ficou oportunista. Só se publicava quem vendia, ou quem fazia parte das pa-
nelas. Houve um empobrecimento geral nas artes. As expressões regionais 
da cultura sumiram: Mestre Vitalino, Quinteto Armorial, quem queria saber 
disso? A música também entrou nesse vazio. E foi nesse período que nossos 

programas nos nossos vizinhos, nem nos Estados Unidos, no sentido desses 
que temos aqui no Brasil para estimular as identidades e culturas locais. O que 
estou tentando dizer é que nós estamos vivendo uma experiência muito dife-
rente, sobretudo, no contexto das Américas. Hoje, nosso país, onde existem 
negros, índios, russos, portugueses, japoneses, árabes e toda essa pluralidade, 
me faz até rever uma definição de Brasil que há algum tempo eu insistia. Era 
a de que o Brasil era um acampamento no escuro. De vez em quando um raio, 
no meio da tempestade, fazia com que todo mundo se olhasse. Um via a cara 
do outro, mas era só um breve instante, porque depois todos voltavam à es-
curidão. Insisti nessa visão nas décadas de 80 e de 90. Agora, eu sou capaz de 
fazer uma revisão dessa cena, estamos sendo capazes de ter uma visão mais 
prolongada uns dos outros, o que nos permite reposicionar algumas questões 
importantes para nossa percepção, como uma sociedade plural e complexa. 
Precisamos ser capazes de prolongar ao máximo a criação da cultura. Pre-
cisamos de tempo para isso, o tempo da liberdade na criação. Liberdade no 
sentido de que você não está obrigado a criar só porque existe alguém com-
prando do outro lado do balcão. Você não precisa criar só porque o mercado 
quer. Isso, é claro, pode ser um estímulo, pode criar as condições para você 
criar, mas não deve virar uma obrigação. 

Existe um fenômeno do debate dos direitos humanos sobre a afirma-
ção das diversas identidades culturais. Como você vê esse movimento 
de afirmação e muitas vezes de ressurgimento de culturas tradicio-
nais? E como você avalia tentativas de mediação como “qualificado-
ras” desses novos processos para os modelos institucionais?

Culturas e expressões culturais eram reconhecidas em fins do século 19 e 
começo do 20, mas, depois, foram banidas do cenário. Agora, muitas delas res-
surgem e são admitidas de novo. De repente, falamos então nos tupinambás. 
No caso dos negros, há os quilombolas. Ou até uma dezena de outros grupos 
e comunidades socioculturais: geraizeiros, faxinalenses, muitas categorias. 
Às vezes não dá nem para você dizer que são povos, elas são chamadas de 
comunidades tradicionais. Já existem políticas, digamos assim, dirigidas pra 
diferentes grupamentos socioculturais. Nosso painel de identidades inclui ci-
ganos, babaçueiros, seringueiros. É uma coisa muito louca, interessantíssima, 
porque reconhece características de coletivos e potencializa a expressão de 
indivíduos. A gente está em um momento muito próspero de oportunidade, 
provocação, reconhecimento e admissão de novas identidades. Ninguém pre-
cisa autorizar ninguém a falar, cantar, dançar, escrever, criar, produzir, se ex-
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O antropólogo Eduardo Viveiros de Castro fala que ele tem uma preo-
cupação muito grande, porque os índios sempre foram, naturalmente, 
adeptos do Creative Commons, mas, agora, que os brancos estão virando 
creative commons, há o perigo de a negociação da autoria começar a se 
fechar demais nas culturas tradicionais. 

Percebo alguns sinais disso e fico até grilado. A liberdade está relacionada 
com a prosperidade. Liberdade e prosperidade não é só rima. São duas faces 
da mesma moeda. Não imagino o exercício da liberdade sendo feito em um 
ambiente de privação, de miséria, de carência. Sempre imagino como uma 
perna puxando a outra. A perna da liberdade puxa a perna da prosperidade, 
no sentido de fartura, de ter de sobra. Os acervos da cultura e os espaços de 
exercício da cultura devem ser lugares para escutar uma história e poder re-
peti-la. Sem precisar dar explicação, sem carimbo para nada, podendo gravar, 
reproduzir. Isso fica cada vez mais difícil. Para me fotografar ou me filmar, é 
preciso assinar um termo de autorização, ir ao cartório. Foi o exercício mais 
permanente que eu experimentei nos últimos anos. E isso é uma tendência, 
vamos dizer que já exista uma espécie de contrafação. Em qualquer lugar que 
você chega, em qualquer de terreiro, já acontece isso. Sinto agora uma coisa 
na qual não me reconheço. É uma tendência desses nossos lugares, onde a 
criação era espontânea e sempre foi compartilhada, começando a criar uma 
relação com o mercado. Aliás, será que não foi isso que aconteceu lá na Oce-
ania, como você falou? De repente, mais que uma sacada criativa, o que rolou 
foi uma entrega para um modelo de balcão. Isso não tem a ver com prosperi-
dade e com liberdade. É uma coisa de mercado. O choro, a dança, o desenho, 
tudo tem preço.

Temo que seja isso também. E o pior será se isso for radicalizado para 
aquele discurso de que “é mais caro porque é autêntico”. Como é a 
obrigação de ser “autêntico” o tempo todo? Como você percebe isso? 
Se você obriga uma pessoa a ser autêntica o tempo todo, ela deixa de 
ter autonomia, não é?

Você vira prisioneiro disso. É igual ao negócio lá do Xingu. Ao longo do 
tempo, as pessoas foram aprendendo que o Xingu tem um ritual periódico 
que é o Kuarup. Aí começou a vir equipe de televisão da Inglaterra, caras de 
outros lugares do mundo, gente do Brasil para conhecer isso. Alguns compra-
vam calendário do Kuarup para ir pra lá, fazer os seus documentários do tipo 
Discovery. Chegaram ao absurdo de trazer uns caras que fazem luta de rua 
em Londres para lutar com os caras do huca-huca dentro do terreiro do Kua-

ouvidos passaram a ser alugados por essa babaquice sertaneja, de gente que 
usa cinturão de montador de vaca e chapelão. A cena musical foi toda inva-
dida por essa palhaçada de Barretos e de Chitãozinho e Xororó. Todo mundo 
engoliu essa pílula dourada. O século 21 apareceu e as pessoas continuam se 
embasbacando com os telões de sertanejo. E tinha gente que defendia, dizen-
do que aquilo era raiz e autêntico. Diante disso, comecei a pensar como me 
posicionar nessa cena. Fiz uma opção pela guerrilha cultural. Isso significava 
me posicionar em um lugar estratégico, de onde eu pudesse me alimentar 
das rebeldias locais, onde eu pudesse me municiar dos modelos locais para 
decidir como se inserir neste cenário. Seja na favela, no mato, no morro, já 
dizia a música do Jards Macalé. Um MC, por exemplo, tem sua herança na co-
munidade, e por fazer parte dela consegue tirar um exército dali. Ele encara e 
conversa com todo mundo em uma posição privilegiada. Faz a guerrilha que 
não é de uma posição subalterna, ele conversa em posição armada. Hoje, sin-
to que converso com a cena toda. E mais: eu converso com a cena junto com 
meus jagunços todos armados. Se você optou por fazer uma guerrilha, tem 
que estar com a sua turma querendo ir para o pau, com vontade de fazer uma 
confusão. E a guerrilha cultural é isso. Precisa levar em conta quanto recurso 
pode arregimentar e precisa ter um grupo com vontade de lutar junto. Senão, 
fica como o Che Guevara na Bolívia: uma guerrilha solitária.

E qual a sua visão sobre essa cultura nos últimos anos dentro do gover-
no? Houve mudança com o ministro Gilberto Gil?

Não tenho dúvida. Eu levantei o meu estandarte, defendi o pão de cada 
dia na cultura. Identifico-me com essa guerrilha. Mas quando o Gil, contra-
riando a opinião geral, resolveu aceitar o desafio de ter o retratinho dele na 
foto do ministério, ele precisava de uma estratégia bem definida. Lembro-me 
das primeiras incursões dele no primeiro ano de governo Lula, eu ficava com 
o coração apertado. Ele vestia uma bata, tipo Filhos de Gandhy, com aquele 
rastafari, e andava no meio daqueles caras de paletó. Ele se destacou no meio 
daquela meleca toda como uma personalidade da maior nobreza. Gilberto Gil 
fez a intervenção que tinha que fazer e saiu antes do trem virar um chiqueiro. 
Pelo menos uma coisa o Gil conseguiu fazer: arregimentar os recursos que 
podia – pessoas e consciências. Ele provocou e alertou um monte de gente. 
As pessoas que tinham capacidade de entender o toque que ele estava dando, 
se mobilizaram em diferentes lugares do Brasil. Dentro e fora das instituições. 
Houve alto grau de adesão às suas propostas. Passamos a viver um momento 
em que não existe mais autoria. Isso é legal.

Aílton Krenak Aílton Krenak



rup. Que doideira é essa? O que está acontecendo naquele lugarzinho? Está 
acontecendo isso que você está falando, o paradoxo do autêntico. Ao mes-
mo tempo em que passa a ser uma obrigação ser autêntico, esse autêntico 
também vira um produto. A autenticidade vira um produto para você vender 
para a televisão inglesa ou para qualquer outro lugar. Não sei como a gente 
pode evitar que essas coisas aconteçam, nem sei se existe como. De repente, 
essas coisas acontecem mesmo. Assim como tinha gente muito preocupada 
há algum tempo quando o Olodum e o Ilê Ayiê apareceram. Os conservado-
res achavam o maior absurdo, falavam que era uma coisa que não ia a lugar 
nenhum, que não ia atravessar a década. Cultura é isso, surpreende a gente. 
Pode florescer e se expressar da maneira mais surpreendente e bela, de onde a 
gente não espera nada. Mas também pode dar o maior chabú de onde a gente 
espera tudo. Uma verdadeira transformação pode acontecer com gente que 
é chamada de vagabundo e ocupante de beiradas, ladeiras e barracos. Essa 
gente pode passar a ser vista como expressão da verdadeira cultura, de rein-
venção das identidades. Se nós estamos correndo o risco de vermos lugares 
onde a criação sempre foi a expressão da liberdade e da prosperidade se tor-
narem pequenos mercados, ali também podem brotar outras coisas. Talvez o 
sentimento de alargamento do tempo nesses locais seja o principal recurso 
desses lugares de criação da cultura. Isso permite que eles se refaçam, que 
eles se rearticulem. É como reinventar a própria onda. Talvez não seja possível 
fazer o tempo voltar, dar marcha-ré, mas pelo menos podemos reinventá-lo, 
no sentido de criar espaços de liberdade e prosperidade. Lembrando sempre 
que prosperidade não é você viver desperdiçando, mas ter o suficiente para 
curtir, experimentar, viver e não correr atrás do que você vai comer, onde vai 
morar ou que vai poder exibir.

Para assistir essa entrevista em vídeo:

http://www.producaocultural.org.br/slider/ailton-krenak/

Aílton Krenak



Formado em cinema e vídeo e doutor em estética e comunicação audiovisual 
pela Universidade de São Paulo (USP), Alfredo Manevy foi crítico de cinema. Fun-
dou com um grupo de amigos a revista Sinopse, especializada em cinema e políti-
cas públicas. Montou, roteirizou e participou de vários documentários e curtas-
-metragens, como Enjaulados (2003) e Rotina (2003). Partiu para a gestão cultural 
após perceber a difícil equação da produção do cinema brasileiro. 

“Era difícil você pensar em fazer cinema sem esbarrar em questões estrutu-
rais profundas. Isso me atraiu para a política pública, porque, daquele jeito, a 
gente ficaria num gueto de produção.” Manevy é secretário-executivo do Mi-
nistério da Cultura desde a posse do ministro Juca Ferreira, em 2008. Antes, 
foi assessor do ministério de 2003 a 2006 e, depois, secretário de Políticas Cul-
turais. Participou da elaboração do primeiro Plano Nacional de Cultura e dos 
debates que resultaram na criação da Agência Nacional de Cinema (Ancine). 

Para Manevy, historicamente o Brasil não teve política pública de cultura. 
“Ela nunca foi pensada como política estratégica de Estado.” É por isso que o 
Plano Nacional de Cultura tem como premissa inverter essa situação – “para 
que essa política cultural possa pactuar bases que transcendam oscilações 
políticas”. Ele cita o modelo americano que, no início do século 20, contou 
com respaldos estatais para estimular a nascente indústria do cinema. Ele 
não acha – nem quer – que o caso brasileiro tenha que fazer o mesmo trajeto 
monopolista. “Acredito mais em uma economia descentralizada, que valorize 
artistas, produtores, direito autoral e acesso à cultura – tudo harmonizado.” 

O que é diversidade cultural?
É um espaço de convivência da diferença, das alternativas, das diversas 

formas culturais que fazem o Brasil. É um conceito que em grande medida a 
ONU e a Unesco vêm trabalhando no plano internacional – aliás, usa-se muito 
também a expressão “teoria da cultura”. No caso do Brasil, há uma conotação 
política muito forte e poderosa, que é o reconhecimento de que as diversas 
expressões artísticas e culturais das diversas regiões são uma força, não uma 
fraqueza do Brasil. Parece pouco dizer isso, mas é muito significativo lem-
brar que há 30 anos os governos militares viam a diversidade cultural como 
uma ameaça, como uma fraqueza de dispersão territorial, de dispersão de 
uma visão de Brasil, especificamente de uma identidade que queria se criar 
de cima para baixo. Isso correspondia a toda uma visão estratégica que se 
tinha, com conceitos e valores. Não só de quem estava no poder, mas de uma 
parcela grande da sociedade brasileira que tinha vergonha da sua herança 
indígena e africana, um complexo colonial que sufocava – e, podemos dizer, 
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“Na cultura, é preciso 

olhar à frente. Estamos 

em um ponto de 

mutação. Quem 

continuar acreditando 

nas ideias velhas, não vai 

entender o que vivemos e 

não vai se renovar.”
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28 de junho de 2010, em São Paulo. 



cada país a defesa da sua cultura sob qualquer critério. Historicamente, há 
países cujos poderes de Estado sufocaram a diversidade regional e cultural. 
Como a França, no período da Revolução Francesa. Então, a Convenção da 
Unesco prevê diretos e deveres. O Estado precisa resguardar a diversidade cul-
tural para fora e para dentro. E o Brasil teve um papel muito importante nessa 
discussão. O ex-ministro Gilberto Gil, graças à sua força simbólica, colocou o 
Brasil como um dos países líderes dessa negociação na reta final da assinatura 
da convenção. 

Você considera satisfatório o resultado final da convenção?
É só um primeiro passo, porque a convenção é um documento político. Ela 

é um acordo muito importante, mas precisa ser implementada. Em função da 
alternância natural de poder, muitos países que apoiaram a convenção ini-
cialmente passaram a ter governos que não veem com bons olhos esse trata-
do. Isso faz com que eles mudem suas políticas e reorientem suas posições. 
Preocupa-me, por exemplo, alguns países discutirem que mais importante do 
que a convenção é o fundo de apoio à diversidade cultural. Ou seja, os países 
ricos colocam dinheiro nesse fundo e os países pobres podem solicitar e usar 
esse dinheiro. Seria uma espécie de FMI da cultura, algo que eu não vejo com 
bons olhos. A grande força da convenção é o poder regulatório. Ela ajuda a 
implementar regras, a dar poder aos Estados-nação, e faz com que os gover-
nos exerçam políticas culturais. Ajuda a fortalecer os orçamentos da cultura, 
a fortalecer os sistemas públicos de televisão, a criar políticas de apoio à di-
versidade cultural e aos “pontos de cultura”. É o que seriam manifestações li-
vres da sociedade nos seus diversos agrupamentos. Essa é força da convenção. 
Mas a possibilidade de transformá-la em um pequeno fundo para distribuir 
remessas de recurso para projetos de países pobres é um modelo de volta ao 
passado, uma tentativa de esvaziar a convenção, o que me preocupa bastante. 
Estamos vigilantes para evitar que aconteça uma catástrofe – como aconte-
ceu com o meio ambiente – para que a sociedade ganhe lucidez sobre o tema 
cultural. E o que seria a catástrofe na cultura? Por exemplo, a perda de mais 
línguas indígenas em um ritmo acelerado e o fim de indústrias culturais em 
países emergentes, como o cinema na Itália. 

Entre as inovações da gestão do Ministério da Cultura estava a realização 
das conferências nacionais. O que isso trouxe de avanços? Qual a 
diferença da primeira para a segunda Conferência Nacional de Cultura? 

São muitas diferenças. A 2ª Conferência Nacional de Cultura [realizada em 

que ainda hoje sufoca certos setores da sociedade – a percepção de que essa 
diversidade é uma grande força, uma riqueza e um grande potencial do Brasil. 
Então, diversidade cultural é a convivência das diferentes matrizes: africana, 
indígena, portuguesa, libanesa, japonesa, italiana. Não há um continente no 
mundo que não tenha deixado aqui uma marca muito forte, um aporte lin-
guístico, cultural, simbólico, na formação da sociedade brasileira. Todo esse 
amálgama é diversidade cultural. E do ponto de vista de política pública, isso 
vira um grande ponto de partida, porque o Estado deixa de ser o vilão, como 
no passado. Ele era quem perseguia, era aquele que escolhia, por exemplo, o 
samba como manifestação brasileira e soterrava outras culturas, que eram 
e continuam sendo muito importantes. Esse Estado passa a ser proativo, re-
conhecedor e apoiador dessa força. O Ministério da Cultura esteve há algum 
tempo no interior do Paraná, em uma comunidade de descendentes de polo-
neses, e foi muito interessante ouvir que eles queriam o reconhecimento de 
ser brasileiros, que eles não se sentiam reconhecidos pelos brasileiros como 
brasileiros. O Brasil e o ministério estavam ali para dizer: “Sim, vocês são bra-
sileiros e precisam manter essas tradições, isso enriquece o Brasil”. Essa mu-
dança de paradigma do Estado com a diversidade cultural explica um pouco 
essas tensões do passado. 

O que foi a Convenção da Diversidade? 
A Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões 

Culturais, promovida por diversos países que compõem a Unesco, está para 
a cultura assim como o Protocolo de Quioto e o encontro de Copenhague es-
tão para o meio ambiente. Na globalização e na liberalização econômica, que 
estão muito avançadas no mundo, a tendência é a produção de uma homoge-
neidade de valores e de cultura pela circulação de mercadoria. Quem possui 
mais força econômica tem mais poder de impor sua própria cultura sobre o 
consumo de outros países. A tendência, portanto, é existir países produto-
res de bens culturais e muitos outros só consumidores destes bens. Contudo, 
bem cultural não pode ser tratado como sapato, geladeira, automóvel ou ou-
tra mercadoria da globalização econômica. Um bem cultural diz respeito aos 
valores, às identidades, às tradições, aos pensamentos das sociedades plane-
tárias. A convenção da Unesco vem justamente na direção de resguardar o 
direito de cada país utilizar mecanismos de regulação econômica e jurídica 
para garantir o desenvolvimento dos seus mercados culturais, o acesso à cul-
tura e o fomento à produção dos seus próprios países. Ao mesmo tempo, a 
Convenção da Diversidade Cultural não é só nacionalista. Ela não delega a 
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O que é o Plano Nacional de Cultura? 
Política pública de cultura nunca foi pensada como política estratégica de 

Estado. A verdade é que o Estado brasileiro teve dois tipos de relação com a 
cultura no passado. Em alguns períodos do Brasil do século 20, o Estado ti-
nha uma relação com a cultura, mas o objetivo era criar totens de identidade 
e capitalizar uma relação com certos artistas – fomentar alguns, excluir ou-
tros. Claro que eu não posso deixar de reconhecer que, por exemplo, o período 
Getúlio Vargas teve um marco. A pedido do ministro Gustavo Capanema, o 
escritor e pesquisador Mário de Andrade fez o projeto do primeiro serviço 
de patrimônio histórico do país, o que viria a ser o Iphan. O Brasil começou 
a ter uma política para a cultura, ainda que com censura e perseguição. Com 
a redemocratização do país, você passa de Estado presente, autoritário, para 
Estado democrático, porém, ausente. Na Nova República, o Estado se demo-
cratiza e as principais instituições culturais são eliminadas do arcabouço ins-
titucional: Embrafilme e Funarte somem; o próprio Ministério da Cultura é 
criado, desaparece e volta a ser criado. Não havia de fato uma percepção do 
Estado moderno brasileiro de que a cultura é um direito e uma necessida-
de básica da população, como deve ser reconhecido. Ainda hoje é percebida 
quase como uma esmola que precisa ser dada para os artistas e produtores 
que pressionam. Muitos ainda acham que política cultural é uma reação, um 
reativo a uma pressão de setores mais organizados da cultura que conseguem 
pressionar o Estado e retirar algum dividendo. E as leis de incentivo refletem 
muito essa visão, a de um Estado que não quer se responsabilizar e formular 
políticas. Ele passa dinheiro da forma menos compromissada que existe – por 
meio de incentivo fiscal, uma maneira de o dinheiro não passar pelo Estado. 
O dinheiro é retirado antes de entrar via arrecadação de imposto. Mas o que 
é o Plano Nacional de Cultura? É a expressão de um terceiro momento desta 
trajetória. Um Estado democrático republicano que se relaciona e assume um 
papel na cultura. O Plano Nacional de Cultura visa estabelecer metas de dez 
anos, que transcende a gestão do presidente da República, dos ministros da 
Cultura, e que fixa metas e que elabora indicadores para que essa política cul-
tural possa pactuar bases que transcendam oscilações políticas. A educação 
já possui um Plano Nacional de Educação. Outro dia, abri o jornal Correio Bra-
siliense e vi a manchete: “Metas da educação não cumpridas”. O jornalista só 
pode cobrar aquilo porque existe um plano. É um indicador de Estado, permi-
te que a sociedade se organize em torno de números para cobrar as políticas 
públicas. Defendo que o Plano de Cultura tenha metas para o Estado e para o 
mercado também. Não é só o que o Estado precisa fazer: mais dinheiro, mais 

2010] foi muito mais ampla e mais porosa para os artistas e produtores do 
que a primeira [realizada em 2005]. As conferências são um modelo de parti-
cipação social e algumas áreas já possuem uma grande tradição. Há 40 anos, 
a saúde realiza conferências para discutir a saúde brasileira. O setor cultu-
ral começou a ter conferências no governo Lula com o objetivo de permitir 
uma interlocução e uma participação de setores da cultura na cobrança e 
na fiscalização do avanço do Estado nas políticas culturais. Naturalmente, a 
conferência não é o único mecanismo dessa interlocução, mas é um espaço 
fundamental. Há muita participação direta de pessoas que não participam 
na militância, mas que possuem uma participação na opinião pública. A se-
gunda conferência trouxe os artistas e setores que não tinham tradição de 
militância política. Não é o objetivo da conferência transformar todos em mi-
litantes, isso seria muito ruim para a cultura. Mas estes produtores e artistas 
possuem uma militância do seu jeito, não da forma convencional. A confe-
rência precisa ser um espaço diferente e aberto, na qual as pessoas do campo 
cultural tenham a oportunidade de se manifestar. Mais de três mil municípios 
participaram, com artistas, produtores e empresários. Dobrou o número de 
cidades que fizeram conferências municipais, o que revela que, para a maior 
parte dos prefeitos brasileiros, começa a cair a ficha de que a cultura é uma 
agenda importante. Não dá para dizer que ganhamos a batalha, que há secre-
tarias e fundos de cultura em todo Brasil, mas começa a ser criado um con-
senso de que a cultura é uma política pública que precisa de mais prioridade. 
Cerca de 300 mil pessoas participaram de todo o processo da conferência. 
Debateram a exclusão cultural, a falta de acesso à biblioteca e aos centros 
culturais, a situação das cidades quilombolas e indígenas, a falta de acesso à 
tecnologia e à banda larga. O ministério tem recebido propostas de encontro 
de troncos linguísticos indígenas, o tronco Jê. Os Guaranis fizeram o primeiro 
encontro nessa relação histórica e foi algo promovido pelo Estado. É claro 
que o modelo da conferência é piramidal, existem milhares de conferências 
locais, lá embaixo, que propõem diretrizes que vão afunilando e chegam ao 
final em uma síntese mais genérica. Se você olhar as diretrizes que saíram da 
conferência, verá que falam da relação cultura-educação e da cultura como 
parte dos planos diretores das cidades. Aliás, não adianta falar de política cul-
tural ou de um plano nacional ou municipal de cultura se o plano diretor da 
cidade, que é quem de fato manda e regula localmente, vai em outra direção. 
Fica uma coisa abstrata, bem intencionada, mas sem mexer no que importa. 
No final, isso afunila em um documento-síntese que aponta uma série de re-
comendações para o futuro. 
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classes C, D e E não têm acesso. Em parte, por causa do Estado, que não criou 
políticas públicas no passado, enquanto em outros países o mercado foi ca-
paz de chegar a partes maiores da população. O preço do livro é altíssimo no 
Brasil, o preço de CD e DVD legal e original é altíssimo, inacessível. O mercado 
não possui políticas promocionais para as classes C, D e E, salvo honrosas 
exceções. A TV a cabo ocupa uma faixa de banal de mercado, não passa de 
10 milhões de brasileiros. Na Argentina, a TV a cabo atinge metade da popu-
lação. E o mercado brasileiro é tímido, é tacanho, são poucos os setores que 
topam pensar estrategicamente, fazer propostas, vir para um debate maduro 
de construção de uma parceria Estado-mercado. Em outras áreas da econo-
mia brasileira, você vê essa parceria: na área siderúrgica, no agronegócio, são 
áreas em que o Brasil continua se notabilizando como grande exportador. O 
país traz para o centro da sua economia essas commodities, que geram um 
dividendo imediato, mas não agregam valor na sociedade do conhecimento. 
A economia da cultura brasileira é tímida, não consegue se estruturar em uma 
estratégia. O ministério vem reconhecendo a economia da cultura como uma 
economia de estratégia. A esquerda moderna precisa olhar para a economia 
da cultura como um traço emancipatório e qualificador desse mercado, não 
como o vilão. Não dá para criar uma sociedade alternativa para os artistas 
e para os produtores viverem separados da economia real. Precisa criar, na 
verdade, um deslocamento para novos modelos de negócios, uma economia 
descentralizada, com pequenas e microempresas que possam se desenvolver, 
desonerando essa cadeia, além de outras medidas.

Se o país mantiver o crescimento econômico, em algumas décadas te-
remos outras questões culturais fortes: uma nova onda de imigrantes, 
integração com o Pacífico, talvez um novo momento para o BRIC na 
área de cultura. Como você vê isso? 

São pontos decisivos. Muitas vezes viajo para representar o ministério e 
sinto isso muito presente nas conversas. Existe um papel de destaque que o 
Brasil deve ocupar. Há um vazio de lideranças no mundo hoje com o fim da 
Guerra Fria, somado à perda de credibilidade das lideranças que ainda são 
hegemônicas economicamente. A grande contribuição que o presidente Lula 
deu, do ponto de vista dessa geopolítica internacional, foi ter percebido isso 
e colocado o país em um novo patamar. Não se pode ficar acanhado, precisa-
mos acabar com o complexo de vira-lata. Agora é aproveitar esse momento 
geopolítico internacional que favorece reposicionamentos. São a cultura e a 
política que podem ser o diferencial da liderança brasileira no BRIC. O fato 

Pontos de Cultura, mais filmes realizados, mais acesso a equipamentos cultu-
rais. Tudo isso é importante, claro, mas o mercado precisa ter uma meta e in-
dicadores de investimento, de participação nesse processo da sociedade civil. 

Como pensar uma política que junte estratégia e realização para 
as urgências?

O Brasil careceu e carece ainda de pensamento estratégico. Como socieda-
de, ainda estamos nos organizando para constituir estratégias consistentes 
de afirmação de aspectos potenciais da nação. Se pegarmos o que a China 
está fazendo e investindo em animação, por exemplo, isso mostra o que é ter 
uma estratégia. Eles dizem: “Em dez anos, queremos ser o terceiro maior pro-
dutor de animação do mundo. Não temos software, não temos talento na área 
de desenho, o que a gente tem é tradição cultural forte e escolas de belas ar-
tes”. Eles elaboraram um diagnóstico do que tinham e do que não tinham, co-
meçaram a promover migração de cérebros dos Estados Unidos e da Índia. E 
já estão começando a produzir. Em breve, haverá desenho animado chinês de 
alta qualidade disputando os espaços dominicais, com a criançada assistindo. 
O Brasil possui uma animação de primeiríssima qualidade, grandes talentos 
que até pouco tempo se expressavam só por curtas-metragens. Já existem fes-
tivais de arte que possuem um papel imenso a cumprir como lugar de expres-
são e estímulo à experimentação. Sem isso, não se avança. Agora, há grandes 
nomes da animação brasileira indo para Hollywood, como o Carlos Saldanha 
[co-diretor de A Era do Gelo, de 2002, e diretor de A Era do Gelo 2, de 2006, e de A 
Era do Gelo 3, de 2009], e outros grandes nomes em estúdios americanos. Um 
brasileiro também desenhou a nova fase de games, o Kinect da Microsoft. Mas 
é preciso estratégia para manter os talentos no Brasil. O que o ministério vem 
defendendo é que se trabalhe no longo prazo. É preciso que o Estado tenha 
um papel fundamental na constituição desse campo. Quem faz cultura é a 
sociedade, não é o Estado. Ele não é produtor de cultura, ele cria as bases para 
a sociedade poder potencializar o que existe. Mas é preciso estratégia para 
evitar catástrofes ou omissões.

Como evitar que aparelhos culturais como livrarias e vídeo 
locadoras fechem? 

Com políticas públicas. Mas o mercado cultural brasileiro precisa ama-
durecer. O mercado é muito imediatista, é para poucos, feito para poucos. 
A gente está longe de ter uma Casas Bahia da cultura, uma área varejista de 
distribuição de CDs e DVDs. É tudo para as parcelas A e B da população. As 
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madura com o setor privado e isso não se deu. O que existe hoje é um modelo 
excêntrico. Não criamos uma economia da cultura, nem o chamado capita-
lismo cultural, que, em tese, a Lei Rouanet prometia. A Lei Rouanet aumen-
tou a dependência do Estado travestida de promoção privada. As marcas das 
empresas que usaram a Rouanet desfrutam de uma imagem muito positiva 
na sociedade e não tenho dúvida de que a lei fez isso. O que as pessoas não 
sabem é que esse dinheiro é público, que não há dinheiro daquelas empresas 
na cultura. Foi aí que a Lei Rouanet fracassou. Ela é 95% de dinheiro público, 
e só 5% de dinheiro daquelas marcas privadas. Se for o contribuinte quem 
está bancando, o dinheiro não pode ser distribuído dessa maneira, com essa 
concentração absurda.

De todos os modelos de privatização, a renúncia fiscal foi o mais radical?
Sem dúvida. Dentro todos os modelos de privatização ou de supressão ins-

titucional do Estado brasileiro, a cultura foi submetida a um teste de labo-
ratório. As consequências geraram uma profunda desorganização do campo 
cultural brasileiro. Quando eu digo desorganizaram, é que o empresário cul-
tural que existia nos anos 70 – criativo, que assumia o risco e construía pro-
cessos culturais – deixou de existir. Passou a existir a figura do captador, uma 
nova forma edulcorada de chamar o dependente do Estado brasileiro, porque 
é dinheiro público, incentivo fiscal. Eliminamos a figura do empresário e a 
variável do risco. Se você elimina a relação tensa e saudável com o público, 
a Lei Rouanet acaba por absolver a arte no que ela tem de circulação sobre a 
opinião pública. Ela realmente diminuiu o campo público da arte, a esfera pú-
blica na qual a arte circula. Ela engana ao colocar marca privada com dinheiro 
público. Ela constrange na medida em que artistas conhecidos, que possuem 
trabalhos sérios na área de teatro, precisam até mudar o final da peça ou a 
polêmica de um texto – uma cena de nudez, um palavrão – que possa ferir 
algum patrocinador. Arte não pode ser higienizada. As empresas demoraram 
a entrar na Lei Rouanet – e não se pode culpá-las, porque essa lei foi criada 
como um arremedo. Os artistas começaram a bater nas portas das empresas. 
E as empresas são pragmáticas: possuem seus conselhos administrativos, de 
comunicação e vão sempre optar por um retorno de imagem. Quem não pode 
agregar retorno de imagem – eu diria que 90% do que é relevante em cultura 
brasileira não dá esse tipo de retorno – está fora desse esquema.

O que mudou, então?
Com a reforma, o ProCultura, que é o nome do projeto que o ministério 

de o Brasil ser a grande democracia do BRIC, uma democracia vibrante, com 
uma forte diversidade cultural interna, diferencia-o da China e da Rússia. O 
Brasil tem uma mensagem e uma contribuição a dar. No plano cultural, não 
pode ser imperialista, no sentido de impor a cultura brasileira. Por exemplo, 
Cabo Verde é uma ilha no Atlântico que fala português, embora a maior par-
te da população fale crioulo – a elite é que fala português. A maior promo-
ção da língua portuguesa lá são as novelas brasileiras. O principal mercado 
da cidade, de praia, se chama Sucupira em homenagem a O Bem Amado. 
Isso é bacana, é um potencial. Agora, o Brasil tem que ter responsabilidade. 
Cabo Verde tem uma música extraordinária que não gerou uma economia 
da cultura local para que os artistas pudessem viver exclusivamente de sua 
música. São os franceses que ganham dinheiro com música cabo-verdiana. 
Isso me parece injusto. O Brasil precisa ajudar Cabo Verde no direito autoral 
e criar mecanismos para gerar uma economia da música. O Brasil precisa 
entender esse papel novo no mundo e atuar com uma responsabilidade de 
ser parceiro, trabalhar com solidariedade, e não reproduzir modelos hege-
mônicos do passado.

Fale um pouco sobre as propostas de mudança da Lei Rouanet. O que 
precisa mudar no financiamento cultural brasileiro?

A Lei Rouanet completa 20 anos em processo de mudança. No momento 
em que foi criada, a vida cultural brasileira tinha duas opções: ter Lei Rouanet 
ou não ter nada. Instituição entrar em crise é normal, só que na hora que uma 
instituição pública entra em crise, o que você tem que fazer é modernizá-la, 
não a suprimir, porque aquela necessidade para a qual foi criada continua 
existindo. A opção política daquele momento, quando as ideias neoliberais 
eram muito fortes no Brasil e no mundo, era a de que o Estado não tinha pa-
pel na cultura, não cabia ter orçamento público para cultura, porque cultura 
não é parte das tarefas essenciais do Estado brasileiro. Criou-se uma legis-
lação de incentivo fiscal pela qual o Estado deixa de arrecadar impostos e 
os produtores e artistas passam a captar recursos com patrocinadores. Vinte 
anos depois, fizemos um diagnóstico: os números falam melhor por si do que 
qualquer outro comentário político que possa ser feito. Três por cento dos 
proponentes captaram mais da metade de todo dinheiro, é uma concentração 
acintosa. Dos 10 mil projetos apresentados anualmente no ministério, só 20% 
consegue patrocinador. O que eu mais vejo, quando circulo pelo Brasil, são 
bons projetos debaixo do braço do artista e do produtor, em meio ao amado-
rismo, à informalidade, à dependência. A Lei Rouanet prometia uma relação 
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universalizar o acesso e consegue, junto com a Fazenda, desonerar o Simples das 
pequenas empresas. A Fazenda tinha tirado a cultura do Simples, passado para 
uma alíquota que piorou muito a situação tributária das empresas culturais. Na 
hora de voltar para a situação anterior, o ministério lutou para que a desoneração 
fosse ainda maior para micros e pequenas empresas culturais. São políticas que 
precisamos ter para o acesso à cultura e à economia da cultura. O burocrata, o 
captador, o intermediário são coisas do velho Detran: quanto pior o serviço e pior 
a circulação, mais você precisa do despachante. Os documentos são muitos, os 
processos são imensos, vive-se de projeto, então você precisa de um despachante. 
Esse tipo de burocrata existe quando o Estado presta mal o serviço, quando não 
atende direito, quando os mecanismos são atrasados. Na reforma da Lei Rouanet, 
uma das metas é modernizar a gestão pública, justamente para esvaziar a figura 
dos intermediários. Buscar transparência. E fazer com que se tenha uma relação 
digital com a demanda, ou seja, o parecer poder ser lido no próprio site, tornando 
dinâmico o processo. Com isso, o ministério pode facilitar a vida do produtor. 

Temos poucos cursos de produção cultural no Brasil e a formação de 
técnicos é deficiente. Ao mesmo tempo, existe uma mudança tecnológica 
em curso. Na questão da cultura e da educação, o que precisa ser feito? 

Em uma conversa recente entre os ministros Juca Ferreira e Fernando Haddad, 
surgiu uma coisa interessante. O Ministério da Educação criou um catálogo de 
cursos do ensino técnico, superior e mestrado profissionalizante. Qual era a ideia? 
Os ministros acertaram que, a partir de um diagnóstico de cada área da cultura 
– da música, do mercado editorial, do teatro, do mestrado profissionalizante, da 
pós-graduação – esse catálogo do MinC pode ser absorvido pelo MEC para que 
tenhamos mais Cefets e mais universidades ofertando cursos para as áreas mais 
carentes. Não podemos esperar que isso venha das instituições de ensino, por-
que é outro ritmo. Para surgir um curso universitário de cinema, os professores 
precisam se organizar, propor aquilo. Muitas vezes é a partir de uma leitura local. 
A ideia do ministério é induzir esse processo para a formação de cenografistas, 
técnicos, produtores culturais, gestores públicos, especialistas em crítica, todos 
os elos precisam ser contemplados. O objetivo é que o MinC passe a atuar junto 
com o MEC, nessa área. 

E a crítica sobre produção cultural? Ela ainda é muito tímida no Brasil. 
Há uma efervescência de produção que não chega à reflexão. Qual a 
estratégia para isso mudar?

A crítica cultural possui um papel decisivo na cadeia criativa da cultura. 

do governo Lula mandou para o Congresso depois de uma consulta pública, 
diversifica os mecanismos de apoio ao artista. Como funciona hoje? Dez mil 
projetos entram no ministério por ano. Esses projetos recebem um parecer 
técnico, o orçamento e a leitura. São avaliados por pareceristas independen-
tes constituídos pelo ministério. Cada projeto recebe o seu, em cada área da 
cultura. O ministério aprova esses 10 mil projetos e eles vão para a rua. Quan-
do o ministério aprova, o artista não recebe o dinheiro. Ele recebe um certi-
ficado, o que alguns já chamaram de “banco imobiliário”. Você não recebe 
nada, você vai ocupando as peças do tabuleiro. Você ganha o seu certificado 
e vai para a rua captar. Fica meses tentando. Alguns, em torno de 20%, con-
seguem parcialmente algum apoio. Com a reforma, o projeto entra no minis-
tério e recebe um parecer técnico. Sendo aprovado, ele recebe o dinheiro. É 
simplesmente isso que muda. 

Sobre a desburocratização da arte: quais são os instrumentos possíveis 
para manter um controle sem que isso engesse o processo de criação? 

O Estado precisa saber diferenciar qual o papel da subvenção pública nesse 
processo. Existem projetos que precisam de empréstimo, de financiamento. O 
ministério pode entrar como co-produtor, participar da receita daquela obra 
e retroalimentar um fundo público que estaria por trás desses apoios diretos 
aos artistas. É preciso reinventar a figura do empreendedor cultural no Brasil, 
o micro e pequeno empreendedor cultural. Se você olha para a história do 
tropicalismo, encontra empreendedores inventivos por trás, assim como no 
cinema novo. Essas figuras, que percebem o talento e são capazes de gerar 
o processo cultural, são decisivas nesse processo. O que é preciso fazer para 
desburocratizar? O mercado cultural brasileiro precisa aumentar. Nesse sen-
tido, quando o ministério defende o acesso à cultura como uma política de ci-
dadania – segundo o IBGE, em torno de 90% da população brasileira não aces-
sa cinema, teatro, livro, livraria – ela também é uma política de economia. Um 
projeto como o Vale Cultura visa incorporar em torno de 14 milhões de pesso-
as. Isso vai dobrar, pelo menos, a economia da cultura no Brasil. Isso pode ir 
ampliando. É a primeira política cultural que tira seu foco da exclusividade do 
artista, da subvenção ao artista, para ampliar plateias no Brasil. Se um jovem 
empreendedor for trabalhar para 8% da população brasileira, vai ter que bater 
na porta do Estado em algum momento, porque ele não tem um pai que é um 
grande empresário brasileiro para bancá-lo. Hoje, o espaço é muito asfixiado, 
muito restrito. É preciso lutar contra tudo. Pode parecer muito geral, mas é 
decisivo quando o Ministério da Cultura chama para si a responsabilidade de 

 Alfredo Manevy  Alfredo Manevy



do ponto é a área de banda larga. É preciso ter uma política para os con-
teúdos digitais mais agressiva do que a gente conseguiu fazer. Precisamos 
criar pólos de inovação, pólos criativos, pólos de uploads de conteúdos para 
enriquecer a rede e ser o contrapeso da universalização da banda larga. Não 
adianta universalizar o serviço de conexão, se a sociedade não está com to-
das as condições de trabalho, de ferramentas, de debate e de fluxos culturais 
para fazer o uso pleno dessas ferramentas. Em terceiro lugar, a economia 
da cultura. O Ministério da Cultura, nesses últimos oito anos, afirmou essa 
agenda do Brasil. Ela é discutida em secretarias estaduais, municipais, por 
entidades e empresas. O ministério abriu uma relação inovadora com o BN-
DES, que criou um departamento para a economia da cultura, também com 
a Apex, fez os estudos com o IBGE, ensaiou movimentos com a moda, com 
os jogos eletrônicos, tudo isso é positivo. Está na hora de ter uma política 
para a economia da cultura percebendo que a universalização do acesso, 
combinado com uma política às pequenas e às médias empresas culturais, 
vai contribuir com um sistema de inovação, no qual cultura, ciência e tec-
nologia vão estar juntos. Essa é uma onda que não podemos perder. Para 
não ser um país agroexportador daqui a 50 anos, precisamos afirmar esse 
tema como estratégico, abrir o debate e enfrentar alguns “donos da bola” 
que existem – o Ecad e alguns outros monopólios que precisam abrir suas 
caixas pretas. Isso trará um arejamento. O Estado deve apresentar políti-
cas de capacitação, formação, apoio a esses núcleos para potencializar essa 
economia da cultura, assim como os norte-americanos fizeram no início do 
século 20, quando o Estado entrou e criou Hollywood. Quando digo “criou” é 
no sentido de cumprir o seu papel, dar as bases para que aquelas nascentes 
companhias pudessem florescer. O modelo brasileiro não vai ser esse, de um 
cartel de empresas dominando o mercado. Acredito mais em uma economia 
descentralizada, horizontal, valorizando os artistas e produtores, o direito 
autoral, o direito de acesso à cultura, tudo harmonizado. Cito o modelo ame-
ricano porque sempre ouço: “A América é um lugar onde o Estado não tem 
papel”. Hoje não tem, mas teve no passado, antes de muitos países, inclusive 
dos franceses, dos europeus. Os americanos sacaram logo que ali era um 
ponto de virada, de mutação, e se anteciparam, saíram 30 anos na frente. O 
Estado desonerou, atuou, tirou os franceses do mercado americano e criou 
um mercado nacional para o cinema americano. O mercado americano de 
cinema era ocupado pelos franceses nos anos 10. E Hollywood não era o que 
é hoje. Foi à Casa Branca, pediu políticas e houve uma resposta. Agora estão 
aí com 80% ou 90% das telas no mundo. 

Qualifica os processos, gera espaços de reflexão e amadurecimento estético. 
Um pouco da minha relação com a política pública se deve ao fato de ter tra-
balhado com cinema no final dos anos 90, em um momento muito difícil para 
o cinema brasileiro. Era difícil você pensar em fazer cinema sem esbarrar em 
questões estruturais muito profundas do campo. Isso me atraiu muito para a 
política pública, porque vi que daquele jeito a gente ia ficar muito isolado, em 
um gueto de produção, isolado da sociedade e da reflexão também. A crítica 
de cinema e de televisão são importantes para evitar o corporativismo, que é 
um mal da cultura brasileira, sobretudo na forma política como ela se organi-
za. Passa-se a mão na cabeça em nome da afirmação. É claro que eu entendo 
que, depois de um vazio que foi o período do Collor e do Fernando Henrique 
Cardoso, o setor tenha cerrado fileiras para defender a necessidade da cultura 
brasileira. Mas não houve uma visão estratégica de incorporar uma visão esté-
tica independente do que estava sendo feito. Conheço muitos talentos jovens 
que foram prejudicados por esse processo de passar a mão na cabeça, de cul-
to à genialidade, à autoria. O Brasil precisa desenvolver instituições indepen-
dentes que consigam aprimorar a esfera pública, porque é ela que qualifica o 
artista. Todos os grandes momentos da arte brasileira estavam misturados 
a um processo de debates de ideias e de arejamento extraordinário. Qual o 
papel do Estado nesse processo? A gente defende isso no ministério: é preci-
so fomentar espaços de autonomia desse pensamento crítico com revistas e 
publicações. Editar o programa Cultura e Pensamento é um mecanismo de fo-
mento. Agora, no novo Fundo Nacional de Cultura, que é parte do ProCultura, 
haverá um mecanismo de apoio para a crítica. A cultura e a arte brasileira são 
de imensa qualidade. A gente não pode arriscar perder força e dinamismo por 
certo espírito de protecionismo. Isso não combina com inovação. 

Após a gestão Gilberto Gil e Juca Ferreira, o que é preciso ser feito na 
próxima década da política cultural? 

Muita coisa. A língua portuguesa, por exemplo, é estratégica, é o terreno no 
qual a gente vai navegar. A França adotou políticas para o francês, a Espanha 
para o espanhol e o Brasil precisa ter uma política para a língua portuguesa, 
feita com os países da África, com Portugal, e com muita clareza de propósi-
tos. Também precisamos perceber que a música é um grande difusor da lín-
gua portuguesa no mundo inteiro, assim como a televisão e os escritores. O 
escritor angolano José Eduardo Agualusa, por exemplo, defende uma política 
para a língua portuguesa. Então, o Brasil precisa propor isso. E essa proposta 
deve ser feita pela cultura, pela educação e pelo Itamaraty juntos. Um segun-
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Olhando para um cara que quer começar a trabalhar na área de cultura, 
o que ele precisa fazer? O que é trabalhar na área de cultura?

Precisa olhar à frente do seu momento, entender que a gente está em um 
ponto de mutação, no ponto de virada estratégica. Quem continuar acreditan-
do nas ideias velhas não vai entender esse momento que vivemos. É preciso 
estar muito aberto e disponível para se renovar. Há muito curso universitário 
que eu não hesito em chamar de amador e despropositado, por formar pes-
soas para ir bater de porta em porta das empresas para conseguir patrocínio. 
Não se precisa de universidade para aprender a fazer isso. As universidades 
precisam cumprir outro papel. Quem está começando no mercado precisa 
ficar muito atento para não cair nas armadilhas do passado e nesse proces-
so congestionado e dependente da cultura. Se for um produtor cultural, ele 
pode estar atento às áreas de telefonia e TV digital. O Projeto de Lei 29/2007, 
que tramita no Congresso, vai abrir esse mercado de produção de conteúdo 
no Brasil e criar novas possibilidades para pequenos empreendedores em to-
das as regiões. É hora de estar atento a essa nova economia da cultura que 
está surgindo. E não é economia da dependência do patrocínio ou dos falsos 
mecenas – aqueles que usam roupa de moderninho, de independente, mas é 
subsidiado como uma família que recebe o Bolsa Família. É preciso inovar em 
novos modelos de negócio, olhar para o conjunto da sociedade brasileira e 
para esse novo Brasil que está surgindo. Quem chega agora precisa estar mui-
to atento e aberto para não reproduzir tendências. São sugestões modestas, 
porque o caminho agora também precisa ser inventado.

Para assistir essa entrevista em vídeo:

http://www.producaocultural.org.br/slider/alfredo-manevy/ 
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“Cenografia é o jogo 

de estar integrado ao 

espetáculo. Ela traduz 

imageticamente a 

sensação e a poesia do 

espetáculo. O que se quer 

dizer com o espetáculo 

precisa estar ali.”

B
ru

na
 C

hr
is

tó
fa

ro
C

e
n

ó
g

ra
fa

 e
 d

ir
e

to
ra

 d
e

 a
rt

e

Bruna Christófaro é cenógrafa, diretora de arte e pesquisadora de artes cênicas. 
Cursou graduação em arquitetura e fez curso de formação de ator. Acabou por di-
recionar sua carreira para a cenografia teatral. “Minha formação nessa área foi ba-
seada – além das pesquisas – em oficinas de curta duração.” Entre as peças que 
a influenciaram, destaca a montagem Romeu e Julieta, do grupo Galpão. A paixão 
pelo espetáculo rendeu mote para seu mestrado na Universidade Federal da Bahia.

Bruna Christófaro ganhou destaque nacional com o trabalho na série in-
fantil Dango Balango, da Rede Minas de Televisão (exibida no país todo pelas 
TV Cultura e TV Brasil). O programa usa bonecos do grupo Giramundo. “São 
bonecos que vivem no Mundo Dango Balango, um lugar que não é o nosso 
mundo, e eles vivem as aventuras deles. Há alguns cenários fixos, como a ci-
dade deles, e outros mais abstratos.” 

No teatro, a cenografia de Bruna Christófaro no espetáculo Amores Surdos 
(2008), do grupo mineiro de teatro Espanca!, foi indicada ao 22º Prêmio Shell de 
Teatro, em 2009. “E o cenário conversa com essas coisas. É todo branco, o material 
usa transparências e dá para ver o que está acontecendo dentro da casa, no pal-
co. Está explícito e transparente.” Ela também ganhou menção honrosa do prêmio 
Opera Prima de Arquitetura por Projeto para um Teatro Contemporâneo (2003).

Como você começou na cenografia?  
Eu já fazia alguns cursos de teatro e entrei em um curso profissionalizante, um 

curso técnico em Belo Horizonte, de formação de ator. Paralelamente a ele, eu en-
trei para a graduação em arquitetura e procurei, nela, direcionar o meu aprendi-
zado para o teatro. Já na arquitetura eu desenvolvi uma pesquisa, como bolsista 
de graduação, em cenografia. Mas comecei a trabalhar com cenografia mesmo na 
peça de formatura que eu fiz – além de atuar, fiz o cenário. 

Exitem cursos de cenografia no Brasil? 
Existem, mas não em Belo Horizonte. Quando eu entrei em arquitetura, não 

existia graduação em artes cênicas ou em teatro lá. Hoje, os cursos de teatro em 
Belo Horizonte possuem a matéria de cenografia, o curso de arquitetura inclui, 
como matéria optativa, cenografia. Minha formação nessa área foi baseada – 
além das pesquisas – em oficinas de curta duração, como os festivais de inverno 
e os festivais de teatro. 

Tem uma longa tradição de arquitetos que viram cenógrafos, não é? 
Sim. É uma profissão muito próxima. Independentemente de ser teatro ou 

uma casa, é um projeto. A diferença é saber que, em vez de moradores, são 

Bruna Christófaro

Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron e Sergio Cohn 

no dia 01 de maio de 2010, em São Paulo. 



atores e diretores que vão habitar aquele espaço. Esse processo de pesqui-
sa consiste em saber transmitir para o espaço essas necessidades. Desenhar, 
projetar e ir acompanhando a execução ou executar. 

No seu começo como cenógrafa, algum espetáculo te marcou?
Alguns deles. Há um que me acompanha desde que eu comecei no teatro. Na 

verdade, nem é só o cenário, mas a peça inteira. Foi até para no meu mestrado 
de tão apaixonada que fiquei. A peça é Romeu e Julieta, montada pelo Grupo 
Galpão [o espetáculo originou a dissertação de mestrado sob o título O Chão em 
que o Ator Deve Pisar: Espaço Cênico e Cenografia no Romeu & Julieta do Grupo 
Galpão, 2007, UFBA]. Ela envolve toda uma atmosfera do fazer teatral que me 
encantou muito. Antes da peça, eles usavam uma veraneio para o grupo se lo-
comover, para levar os cenários das outras peças, usavam-na como camarim e 
tal. E o diretor Gabriel Villela teve a sacada de pegar tanto o grupo quanto essa 
veraneio e transformar em material para a peça.  Ela era feita para rua. Hoje eles 
não apresentam mais, mas eles ficaram muito tempo em cartaz e chegaram a 
se apresentar várias vezes dentro de teatros fechados, meio um palco dentro de 
um palco. Porque a própria veraneio é o palco deles.

O Antunes Filho fala que em cenografia mais é menos, em relação ao 
protagonismo do texto. Qual é a sua visão sobre cenário?

Eu concordo. Fiz a cenografia do Amores Surdos, do Grupo Espanca!. Uma 
cenografia muito atuante, mas o público não percebe tanto. É uma história 
de amor de surdos em uma família que não se comunica, até acontecer um 
realismo fantástico, até acontecer uma coisa muito absurda, que esse povo 
nunca viu na vida. E o cenário conversa com essas coisas. É todo branco, o 
material usa transparências e dá para ver o que está acontecendo dentro da 
casa, no palco. Está explícito e transparente. Ninguém vê os personagens, mas 
ao mesmo tempo vê essa agonia que está presente e a cenografia possibilita 
isso. De repente, começa a descer lama e os personagens não veem e o público 
vê, ainda mais uma lama em um cenário branco. Gera uma tensão no público. 
Há uns elementos que possuem força própria. Mas há outros casos para exem-
plificar isso. O cenário não pode aparecer demais, precisa ser plasticamente 
bonito e atender às necessidades da peça. Não se pode pensar: “Ah, me deixa 
colocar mais coisa aqui para mostrar que tem cenário”. Precisamos saber o 
que a peça pede. A questão do “menos é mais” é por isso, se colocar mais do 
que é preciso, a própria peça, com o tempo, vai pedindo para ser retirada. 
Isso é diferente para a cenografia de cinema? 

Bruna Christófaro

No cinema, não é possível refazê-la. O cinema prevê a pré-produção, que 
é importantíssima. Antes da gravação existe um período de pesquisa, de 
projeto, de teste. E na hora de gravar, gravou. Está lá para a eternidade. 
Toda a transferência que há no teatro – o crescimento com os ensaios, 
até chegar o momento da estreia, e depois você ainda poder trabalhar um 
pouco em temporada. Mas, no cinema, essa etapa se transfere para a pré-
produção.

É muito comum um cenógrafo trabalhar em várias áreas? 
O cenógrafo atua no teatro, na televisão, no cinema, em shows, em vide-

oclipes, na publicidade. Também há vitrines, exposições, museus.

E como é viver de cenografia?
Eu não trabalho só com teatro. O que eu não faço é trabalhar com coisas 

que não tenham a ver, coisas fora da minha área. Eu sou arquiteta e cenó-
grafa e vivo disso. Eu trabalho com cenografia de arte para televisão, que é 
um programa com bonecos, é a linguagem do teatro de bonecos, mas é TV. 
E, paralelamente, eu faço trabalhos no teatro. 

Existem cenógrafos que vivem de cenografia teatral? 
Existem, mas em lugares onde existe mais produção teatral. Em São 

Paulo e Rio de Janeiro, isso é possível. Em Belo Horizonte, quase não existe. 
Lá há um cenógrafo muito importamte, o Raul Belém, ele vive disso. Mas 
ele é grande, montou uma escola de formação de cenotécnicos. As pessoas 
que trabalham com isso juntam a aula e a produção. 

Fale de alguns cenógrafos brasileiros atuantes de quem você goste. 
Gosto da importância que o José Dias tem para a consolidação dessa 

produção no Brasil, do José Carlos Serroni também. Ele é muito generoso 
com a questão de transmitir conhecimento da área, de gerar uma escola 
de cenografia, de fazer com que as pessoas tenham meio para aprender. 
Há algumas pessoas que são mais próximas de quem gosto muito: André 
Cortez, gosto muito do trabalho; Gabriel Villela, que é diretor e cenógra-
fo, e que consegue por isso amarrar muito bem o diálogo da cenografia 
com a peça.

O Serroni fala que a cenografia não deve ser nem decorativa nem 
descritiva, deve sempre buscar poesia. Quanto mais harmônico com 

Bruna Christófaro



todo o espetáculo, mais adequada será. O que que isso significa? 
Por exemplo, uma peça que fale do sertão mineiro. Se eu sair colocando 

juta no cenário inteiro, isso se torna muito literal. É preciso encontrar meios 
de passar na imagem o que a peça está dizendo, mas não recriar o mundo no 
palco. É isso que ele fala da poética, da recriação. Ele está também falando 
um pouco sobre o teatro realista, no qual o quarto é o quarto e está cheio de 
objetos que tanto para cena quanto para o ator não acrescentam nada. 

Como é o processo criativo entre o cenógrafo e o diretor? 
Minha formação é de atriz também, por isso sempre me preocupo e fico 

muito atenta ao que o ator e o diretor estão propondo ao espetáculo. Acom-
panho os ensaios, vejo a direção desses ensaios. Pois quem vai fazer o cenário 
existir são os atores. Eu posso fazer um cenário – fisicamente montado – e 
você ver do que ele é feito, de qual material, qual o tamanho e qual proporção. 
Mas para transportar para esse mundo imaginário, só o ator. Sem o ator, não 
passa de um painel de fundo, um enfeite, uma decoração.

As novas tecnologias – vídeos, telões, projeções – estão criando mu-
danças sérias na cenografia? 

Eu vi um espetáculo em um festival fora do Brasil que me fez pensar: “Nos-
sa, é a primeira vez que vejo uma projeção integrada ao espetáculo”. Eu acho 
que já passou um pouco, mas acontece ainda de se usar tecnologia e ficar 
pouco integrada à peça, se tornar apenas um recurso visual bonito. Esse é um 
risco, mas as novas tecnologias só acrescentam. Aumentam as possibilidades 
de atuação para todos. 

Existe o Antunes Filho e a ideia de “mais é menos”, e existe a cenogra-
fia do Hélio Eichbauer, de O Rei da Vela, da montagem do Zé Celso Mar-
tinez Corrêa, na qual é tudo bem expressionista, extremamente forte, 
colorido. Existe uma tendência de sair do expressionismo e ir para o 
minimalismo no Brasil? 

Eu tenho visto uma tendência mais minimalista. Mas o teatro é tão plural, 
que fica complicado falar em tendência. O mesmo texto com outro diretor, 
outro cenógrafo e outro ator pode ser completamente diferente. No Dango Ba-
lango [programa infantil da Rede Minas apresentado por bonecos criados pelo 
grupo Giramundo], por exemplo, esse programa de televisão que eu faço, se 
tem essa visão de que de vez em quando a gente faz umas coisas mais dramá-
ticas, outras horas mais limpas. É bom experimentar esses caminhos. Eu 

não creio que tem que ser imposto um tipo de linguagem.

Conte mais experiências do programa com os bonecos. Como é isso? 
É um programa de televisão voltado para crianças. É feito com bonecos 

do grupo Giramundo. São bonecos que vivem no Mundo Dango Balango, 
um lugar que não é o nosso mundo, e eles vivem as aventuras deles. Há 
alguns cenários fixos, como a cidade, e outros mais abstratos. Há o boneco 
que é o lado mau, outro que é um livreiro. Há histórias sobre cada um e 
todos vivem outras realidades também. Isso para a criação cenográfica é 
uma delícia. Já faço esse trabalho há quatro anos. Brinco que meus clien-
tes – eu os chamo assim – possuem 55 centímetros de altura e são muito 
exigentes (risos). Não posso dar qualquer coisa para eles. Eles têm vida 
própria já, um tipo de coisa que eu tenho que ir atrás deles. Se eu criei an-
tes o espaço deles, agora eu já tenho que ir colocando de acordo com o que 
eles pedem. Eles são quase autônomos.

Como lidar com os orçamentos fechados das leis de incentivo e dos 
limites de recursos neste universo da cenografia? Como se adaptar? 

Não só no teatro, mas em tudo, na televisão, na arquitetura, sempre 
existe um limite que direciona quais materiais você vai escolher. Eu sem-
pre tenho esse patamar, posso trabalhar até tantos reais. Se tem menos 
dinheiro, com certeza eu vou trabalhar com materiais mais baratos, bus-
car soluções. A concepção do espaço vai ser diferente. É complicada essa 
pergunta, porque não limita o cenógrafo, apenas o informa. Porque você 
encontra recursos, faz com o que você tem. O máximo que você vai fazer é 
negociar um pouquinho mais. Claro que é sempre melhor quando se pode 
criar um pouco mais. 

Com mais dinheiro a cenografia brasileira seria diferente? 
Será que se a gente tivesse dinheiro a gente faria igual à Broadway? Com 

todo o maquinário? (risos) As escolhas do diretor, da companhia, fazem 
toda a diferença. Existe também o que se quer transmitir. Cada tipo de es-
petáculo, cada linguagem, tem suas características e seus custos. Não acho 
que seja o orçamento que influencia mais a linguagem.

O Gianni Ratto, no Antitratado de Cenografia, fala que existe uma 
cenografia polivalente, cuja variedade de temas oferecidos termina por 
provocar uma pequena tempestade de tentativas, propostas e imposi-
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ções para o espetáculo. Como posicionar a cenografia diante disso? 
A história da cenografia indica padrões: o grego, o medieval, o commedia 

dell’arte, o elizabetano. Essa profusão de maquinário aconteceu no teatro ita-
liano. Mas, depois dele, não se seguia mais padrões, você podia fazer qualquer 
coisa. Isso define linguagens mais com relação a processos autorais do que 
uma linguagem histórica. Cada um segue uma linha. Eu tenho tido um pa-
drão – não sei se é pelo meio, se é pelas pessoas que eu encontro – de todo 
mundo pensar mais ou menos numa linha que não vai para o realismo. E todo 
mundo fica satisfeito nesse tipo de espetáculo, nos espetáculos que eu tenho 
feito. Atualmente, cada espetáculo tem uma sobreposição de camadas. Não 
tem mais regra fechada em relação ao texto, ninguém tem necessariamente 
que pegar um texto e encená-lo à risca, ele pode ser criado no processo ou 
pode ser uma colagem de vários textos. Então o texto, o cenário, os atores, a 
iluminação, o figurino, cada uma dessas etapas tem uma voz própria dentro 
da peça. Eu tenho visto mais isso. Tece-se o todo do espetáculo a partir de 
várias camadas.

Mas existem tendências na cenografia? 
Não, eu acho que falar de tendência agora não é o momento, principalmen-

te por essas questões. A profusão de estilos e linguagens é muito grande. 

E nessa profusão de estilos existem cenógrafos que viram mais auto-
rais e outros que viram mais funcionais dentro da peça? 

Vou falar por mim. É impossível uma cenografia ou uma peça passar por um 
cenógrafo sem a sua interpretação. Por mais que se ouça a todos, é impossivel 
você não colocar o que acredita. Vem da formação, do estudo. Mas têm peças nas 
quais ousa-se mais, e outras que se é mais um suporte pra coisa acontecer. Eu já 
fiz cenografia para uma peça cujo palco ficava limpo, usei uma transparência pela 
qual se viam os bastidores, uma marca no chão de grama verde e duas luminárias. 
Pronto. Aí eu vou falar que eu atuei pouco? Não. Até chegar nisso foram vários en-
saios. Precisávamos ver que o espaço vazio era o melhor para os atores poderem 
criar seus próprios espaços e histórias. E eram muitas histórias. Qualquer coisa 
que eu criasse ia ao encontro com a imaginação do público e deles.  

Como é o prazer de acertar com a cenografia. 
Além do orgulho que dá? (risos) Acerta-se quando sabe-se ouvir o que está 

sendo proposto para aquela peça. Como se eu fosse fazer uma casa para você 
e lhe perguntasse qual seu modo de viver, quem você recebe. Gosto de ouvir e 

de entender os atores que vão morar nesta casa. 

Fale um pouco sobre a relação entre cenografia e figurino. 
Existe a questão das cores e da linguagem. Não vai adiantar nada eu fa-

zer uma linguagem mais poética, mais subjetiva para uma peça se o figurino 
for completamente literal. Eles precisam casar. Ou na mesma paleta de cores 
ou com cores complementares, esteticamente, eles precisam estar casados. 
As pessoas perguntam muito e muitas vezes conduzem o cenógrafo a fazer 
o figurino. Eu tenho outra tendência, eu observo muito a iluminação, mais 
do que o figurino. Porque o figurino a gente conversa quase sempre. A dire-
ção de arte cuida do cenário, cuida do figurino, cuida da caracterização, tudo 
para criar uma linguagem que diga a mesma coisa. Eu gosto muito de comprar 
materiais, de usar materiais que conversem com a iluminação no sentido de 
reflexão de luz, ou no sentido de transparência, de aproveitar uma transpa-
rência, de aproveitar uma profundidade do espaço com luz, aproveitar uma 
marcação ou uma definição de espaço com a iluminação. O que só funciona 
se houver um bom diálogo com o iluminador. Ele pode valorizar muito o que 
você pensou. Tanto o espaço quanto o material. E, ao mesmo tempo, se ele 
não vê coisas que você pensou que poderiam ser bacanas, aquilo desaparece. 
Se o iluminador não viu, ninguém vai ver. 

A equipe tem que ser afinada. Você sempre tende a trabalhar com ou-
tras pessoas, sugere o iluminador, ou isso é imposto pelo diretor? 

É uma escolha que vem do diretor. Sugerimos, mas vem do diretor. 

Fale sobre dificuldades de produção de uma cenografia, de encontrar 
materiais, encontrar profissionais que saibam fazer. 

Quando eu penso em um material e não encontro, eu saio para rua e fico 
olhando até achar algum que me satisfaça. Os cenotécnicos salvam a minha 
vida todas as vezes, porque eles dão soluções para tudo, às vezes até sobre ma-
teriais. São pessoas que precisam conhecer de tudo: serralheria, marcenaria, 
costura, tecido. Tudo ao mesmo tempo. 

E a mão de obra no Brasil? Existem bons cenotécnicos no Brasil ou a 
formação profissional para o setor ainda é carente? 

Eu ouço as reivindicações deles de que isso seria necessário. Em Belo Ho-
rizonte, por exemplo, se não existe nem curso voltado para cenografia, 
imagina para cenotécnicos. Há cursos de formação começando, mas estes pro-
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fissionais precisam ser muito capacitados. Como o arquiteto e o cenógrafo. Não 
acho que qualquer arquiteto possa ser cenógrafo, não adianta ele só saber o que 
está executando. A linguagem, o uso da dramaticidade, a praticidade que você 
tem que ter de montagem e desmontagem, que só a formação de arquiteto não 
dá. A mesma coisa vale para a formação de técnico apenas, isso não é suficiente. 
É preciso formação sobre a atuação, por exemplo. A coisa ser prática, bem feita, e 
para o quê ela vai ser usada. Eu fui montar em Belo Horizonte o espaço de ence-
nação para o Teatro da Vertigem em uma cadeia desativada. Tínhamos que refor-
mar para o Vertigem. Aí chamamos um pedreiro. A gente queria fazer as paredes 
de um jeito e o pedreiro não entendia o sentido daquilo. Os atores se arrastavam 
no chão e havia buracos no chão que precisavam ser tapados. O pedreiro não que-
ria fazer, disse que não ia ficar bom, que ia durar muito pouco. Eu perguntei: “Mas 
muito pouco quanto?”. E ele respondeu: “Duas semanas”. Logo, eu emendei: “Mas 
duas semanas é o que precisamos, por favor, faça”. E como ele vai entender que 
é para ele tapar um buraco só por duas semanas? (risos) O técnico precisa saber 
dos usos dos materiais e também do resultado esperado. Em uma ópera, além de 
tudo, o cenotécnico precisa saber pintura de arte, não precisa ser um especialista, 
porque provavelmente vai existir um que seja. Mas ele precisa diferenciar: pintura 
de superfície, pintura de arte, a imitação de texturas e tal. O conhecimento do ce-
notécnico precisa ser grande. É bom que tenha uma boa formação. Seja de cursos 
ou seja de experiências, passando de um para o outro. 

O que é cenografia? 
Eu vejo que entre as palavras cenário e cenografia existe uma grande diferença. 

Porque a cenografia abrange não só o que eu montei, o que eu usei de material 
físico para ambientar a peça. Ela envolve também o uso dos atores, envolve a per-
cepção do público, é um termo mais amplo. Ela envolve os demais elementos da 
cena e permite tanto ver melhor o trabalho feito na encenação, o trabalho dos 
atores, quanto estimular, dar opção para os atores. Que é o jogo de estar integrado 
ao espetáculo. E ela traduz “imageticamente”. É uma imagem do espetáculo, mas 
traduz também essa sensação, a poesia do espetáculo, o que o espetáculo quer 
dizer tem que estar ali também. É um suporte para que o público embarque e 
entenda melhor a história, o texto, o que está acontecendo ali. 

Para assistir essa entrevista em vídeo:

http://www.producaocultural.org.br/slider/bruna-christofaro/
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Carlos Augusto Calil é professor no Departamento de Cinema, Rádio e Tele-
visão da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (USP) 
e desde 2005 ocupa o cargo de secretário municipal de Cultura de São Paulo. 
O interesse pelo cinema começou nos anos 60, depois de assistir a Deus e o 
Diabo na Terra do Sol. “Fiquei transtornado, no bom sentido.” Na USP, como 
aluno, foi jogado no mundo da arte moderna por uma sugestão de pauta do 
professor Paulo Emílio Sales Gomes. Sua pesquisa ajudou a revelar as influên-
cias ligadas ao poeta Blaise Cendrars no Brasil.

A iniciação com Glauber Rocha não fez dele um defensor da ideologia no 
cinema. “Um filme como Cidade de Deus transforma muito mais um país pelo 
efeito da linguagem do que pelo projeto político”, diz. Para Calil, a Embra-
filme, do qual foi diretor, foi uma iniciativa de suma importância na época, 
apesar de faltar reconhecimento e sobrar preconceito por ser uma estatal na 
ditadura. “Ela deixava os cineastas incomodados por receber dinheiro de um 
órgão da ditadura.” Contudo, segundo Calil, a Embrafilme agiu em uma etapa 
fundamental: a distribuição. “Ela merece ser vista com isenção.” 

No desempenho de suas atribuições como secretário de Cultura, Calil se 
diz satisfeito por ter melhorado a infraestrutura de espaços consagrados da 
capital paulista, como o Teatro Municipal e a Biblioteca Mário de Andrade. 
“Mas ainda falta uma ação mais presente na periferia.” Outra iniciativa de que 
se orgulha em São Paulo é a continuidade da Virada Cultural. “Ela nos ensi-
nou uma coisa fantástica: existe demanda da população por ocupar espaço 
público na cidade.”

Como se deu o início do seu gosto pelo cinema?
São coisas que aparecem muito cedo. Já gostava de cinema quando menino 

e nem imaginava que fosse me dedicar a isso. Uma das lembranças fortes que 
eu tenho era de assistir às matinês de sábado na cidade de Lins (SP), onde eu 
morava. Assistia à A Dupla do Barulho [dirigido por Carlos Manga, 1953], por 
exemplo, com Oscarito e Grande Otelo, o cinema ficava lotado, as pessoas 
todas se divertiam muito e participavam enormemente daquela chanchada. 
É uma lembrança bem nítida que eu tenho da minha aproximação com o ci-
nema brasileiro nos anos 50.

Como foi sua experiência de formação na ECA? 
A ECA era muito precária. Hoje, o vestibular da ECA é muito difícil e eu 

mesmo comento com os colegas que se nós, professores, tivéssemos que nos 
submeter ao vestibular de hoje, nenhum de nós entraria. É uma grande ironia. 

Carlos Augusto Calil

“Se o cinema depende 

100% do dinheiro 

governamental, o que 

existe é uma situação 

confortável de falta de 

risco. Nosso cinema é 

domesticado, não um 

cinema de ruptura.”
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landragem, mas era um edital público no qual a gente podia se candidatar. A 
comissão era de gente conhecida. Falei que eu ia me inscrever com um filme 
sobre Canudos. Ele falou: “Canudos? Você vai filmar lá em Canudos?”, eu falei: 
“É, me interessa muito”. Ele falou: “Por que você não manda um documentá-
rio sobre o Blaise Cendrars?”. Então, mandei os dois e, claro, ele manobrou 
os pauzinhos para que eu ganhasse o Blaise Cendrars e não o Canudos. E fui 
produzir o filme [Acaba de Chegar ao Brasil o Bello Poeta Francez Blaise Cen-
drars, 1972]. Precisei sistematizar aqueles conhecimentos todos. Aí o assunto 
começou a ficar fascinante e, em vez de fazer um curta em preto e branco, fiz 
um de 45 minutos colorido. Naquela época, isso era custo porque a película 
virgem, a mixagem, não era o mesmo custo do preto e branco. Virou uma su-
perprodução, me envolvi muito no assunto. Até hoje lido com isso (risos). O 
Paulo Emílio era assim: ele pautava você. Essa pesquisa virou um filme e um 
livro de textos brasileiros dele traduzidos para o filme. O que sobrou do filme 
a gente fez um livro publicado pela editora Perspectiva chamado Etc...Etc... Um 
Livro 100% Brasileiro, [1976]. Depois, encontrei Alexandre Eulálio, que era o 
crítico que havia escrito o primeiro texto, em 1969. Ele ficou encantado comi-
go porque eu era um menino de 21 anos que tinha feito um filme sobre Blaise 
Cendrars e ele tinha escrito um texto na Europa. A gente se aproximou por 
causa disso, fomos trabalhar juntos, aí virei especialista no assunto.

Como você vê a importância do cinema brasileiro na formação do Brasil?
Já foi muito mais importante que hoje, infelizmente preciso reconhecer. O 

Paulo Emílio tem uma visão muito interessante do que o cinema pode repre-
sentar. A geração dele marcou de certa forma os estudos críticos e os moder-
nistas da geração anterior eram todos críticos. O Paulo Emílio percebeu que a 
precariedade do cinema brasileiro precisava ser analisada de perto. Ela tinha 
alguma coisa a dizer sobre o Brasil em todos os níveis. E essa visão não era 
muito bem vista. A tendência dos intelectuais era separar o que de melhor o 
Brasil tinha produzido e centrar fogo nisso. Paulo Emílio, não. Ele foi estudar 
o melhor, o pior e o real, se debruçou sobre Humberto Mauro para nos dizer 
que a precariedade do cinema e da vida dele eram quase que modelares. Era 
uma situação da qual nós não iríamos nos afastar tanto. Isso tudo foi um certo 
choque na ocasião, ele passou a advogar e a exigir que fôssemos ver os filmes 
da pornochanchada. A gente torcia o nariz porque era uma coisa de mau gos-
to e ele mostrava que aquele mau gosto tinha muito a ver com o nosso mau 
gosto brasileiro, com a precariedade da nação, da cultura brasileira. Naquele 
momento, a gente teve um belíssimo contraste do que a geração do cinema 

Nós criamos uma escola muito difícil de entrar. Mas hoje ela é estruturada, 
possui equipamentos. Sou da terceira turma da ECA e, quando eu comecei, a 
faculdade funcionava muito mais na vontade do que por ela de fato. Os pro-
fessores não davam aula, com exceções ilustres como Paulo Emílio Sales Go-
mes, mas os da área técnica faziam mais uma aproximação com o mundo 
do cinema. Há o pressuposto muito perigoso de que o cinema não se ensina. 
Cinema é uma técnica. Talento você possui ou não. Mas a técnica do cinema 
é muito importante ser estudada e aprendida. As escolas de cinema que se 
recusam a ensinar técnica de direção e outras técnicas estão equivocadas. A 
ECA, naquela época, não ensinava direção. Tínhamos que aprender fazendo.

Como foi a viagem para a Europa e o contato com o poeta suíço 
Blaise Cendrars?

Foi o Paulo Emílio quem pautou. Eu queria fazer um filme sobre Canudos. 
A minha obsessão era Canudos e ele, que era muito esperto, estava com a 
cabeça no cinquentenário da Semana da Arte Moderna, no final de 1971; ele 
participava de um grupo que estava preparando as comemorações. O Paulo 
Emílio era uma espécie de discípulo de Oswald de Andrade, tinha convivido e 
gostava imensamente dele. Eu tinha um gosto literário até parecido, já tinha 
lido Oswald e Mário. Mas eu nunca tinha ouvido falar em Blaise Cendrars na 
minha vida. Fui pedir algumas cartas de apresentação ao Paulo Emílio, já que 
nós íamos, eu e um colega, para a Europa fazer um filme de turismo. Ele deu 
as cartas que a gente queria, mas falou: “Eu queria que você procurasse tal 
pessoa para investigar a questão do Blaise Cendrars com o Brasil”. Ele tam-
bém não conhecia bem essa história. E, naquela época, estavam saindo os 
textos do Alexandre Eulálio na França [L’Aventure Brésilienne de Blaise Cen-
drars, 1969] e da Aracy Amaral um pouco depois [Blaise Cendrars no Brasil e 
os Modernistas, 1970]. Mas nenhum de nós sabia das referências. Ele me deu 
algumas cartas de apresentação e lá fui eu. Eu era careca e barbudo, um ser 
primitivo, não falava francês (risos). Fui encontrar nomes ilustríssimos que 
ele me deu e todos se interessaram. Acabei indo a lugares e conhecendo gente 
muito interessante ao longo da minha pesquisa. Mas aquilo não era de meu 
interesse inicialmente, era de interesse do Paulo Emílio. Ele me deu filme vir-
gem para fotografar, fui com a minha câmera fotográfica e com o filme que ele 
me deu. Quando eu cheguei, dei o relatório para ele, entreguei as fotos e ele 
ficou satisfeito. Achou graça na história e, logo em seguida, apareceu o con-
curso da Comissão Estadual de Cinema, que era a maneira pela qual a gente 
fazia o filme de formatura na época. Não é que fosse garantido, não tinha ma-
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Você foi diretor e presidente da Embrafilme. Como você viu a crise da 
estatal e do cinema brasileiro naquele momento?

A crise da Embrafilme teve diversas origens, uma delas de nível político. 
Era uma empresa que incomodava três tipos de gente, o suficiente para se 
tornar inviável. Primeiro, o governo tinha desconfiança dela. Era uma estatal, 
mas no fundo gerida pelos cineastas. Foi administrada por gente de governo 
por pouco tempo. Havia ali um pacto – que não se dava pela Embrafilme, mas 
por outros órgãos de cultura da ditadura – para que o pessoal da atividade 
administrasse a si próprio. A Embrafilme fez coisas relevantes, mas vivia sob 
a desconfiança do governo. Nós não éramos aliados do regime. Em segundo 
lugar, ela deixava os cineastas incomodados em receber dinheiro de um ór-
gão da ditadura. Acontecia uma coisa esquizofrênica: os cineastas recebiam 
dinheiro e falavam mal da Embrafilme. O Glauber Rocha foi o único a dizer: 
“Recebo dinheiro da Embrafilme, preciso defendê-la e ela é muito importante 
para os cineastas”. Ele tinha esse desassombro, de assumir as contradições, 
mas os outros desprezavam a Embrafilme, não compreendiam que ela era 
fundamental naquele momento. Ela era a ponta de lança no mercado, obrigou 
o cinema americano a recuar aqui. Ela ocupou 35% do mercado. Hoje, você 
pode perguntar a um ex-diretor da Embrafilme que está dirigindo uma major, 
o Rodrigo Saturnino Braga, e ele vai te falar que éramos mais importantes do 
que sabíamos. Havia um conglomerado de majors americanas e, mesmo as-
sim, chegamos duas vezes consecutivas a ocupar o primeiro lugar no mercado 
contra elas, o que não é pouca coisa. Os americanos nos respeitavam mais do 
que a nós mesmos. Aí houve uma crise muito forte nos anos 80, quando de fato 
os custos subiram muito e o mercado recuou. É uma combinação perversa: os 
custos de produção sobem por um lado, mas a renda diminui por outro. Isso 
levou a certa crise na produção da Embrafilme. Ela fazia 18 longas-metragens 
por ano e distribuía 22, porque pegava alguns filmes que não eram feitos por 
ela. Não era pouca coisa: 18 mais 22 são 40; e ela ainda trabalhava com curta 
metragem, com preservação de filme. Não vou ficar defendendo a Embrafilme 
porque não é o caso, mas essa fragilidade dela era muito impressionante e ela 
acabou, foi liquidada pelos cineastas. O presidente Collor foi aquele legista 
que só assinou o atestado de óbito porque ela já não tinha mais nenhuma 
capacidade de se manter. Agora, quem me ouve, vai dizer: “O Calil é um sau-
dosista da Embrafilme”. Não sou e nem acho que seria possível remontá-la 
porque ela era um fenômeno histórico, uma contradição do regime militar, 
mas que se aproveitou bem do álibi que a ditadura dava. Os americanos nos 
respeitavam como não nos respeitam hoje. Montar a Embrafilme hoje seria 

novo desenhou para o Brasil. Seria um país em que o cinema faria a di-
ferença política e o enfrentamento com a mediocridade, com a preca-
riedade que o Paulo Emílio disciplinadamente nos dava. Havia Terra em 
Transe [1967], do Glauber Rocha, em uma linguagem altíssima sobre as 
possibilidades revolucionárias perdidas no país, ao lado de Bem Dotado: 
O Homem de Itu [dirigido por José Miziara, 1979], coisas que não corres-
pondiam ao nosso desejo de cultura. O que sobrou hoje é essa ideia do 
cinema novo de contribuir para o avanço político do país. Mas isso levou 
também a uma crise danada, porque cinema é apenas cinema, cinema 
não é política. Quando a gente vê com recurso histórico o cinema novo 
e aquele projeto de repensar o Brasil por meio de matizes populares – 
certa ambição de fazer política pela melhor arte –, isso é uma caricatura 
terrível. Um filme que quer explicar o PCC acaba não explicando nada. 
Ou ele é bom policial ou ele não explica nada, não tem função nenhuma. 
Muitos cineastas esqueceram-se de virar esta página e, portanto, conti-
nuam divulgando a ideia de que o cinema brasileiro vai fazer diferença. 
Não está fazendo diferença nenhuma mais. Pior : estamos perdendo o 
bonde, enquanto outras áreas, como as artes plásticas, por exemplo, es-
tão botando em xeque a cultura brasileira, a inserção brasileira no mun-
do, a nossa capacidade de improvisar e de criar a partir do quase nada. 
É uma contribuição bastante interessante. Mas o cinema brasileiro ficou 
acadêmico. É bem feito, mas não posso dizer que é bom. E a perspectiva 
de transformar o país ficou muito distante, completamente fora de es-
quadro. Um filme como Cidade de Deus [dirigido por Fernando Meirelles 
e Kátia Lund, 2002] transforma muito mais um país pelo efeito que a 
linguagem tem do que pelo projeto político dele. Se você ficar centrado 
no projeto político dele, vai quebrar a cara. Não é aí que está a força 
dele. Esse filme se transformou em um filme cult internacional, você fala 
de Cidade de Deus nos Estados Unidos, os jovens sabem, falam diálogos 
de cor do filme. Nas Filipinas, na Tailândia, todos conhecem o filme. Os 
críticos daqui esnobam, dizendo que é bobagem, que é a cosmética da 
fome. Que tolice monumental isso! Não é cosmética da fome. Fernando 
Meirelles não é um discípulo de Glauber Rocha. Glauber Rocha morreu, 
é parte da história. Nós faríamos melhor se entendêssemos a história 
dentro dos seus parâmetros e não ficássemos tentando esticar um as-
sunto que já passou. O cinema não transforma sociedade nenhuma, o 
cinema não provoca revolução, cinema é apenas cinema. E que bom, 
porque quando ele é um bom cinema, a gente gosta muito.
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ser uma operação direta, tanto que não está no crédito do filme. Foi uma enor-
me satisfação ter feito isso. Outra foi com o governo do Canadá, que injetou 
US$ 700 mil na Embrafilme para investir em cinema de animação e de som; 
muitos brasileiros foram para o Canadá estudar, muitos filmes de animação 
foram feitos, pólos de animação foram criados no Brasil todo. Foi um boom da 
animação naquele momento, a partir do talento daquela geração é a que fez o 
Anima Mundi [Festival Internacional de Animação do Brasil]. 

Acabou a Embrafilme e chegou a Lei do Audiovisual. Fale um pouco da 
criação desse período.

É um desastre. O que se esperava depois da Embrafilme era que, se a depen-
dência do governo para fazer filme diminuísse, aumentaria a sustentabilidade 
do cinema brasileiro. Ao contrário, na época da Embrafilme a média da de-
pendência do governo era de 70%. Você tinha que trazer 30% de fora, não im-
portava como. Hoje, mais de 100% subsidiado. Significa que se um presidente 
da República lúcido assumir o Brasil e olhar para esta história, ele manda re-
vogar a lei. Aí, o que vai acontecer? Volta à estaca zero. Ou melhor, a um grau 
antes de zero, porque a dependência é anterior ao zero, é absurda. Não existe 
lugar do mundo com uma política tão equivocada. Outro aspecto: só se inves-
te em filmes e não em produtoras, distribuidoras. Isso também não faz sentido 
na nossa atividade. Você precisava investir no produtor e na distribuidora que 
possui vários filmes. Não se deve investir em um filme isoladamente, porque 
assim você arrisca tudo. Se ganhar, ganha o cineasta, o produtor; se perder, 
perde tudo e aquela experiência não serve para nada, se fecha em si. Quan-
do você trabalha com carteira de produção ou carteira de distribuição, você 
está trabalhando com conjuntos, com médias, com estratégias de mercado. O 
modelo atual é um erro gravíssimo! E por último, mas não menos importante: 
o fim do risco. Na medida em que você depende 100% ou 120% do dinheiro 
governamental, mesmo que ele venha carimbado por uma interposta pessoa 
jurídica, privada ou pública, o que existe é uma situação muito confortável de 
falta de risco. Você não tem risco nenhum e, portanto, o nosso cinema é um 
cinema domesticado, não um cinema de ruptura. Um filme como Cidade de 
Deus foi feito sem dinheiro público, com dinheiro do Fernando Meirelles. Ele 
tentou, mas não conseguiu. Mas isso vale para dizer que é preciso ter necessa-
riamente risco artístico e econômico, senão você não rompe nada. O cinema 
brasileiro hoje não é bom nem artística nem comercialmente. Se você dissesse 
para mim que ele está ganhando todos os festivais Sundance, ok. Mas ele não 
entra no circuito, não está ganhando Sundance, não está ganhando Cannes. O 

uma pontaria sem tiro. O cinema brasileiro agora disputa mercado dentro das 
majors com os filmes americanos. Isso era impensável na época, porque os 
americanos não podiam distribuir filmes brasileiros. O mercado brasileiro era 
dos brasileiros, o americano dos americanos e pronto. Eram territórios mui-
to definidos. Hoje é diferente, a Columbia Pictures distribui filme brasileiro e 
ganha dinheiro com isso. Em 2003, a renda da Columbia de cinema estrangei-
ro foi igual à de cinema brasileiro. É uma pena que a Embrafilme não tenha 
sido compreendida nas suas contradições na época, que tenha sido objeto de 
disputa política entre os cineastas. Claro que esta disputa política significava 
dinheiro. A fragilidade da Embrafilme é que ela era um guichê único e, por-
tanto, muito visada, marcada para morrer. Não conheço no mundo inteiro 
uma empresa como a Embrafilme. Ela merece ser vista com isenção, porque 
nunca no mundo inteiro uma empresa enfrentou o cinema hegemônico no 
mercado, no terreno onde eles determinaram. Quem fez isso? Ninguém, nem 
os franceses. Produzir filmes é uma coisa, distribuí-los segundo as regras do 
mercado é outra, muito diferente. Conquistar 35% do mercado que era deles 
significou prejuízo para o cinema estrangeiro, prejuízo contabilizado. Nós, ci-
neastas e governo, incomodávamos os estrangeiros. Portanto, não tínhamos 
chance nenhuma de sobreviver.

Você foi diretor lá por quanto tempo? Fale sobre alguns momentos 
felizes lá.

Sete anos. Quanto aos bons momentos, houve muitos. Um deles foi ter pro-
duzido Cabra Marcado para Morrer [1984, dirigido por Eduardo Coutinho], o 
que ninguém sabe. Nós já estávamos sob um controle muito forte do SNI, foi 
logo depois da crise com o Celso Amorim [presidente da Embrafilme] no fi-
nanciamento do Pra Frente, Brasil [1982, dirigido por Roberto Farias]. Portan-
to, não pudemos assumir a produção do Cabra Marcado para Morrer, mas fi-
zemos o filme da seguinte maneira. Compramos os direitos não comerciais da 
obra do Vladimir Carvalho e assim, indiretamente, demos dinheiro a ele, que 
assinou o filme como produtor associado. Ele repassava para Cabra Marcado 
para Morrer. Ou seja, indiretamente, nós financiamos o filme até a sua realiza-
ção em 16 milímetros. Quando ele ficou pronto, já era aquela obra-prima que 
depois todo mundo viu. Aí ele pôde ser apresentado ao governo de São Paulo, 
do Franco Montoro. O Bresser Pereira era presidente do Banespa e conseguiu 
o dinheiro necessário para ampliar a película. Naquela época, o 16 milímetros 
precisava ser ampliado para 35 milímetros para o filme ser lançado. Mas o 
dinheiro que produziu Cabra Marcado para Morrer foi da Embrafilme, sem 

Carlos Augusto Calil Carlos Augusto Calil



os teatros de bairro. Havia a ideia de que a prefeitura não cuidava do que era 
dela. A primeira preocupação que eu tive foi que eu precisava devolver ao con-
tribuinte uma mínima condição de equipamento público, oferecer um serviço 
público de melhor qualidade. Foi muito difícil. Se a Biblioteca Mário de An-
drade estava esperando para ser reformada desde 1956, você pode imaginar 
o acúmulo de problemas que havia. A agenda estava atrasada em 50 anos. 
Não quero dizer que meus antecessores não fizeram nada, como o presidente 
da República diz muitas vezes que o Brasil começou com ele. A Secretaria de 
Cultura de São Paulo começou, aliás, em ótimas mãos, com Mário de Andrade 
em 1935. Há essa nobilíssima origem, mas aquele ideário perdeu-se no tempo. 
Então, começamos por reformar prédios, passando pelo patrimônio histórico 
e valorizamos o Centro Cultural São Paulo. A criação do Centro Cultural da 
Juventude também foi muito importante, porque era uma área de fronteira e 
está oferecendo informações aos jovens sem querer se transformar em uma 
escola. A escola é o lugar da norma, da obrigação, do bom comportamento. Na 
cultura, o mau comportamento costuma ser mais bem premiado, os bons ar-
tistas costumam ser pouco adequados, pouco convenientes. Portanto, a ques-
tão da ruptura, de ser contestador, faz parte da boa arte. O que eu vejo hoje? 
As bibliotecas foram sistematizadas e reformadas. Já fiz 38 e ainda falta um 
monte. Os teatros também já começaram a ser reformados. No final da gestão, 
terei deixado o Teatro Municipal em ordem, a Biblioteca Mário de Andrade 
em ordem, as bibliotecas reformadas, funcionando, o público melhor atendi-
do, os fomentos na medida do possível funcionando, o fomento de teatro e de 
dança em dia. O que eu acho que pode melhorar muito é uma programação 
dentro da cidade. A Virada Cultural nos ensinou uma coisa fantástica: existe 
uma demanda da população por ocupar espaço público na cidade de São Pau-
lo. É diferente de Recife, de Olinda, da Bahia, porque nesses lugares o espaço 
público sempre foi do público. Aqui, não. A Virada Cultural nasceu como um 
festival de 24 horas e não é mais só isso. Hoje, é um festival de 24 horas reocu-
pando um território estratégico, que é o centro da cidade, e foi por isso que 
deu certo. O show pode ser bom, mas a graça da Virada é encontrar as pessoas 
mais legais e disparatadas em termos de classe social, de idade, de gosto, em 
um território da cidade de São Paulo, o centro, que é de todo mundo. O bairro 
é meu, mas o centro é de todos nós. Vamos lançar agora um edital para que 
os artistas plásticos proponham a ocupação dos espaços públicos com obras 
de arte. Se der certo, pretendo ampliar para que a cidade seja, enfim, sensi-
bilizada pela arte contemporânea para que ela encontre desafios no espaço 
urbano para se posicionar. Por um lado, os equipamentos públicos municipais 

público fica esperando que o cinema fale com eles. O ano de 2003 é pragmático, 
aconteceu uma coisa fantástica. O público do cinema americano estrangeiro foi 
o mesmo de 2002, mas o público brasileiro multiplicou e atingiu 22% do merca-
do. O que quer dizer isso? Que existe um público para cinema brasileiro. Mas o 
cinema brasileiro precisa se apresentar a este público com produções que sejam 
interessantes e cativantes. O que fez a diferença foi a carteira de filmes exibidos 
em 2003. O público não precisa trocar o cinema estrangeiro pelo brasileiro, essa 
que é a lição de 2003. A questão é quais filmes brasileiros “assistíveis” nós po-
demos apresentar ao público? O público irá vê-los? Isso não impede que certas 
experiências radicais e extraordinárias, como Jogo de Cena [2007, dirigido por 
Eduardo Coutinho], possam ser feitas, até porque é uma produção muito barata. 
Nós não temos que ficar fazendo cinema para cineclube ou para parentes de 
cineastas e excluir o público dessa equação. Daí vem que o público é burro, que 
só gosta de vulgaridade. O público é o público. É melhor a gente negociar com 
ele do que ignorá-lo. Isso só acontece porque o cinema brasileiro é desfocado 
completamente da realidade, tirando algumas exceções. O grosso da produção 
brasileira é completamente equivocada, não possui destinatário. A maioria dos 
filmes artísticos tem o seu público, não de milhões, mas de milhares. Aqui, nem 
o comercial é comercial e nem o cultural é cultural, então o que é? Um equívoco.

Vamos falar um pouco dos filmes que são importantes para a sua 
trajetória, a sua formação, os filmes brasileiros.

Meu encantamento com filme brasileiro surgiu com Deus e o Diabo na Terra 
do Sol [1964, dirigido por Glauber Rocha]. Quando vi, fiquei transtornado, no 
bom sentido. Ele foi ao encontro de uma série de inquietações minhas. Che-
gou na hora certa, antes dos meus 18 anos. É claro que eu adorei ver chancha-
da no Cine Lins, no interior de São Paulo, quando eu tinha seis anos de idade. 
Adorava A Dupla do Barulho, com Oscarito, Grande Otelo e Carlos Manga, 
mas foi o Deus e o Diabo que me deu vontade de fazer cinema. A partir dele 
fui conhecer um pouco os filmes, estabelecendo relações mais amigáveis com 
uns, menos com outros. Foram experiências indeléveis. Limite [1931, dirigido 
por Mario Peixoto] é um filme que eu admiro muito, assim como Vidas Secas 
[1963, Nelson Pereira dos Santos], Cabra Marcado para Morrer, Jogo de Cena, 
Cidade de Deus. Não sou de gostar de pouca coisa, não. Há muitos filmes.

Conte um pouco sobre a sua gestão como secretário da Cultura de São Paulo.
Quando assumi, em 2005, todos os equipamentos culturais da cidade esta-

vam caindo aos pedaços: o Teatro Municipal, a Biblioteca Mário de Andrade, 
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teve que inventar como funcionaria. E, claro, ficou muito satisfeito porque a 
população aderiu. Hoje, a Virada pertence à população de São Paulo, não é 
mais de político algum.

E o cinema digital? Como você vê o digital chegando ao cinema. Isso 
barateou a produção, facilitou o surgimento de novas produções?

Eu queria ter nascido hoje, começado a fazer cinema hoje, porque sim-
plificou enormemente a produção. A impressão é que a maneira de filmar 
e montar do meu tempo era uma coisa pré-histórica. A gente pegava a pe-
lícula com a mão, cortava com uma guilhotina, colava com durex; a digital 
ficava na película com a gordura do dedo. Hoje você não tem contato, você 
opera a imagem sem contato físico. Nós tínhamos dificuldades enormes de 
fazer fusão. Nunca consegui fazer uma fusão na minha vida porque pressu-
punha uma tecnologia de laboratório que a gente não tinha. Por outro lado, 
as novas tecnologias são enganosas. Os cineastas farão filmes melhores e 
mais fáceis, mas não necessariamente porque a técnica simplificou; a inte-
ligência continua tão complexa quanto, os roteiristas são tão valorizados 
quanto, uma boa história com bons diálogos com bons atores são coisas que 
têm valor em qualquer época. Nesse caso, o cinema digital não pode fazer 
nada, mas a ideia de você poder produzir para qualquer plataforma é genial, 
de não ter que ficar restrito a um suporte. Você percorre as plataformas to-
das, os suportes todos sem fronteira. É fantástico! As pessoas filmam muito 
hoje, embora filmar muito não significa que é melhor, porque você precisa 
ter clareza de qual é o seu objetivo. Claro que quando eu filmava documen-
tário eu só podia filmar um take e, se não desse certo, eu estava frito, porque 
não tinha película 35 milímetros para suprir. Hoje é mais fácil fazer depoi-
mentos, mas não se iluda: se você filmar demais, não necessariamente você 
vai melhorar o seu projeto. É ilusório isso.

Qual é o caminho a ser trilhado para o jovem que começa no cinema?
Aprender a técnica. É o que pode fazer diferença. Se tiver talento, o talen-

to aparecerá. O cinema novo, por exemplo, negou a técnica. Eles não sabiam 
decupar. A câmera do Glauber Rocha andava porque ele não decupava, dife-
rente do Walter Hugo. Não estou dizendo que ele é melhor do que o Glauber, 
mas que um não sabia fazer isso, por isso negou a técnica e inventou a forma 
de filmar. Hoje, é impossível negar a técnica – impossível e inútil. A primeira 
coisa então é: aprender os instrumentos. Em seguida, treine a dicção. Se você 
tiver dicção, você faz.

têm que estar em ordem, os acervos conservados; por outro, o espaço público 
pode ser reocupado pela população com o estímulo do poder público. A Vira-
da não tem patrocinador – nunca vai ter – nem mediador. É a prefeitura de-
volvendo o imposto recolhido e trazendo as pessoas para uma festa – a Virada 
Cultural hoje é o carnaval da cidade. Na Bahia, ela não teria muito sentido, 
porque os baianos estão nas ruas, assim como os pernambucanos. Mas para 
os paulistanos e populações de cidades com menos tradição de expansão de 
rua, faz diferença. A Virada não se exporta facilmente: no Rio não funcionou 
da mesma maneira, as características são diferentes. É um trabalho infernal, 
desgastante. Falta um trabalho que eu ainda não consegui fazer, que é uma 
ação mais presente na periferia. Consigo fazer algumas coisas na periferia, 
mas a periferia é imensa, é um mundo a se descobrir e ainda não consegui 
fazer isso. Talvez eu consiga até o final da gestão iluminar pontos da periferia 
que são irradiadores de cultura. E lá é um lugar completamente desprovido 
de equipamento urbano. Só quando você conhece que entende a dificuldade. 

Quais são os bastidores da produção da Virada Cultural? Como é 
produzir um evento desse tamanho na maior cidade do Brasil?

É uma loucura (risos). É uma Armata Brancaleone [referência ao filme de 
Mario Monicelli, de 1966]. Existe um curador, o José Mauro Gnaspini, que faz a 
diferença. É um sujeito que não tem noção de hierarquia artística, é capaz de 
achar graça no Wando, no rock, no Elomar e no Egberto Gismonti. Conheço 
poucas pessoas que transitam com igual desenvoltura nesse universo. Não 
existe um curador para o palco dito brega, é o mesmo para tudo. Por outro 
lado, ele tem uma visão de que a cultura é essa arte que pode ser muito lou-
ca. Em 2010, tivemos coisas interessantíssimas, como body art encontros de 
nerds, tudo isso pode conviver, porque a sociedade é plural. A graça é por ser 
sem preconceito de classe e sem preconceito artístico. Um dos shows mais in-
teressantes da Virada, no qual estive presente, foi o do Sidney Magal – um dos 
melhores que já houve. Ele entendeu a proposta, comprou o projeto e se en-
tregou ao show. As pessoas ficaram loucas. A Virada é uma trabalheira que dá 
um prazer enorme quando levanta o balão. A gente não sabe como consegue 
fazer aquilo, porque é uma equipe reduzida – meia dúzia concebe, quarenta 
pessoas realizam – para um evento de milhões de pessoas. Aquela quanti-
dade de gente nunca saiu na rua para celebrar a cidade. Foi uma conquista. 
Quando houve a eleição para prefeito, fiquei muito atento às propostas dos 
candidatos em relação ao futuro da Virada Cultural. A ideia foi do José Serra, 
mas ele não sabia como fazer. Ele queria um festival de 24 horas, a gente que 
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aprende com filmes que não são bons, porque quando o filme é bom parece 
que tudo é fácil de encaixar. As obras boas são extremamente ilusórias. Um 
filme bom parece fácil de fazer, mas, claro, não é.

Para assistir essa entrevista em vídeo:

http://www.producaocultural.org.br/slider/carlos-augusto-calil/

Fale alguns nomes importantes do nosso cinema. Humberto Mauro? 
Quem mais?

Humberto Mauro é muito interessante, sobretudo pela frustração da car-
reira dele. Que, apesar de frustrada, foi realizada. Quando ele se afastou do 
cinema dito comercial e se refugiou em uma repartição pública como o Ins-
tituto Nacional de Cinema Educativo (Ince), ele não deixou de fazer filmes 
admiráveis. Fez muitos curtas naquele momento, mas ele teve que se reinven-
tar. O triste é que ele é a encarnação da nossa sina, da inviabilidade. A coisa 
mais chocante no cinema é que todos envelhecem e morrem ressentidos. É 
horrível. Não conheço cineasta brasileiro feliz, de bem com a carreira e com 
a vida. Todos têm projetos frustrados. Existe uma ideia de vitimização. Lima 
Barreto morreu amargurado, Anselmo Duarte morreu amargurado, Glauber 
Rocha morreu frustrado, e o Humberto também, certamente.

Esse jovem que estuda técnica, como ele viabiliza a produção? É via edital? 
Quem tem força e talento viabiliza. Existe demanda por projetos bons e 

dinheiro oferecido a projetos bons. A questão é que nem sempre temos pro-
jetos bons. O cineasta é que decide fazer segundo o ímpeto interno, que nem 
sempre encontra eco em alguém exterior. Estamos muito viciados na coisa 
romântica de se fazer “o meu longa”. Mas para quem? Para quem, além de 
você mesmo?

E sua atuação como professor? Como é dar aula?
Gosto muito de dar aula. Divirto-me com os alunos. Fico lembrando de 

mim como aluno. Eu era muito rebelde, não queria ninguém cagando regra na 
minha frente, queria alguém que me ajudasse a ver o que importava, alguém 
que me estimulasse. Eu não sei se eu sou um professor como eu gostaria de ter 
tido, mas tento ser. Provoco um pouco, retiro o aluno de certa comodidade, 
porque existe a tendência de se colocar na aula como espectador. E, sobre-
tudo, os deixo falar. Vou vendo a cada ano como vão evoluindo: o gosto e a 
cabeça. Há turmas que adoram Glauber Rocha, outras que odeiam. Dou aula 
de cinema brasileiro, preciso colocar no colo deles a nossa mediocridade e a 
nossa genialidade. Se eles se comportarem como aristocratas, não vão a lugar 
nenhum. Eles vão tentar reinventar o cinema brasileiro pela enésima vez. E 
para todas as pessoas que dizem querer reinventá-lo eu digo: “Já está inventa-
do! É melhor tomar conta desse legado e participar dele, é melhor e mais fácil, 
senão será mais uma geração frustrada”. Eles falam: “Finalmente um filme 
bom”. Eles acham que eu tenho que passar só filmes bons, mas às vezes você 
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Com formação em direito, mestrado em relações internacionais e concur-
sado como gestor de políticas públicas, Daniel Zen organizava o Festival Va-
radouro, com bandas que produziam música autoral no Acre. No diálogo com 
os gestores culturais do estado, acabou por chamar a atenção dos dirigentes. 
Foi assim, sem ter a pretensão de ser gestor, que veio a  assumir em 2007 a 
presidência da Fundação de Cultura Elias Mansour, cargo equivalente ao de 
secretário de Cultura no Acre.

Daniel Zen analisa que a regra dos investimentos públicos em cultura no 
Brasil é focar a produção, deixando de lado o aspecto da circulação e o estí-
mulo à formação de plateia. “É comum no contexto sociocultural brasileiro 
ver teatros e cinemas vazios, ou shows com a lotação subdimensionada.” Para 
ele, os governos precisam entender as demandas culturais de cada lugar, além 
de dialogar com a sociedade como forma de radicalizar o processo democrá-
tico brasileiro. “Quando você estabelece políticas gestadas com a sociedade 
civil, você chega a alguns consensos naturais para estabelecer um mercado 
mais solidário.” 

Integrante da rede Circuito Fora do Eixo e da Associação Brasileira de Fes-
tivais Independentes (Abrafin), Daniel Zen descreve o panorama cultural do 
Acre como efervescente, “uma abolição cultural”. Ao mesmo tempo, o de um 
estado onde preconceitos ainda sobrevivem contra a grande população indí-
gena. “Quem não é do Norte não tem ideia da dimensão desse apartheid.”

O antropólogo Eduardo Viveiros de Castro diz que o Acre será um 
ponto central da cultura brasileira nos próximos tempos, em termos 
de inovação e pensamento por conta do que acontece no estado hoje. 
Como você vê isso? 

Não só o Acre, mas o Norte do Brasil é uma região não-descoberta do ponto 
de vista da produção cultural. Ainda existe certa visão bucólica ou pitoresca 
sobre a população amazônica em geral. O senso comum que povoa a cabeça 
das pessoas está muito ligado às manifestações que se diziam folclóricas: o 
boi do Maranhão ou o boi de Parintins. Ainda existe isso, mas também muito 
mais. O Acre vivencia agora um momento de efervescência, de abolição cul-
tural. Chegou a vivenciar isso em um período semelhante na década de 70, 
início dos anos 80, em virtude da mobilização e da militância de cultura muito 
forte de pessoas que hoje ocupam cargos estratégicos nos Poderes Executivo 
e Legislativo. Aquele contexto era o de articulação e de mobilização em torno 
da construção de políticas públicas de cultura. O órgão gestor da cultura no 
Acre é uma fundação cultural, faz o papel de uma Secretaria de Estado de Cul-

Daniel Zen

“Um dos grandes objetivos 

a perseguir na área de 

cultura é fazer com que 

ela seja entendida como 

outras políticas universais: 

saúde, educação e 

segurança.” 
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contros em festivais de culturas indígenas [o Festival Yawá, por exemplo,é or-
ganizado pelo povo Yawanawá desde 2002]. Esse panorama fez com que eles se 
motivassem a buscar com os velhos das aldeias os elementos da língua que 
já vinham se perdendo e algumas tradições, práticas e rituais que estavam 
ficando esquecidas mas que ainda estavam guardadas na memória dos velhos 
sábios indígenas. Hoje, nas mais de 35 áreas demarcadas no estado do Acre, 
praticamente todas as etnias promovem seus próprios festivais e encontros, 
mesmo sem um envolvimento oficial do Estado. Os encontros de cultura indí-
gena que eu mencionei tiveram incentivo e promoção do estado, mas, hoje em 
dia, os índios nos convidam como representantes do estado para participar e 
a interagir de eventos organizados por eles mesmos. Com isso, começa a exis-
tir uma quebra de alguns paradigmas e preconceitos. O fato de haver na Ama-
zônia e no Acre um contingente de população indígena muito significativo 
não quer dizer que não haja preconceitos das pessoas que habitam os núcleos 
urbanos. Mesmo nos menores municípios isso ainda existe em relação a essas 
populações indígenas. Em Jordão, que é um dos menores municípios acrea-
nos e onde a maioria absoluta da população é de índios, existe praticamente 
um apartheid entre os índios e os não-índios. Entre aqueles que habitam o 
minúsculo núcleo urbano do município e a maioria avassaladora de índios 
espalhados pelas terras indígenas. Quem não é do Norte, e não conhece a rea-
lidade dos estados da Amazônia de uma forma mais próxima, não tem a ideia 
da dimensão desse apartheid cultural ainda existente.

Apesar das referências modernistas de inspiração nos índios, a cultura 
brasileira nunca conseguiu olhar com constância a cultura indígena. O que 
surge agora é a cultura indígena se mostrando sem intermediários, não é?

Exatamente. Esse é o caminho e o diferencial desse momento. Há uma 
aproximação, ainda que embrionária, entre elementos de cultura indígena 
ancestral com elementos da cultura contemporânea mundial. Eles estão to-
mando as rédeas dos seus próprios destinos, resgatando os seus processos so-
ciopolíticos, tendo a cultura como catalisador e vetor. Esse processo se inicia 
com a luta pela demarcação das terras indígenas e está inserido no contexto 
de união dos povos da floresta e da expansão das fronteiras agropecuárias 
no norte e noroeste do Brasil. E, especificamente no Acre, está ligado a todo 
aquele fenômeno do êxodo da floresta, à expansão das fazendas para forma-
ção de pasto para o gado e, consequentemente, à expulsão das pessoas que 
habitavam as florestas. Não são só índios, mas seringueiros, ribeirinhos, cabo-
clos, coletores de castanha. No auge dos dois ciclos da borracha, chegou-se a 

tura e possui mais de 30 anos. Esse tempo, aliás, é um pouco incomum, porque 
na maioria dos estados a área de cultura é ligada às secretarias de educação 
ou a órgãos que agregam a cultura ao turismo, ao esporte, ao lazer. No Acre, já 
havia essa centelha no poder público para que a institucionalidade das políticas 
ganhasse força. E também uma articulação muito forte do ponto de vista da 
produção cultural. O fim dos anos 70 e início dos 80 foi marcado por uma pro-
dução intensa para o teatro e para a música. Mas pouco depois disso, o título de 
“década desperdiçada” para os anos 90 se encaixou muito bem para a produção 
cultural acreana. Houve uma lacuna daquela mobilização de militantes e artis-
tas até o momento que vivemos hoje com uma produção mais contemporânea 
e jovem. Há uma intensa produção audiovisual hoje. Isso decorre, claro, daque-
la militância do fim da ditadura e também pela consolidação de políticas pú-
blicas e por investimentos em formação cultural. Portanto, vivemos hoje uma 
comunhão entre investimentos institucionais, mobilização, articulação e uma 
criatividade peculiar da Amazônia, do etos amazônico. Quando falo do que é o 
ser amazônico, não estou só pensando em uma estética regional, que remete 
a elementos florestais, mas também de coisas que nos remetem à Semana de 
Arte Moderna. A busca por processar coisas globais, mastigar, digerir, tentando 
colocar para fora algo que mescla elementos da estética global com elementos 
bem peculiares e típicos da Amazônia.

Fale alguma experiência ou alguma iniciativa nesse sentido do Acre.
A música e o audiovisual possuem vários exemplos. Agora, a produção de 

artes visuais do Acre é muito interessante também. O artista plástico Hélio 
Melo, por exemplo, foi homenageado em uma das últimas Bienais de São Pau-
lo. Sua técnica naif é bem própria e retrata o cotidiano dos povos da floresta, 
do seringueiro amazônico e acreano. Há vários outros artistas que mesclam 
também elementos amazônicos com técnicas de grafite e coisas mais con-
temporâneas. A música absorve isso com os grupos de jovens que transam 
muitos elementos – desde as guitar bands britânicas até o cotidiano amazô-
nico. Acabam por descortinar um diferencial de padrões estéticos e poéticos. 
Toda essa produção precisa ganhar musculatura e volume, mas existe uma 
identidade acreana forte. O estado possui hoje 14 etnias indígenas de vários 
troncos, como Pano e Aruak, e que trazem consigo, no pós-processo de acul-
turação, a revitalização dos elementos tradicionais em cânticos, celebrações, 
danças, práticas ancestrais, com características modernas. Essa junção do 
secular com o contemporâneo se faz de forma bastante lenta e às vezes até 
imperceptível. Uma coisa interessante nesse processo foi a promoção de en-
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Fazendo menção aos meus idos anos 70 e 80, a produção musical acreana 
estava muito ligada também àquela estética da MPB brasileira, inspirada na-
quele contexto dos grandes festivais. Em um determinado período, você ob-
serva a produção de alguns artistas de música autoral acreana com a temática 
florestal muito consistente. Keilah Diniz, Damião Hamilton, Heloy de Castro, 
Felipe Jardim, Pia Vila, uma série de artistas produzia para um público acre-
ano e fluía essa produção nos Festivais Acreanos de Música Popular (Famps), 
que eram uma espécie de versão estadual dos grandes festivais das televisões. 
Passado esse período de efervescência da MPB acreana, há um lapso que coin-
cide com aquela ascensão que comentei de alguns militantes e produtores a 
cargos políticos e outras realidades que não só a cultural. Muita gente que 
produzia era músico ou artista plástico e foi ser funcionário público ou empre-
endedor da iniciativa privada em áreas não-culturais. A música, entre os anos 
90 e 2000, sofreu uma desarticulação, inclusive com a extinção dos Famps. Só 
no início dos anos 2000 é que uma nova geração de músicos começou a surgir 
tentando fazer a ligação com aqueles músicos antigos que tinham certa pro-
dução e até uma discografia posta. Quando você tentava buscar referências 
de música, você sempre remetia às mesmas pessoas, aos mesmos músicos, 
aos mesmos compositores. Essa turma nova começa a querer se desvencilhar 
de uma realidade que foi se consolidando no início dos anos 2000: a grande 
quantidade de bandas covers de rock and roll e o último suspiro do movimento 
do rock brasileiro com Engenheiros do Havaí, Legião Urbana, Paralamas dos 
Sucesso. Esses grupos começam a procurar um caminho de resgate da músi-
ca autoral acreana. Surgem compositores, músicos e iniciativas fundamentais 
para esse tipo de articulação. Na ausência dos Famps, surgiu o Festival Univer-
sitário da Canção, na Universidade Federal do Acre (UFAC).

Isso quando?
No ano de 1999. Depois, ele aconteceu por mais três ou quatro edições, se 

não me engano. Houve também um outro projeto, que se chamava Projeto 
Fábrica, que nada mais era do que um ajuntamento de bandas em eventos, em 
quadras de escolas e colégios. A galera se juntava com as bandas de garagem 
que estavam na obscuridade. O termo mais acreano é banda de quintal. O 
Projeto Fábrica era uma alternativa de se encontrar e tocar. A grande maio-
ria tocava cover e uma outra parte despontava com música autoral. Aqueles 
que tinham essa preocupação com autoralidade acabaram, nesses momentos 
propícios, se encontrando e tentando articular algo mais sistêmico, mais con-
sistente. Nasce então uma iniciativa interessante, que era o Catraia Records, 

ter contingentes migratórios de mais de 200 mil pessoas em um período curtís-
simo de tempo. Essas pessoas habitavam dentro da floresta e trabalhavam no 
sistema de aviamento [relação de exploração do seringueiro pelo patrão e que re-
sultava no endividamento prévio e contínuo dos trabalhadores]. Aquele momento 
migratório foi um marco civilizatório diferenciado do que se vinha construindo 
no Brasil. Para o Sul e o Sudeste, havia fluxos migratórios de japoneses, italia-
nos, alemães, ora para trabalhar na lavoura do café, ora em outras atividades. 
Na Amazônia, o tipo de migração foi interna, muito também propiciada pelas 
secas nordestinas. Ali você estabeleceu realmente um tipo de colonização di-
ferenciada. A colonização do Acre é sui generis, peculiar, com esse choque de 
civilizações, entre o migrante nordestino famélico e o índio nativo.

E as migrações posteriores, como a alemã ou a dos gaúchos e paranaenses?
Com a consolidação da falência do sistema de coleta extrativista do látex 

para produção de borracha, o governo militar programou políticas de expan-
são dessa fronteira agrícola. Quando esses novos habitantes chegam com es-
tímulos oficiais para desenvolver outro tipo de atividade que se julgava mais 
pertinente na Amazônia, você encontra uma resistência no Acre que não se 
encontrou em outros lugares, como no Mato Grosso, onde a expansão im-
plantou o modelo da monocultura da soja ou das pastagem para o gado. Aliás, 
a fronteira da soja e da pecuária se expande rumo à Amazônia de forma mais 
intensa a cada ano. Mas voltando, houve uma resistência no Acre a essa nova 
migração. Foi justamente a resistência dos povos da floresta, graças à junção 
dos esforços de seringueiros, índios, ribeirinhos e extrativistas, preocupados 
com a manutenção do seu modo de vida, do seu status, de habitar as florestas 
e delas tirar o seu sustento. Essa é uma característica cultural fundamental 
que norteia os rumos da produção cultural do Acre e da Amazônia em geral.

E como esse contexto se manifesta nas produções artísticas?
Já se manifestou mais. Peças teatrais e músicas giravam em torno dessa 

resistência à expansão agropecuária. Era uma forma de dar suporte a esse 
movimento de resistência, da mesma maneira como aconteceu em outros pe-
ríodos da arte engajada, da música de protesto. Hoje, acredito que temos ou-
tro contexto, há uma produção não necessariamente ligada a uma realidade 
opressora e antagônica, digamos assim.

Nesse contexto de protesto, de repente nasceu um rock fortíssimo no 
Acre. Como a produção acreana dialoga com o resto do Brasil e do mundo?
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des muito semelhantes, com as pessoas tentando se estabelecer com a sua 
produção autoral. Assim, os contatos se espalharam de uma forma gigantes-
ca. A turma de Cuiabá tinha uma ideia muito forte, que vinha sendo gestada 
há algum tempo, de construção de uma grande rede de articulação nacional.

O Espaço Cubo, com o Pablo Capilé?
Exato. A turma do Espaço Cubo, que depois se tornou o Circuito Fora do 

Eixo de música independente. Havia naquele momento uma ideia bem em-
brionária que foi se consolidando de forma muito veloz, justamente pelas 
possibilidades que as ferramentas da internet possibilitam. Hoje são mais de 
50 coletivos de músicos, produtores culturais, jornalistas, ativistas da cultu-
ra, trabalhando com um modelo de produção que tenta incorporar alguns 
preceitos de economia solidária e de autogestão. É uma tentativa de estabe-
lecimento de um mercado médio, de um circuito que permita a circulação 
cotidiana, de articulação de diferentes elos da cadeia produtiva da música, de 
um circuito de festivais por meio da Associação Brasileira de Festivais Inde-
pendentes (Abrafin) ou de festivais não filiados. Portanto, a inserção do Acre 
nesse contexto aconteceu de forma bastante natural, por meio dessa ebulição 
de algumas bandas tentando se enxergar como músicos autorais acreanos, 
fazendo a ponte com aquilo que já tinha vindo antes, mas olhando para um 
horizonte futuro. Na década de 80, a galera conta que ia à loja, comprava um 
bolachão e aquele disco circulava por não sei quantas casas. É uma realidade 
que aconteceu no Acre recentemente. Roqueiro das antigas diz: “A gente fica-
va esperando chegar uma unidade daquele lançamento do disco do Iron Mai-
den para ir lá comprar e tinha que ser emprestado para todo mundo porque 
não vinham dois ou três”. Isso foi antes do MP3. 

Como é a conexão de internet lá? No Amapá, o pessoal do Mini Box 
precisa ir a Belém para poder fazer download das músicas.

Exato. No Amapá ainda não tem conexão banda larga. No Acre existe e há 
um projeto muito interessante que o estado está implantando agora: o Flores-
ta Digital, de internet gratuita, de alta velocidade, para todos. O projeto já está 
disponível na capital, com acesso gratuito, livre, para toda população. Você faz 
um cadastro, só para fins de controle estatístico, mas sem nenhuma vedação 
de acesso a qualquer tipo de site. 

Como foi seu salto para gestor? Quais foram os desafios desse salto? 
Nunca pensei ou projetei ser secretário estadual de Cultura – ou, no nosso 

da qual eu participei também, uma tentativa de fundar um selo fonográfico 
voltado para a música autoral.

Você tem uma banda também?
Tenho. Tive várias bandas. Meu apelido de Daniel Zen é de uma banda cover 

que da época da faculdade. Chamava-se Estação Zen. Fazia covers dos suces-
sos do rock dos anos 80. A gente tocava na noite dos bares no final dos anos 
90. Meu envolvimento como músico começou com essa banda, depois aju-
dei na produção das bandas dos amigos. O Catraia Records almejava ser um 
selo fonográfico, mas o que a produtora menos fez foi lançar disco. A gente 
articulava festas, sempre com esse viés da autoralidade. Esse movimento foi 
ganhando força com a qualidade da produção. Foi quando surgiram bandas, 
como Los Porongas, que hoje está em São Paulo tentando se estabelecer. O 
que propiciou essa integração com um movimento maior de cunho nacional 
foi justamente esse contexto da internet e das redes sociais. Não me refiro ao 
Orkut ou ao Facebook, mas ao acesso do conhecimento pela rede. A gente já 
conhecia iniciativas de festivais e de outras coisas relacionadas à música au-
toral pós-década de 80 no Brasil – como o Abril Pro Rock e o Bananada –, mas 
era uma realidade distante para a gente. Não nos víamos como atores daquele 
processo. A gente começa a se entender como músicos autorais de um circuito 
maior que não era só acreano e nortista. Nessa busca, nasceu um festival cha-
mado Guerrilha Rock Festival, com esse intuito de intercambiar experiências 
com as bandas autorais do estado vizinho Rondônia. Elas também viviam um 
processo muito semelhante ao das bandas autorais acreanas. A partir dessa 
tentativa de retomada, desse intercâmbio musical entre Acre e Rondônia, co-
meçamos a nos entender como sujeitos de um processo de integração maior, 
muito parecido com o de outros estados também considerados periféricos do 
ponto de vista da produção cultural, entre eles Mato Grosso e Goiás.

Como vocês descobriram isso?
Por meio da internet. Aquilo que a gente já conhecia de ler em revistas e 

jornais começou a se intensificar por meio de contatos de e-mails e tentativas 
espontâneas mesmo de relação: “Pô! Vou fazer contato com esse pessoal aí, 
vamos ver o que dá”. A partir do contato com Rondônia, começaram a sur-
gir outros contatos bilaterais. A gente conheceu uma turma de Cuiabá que 
produzia o Festival Calango e aí liga para cá, liga para lá, manda um e-mail. A 
gente começa a conversar, ficava sabendo que fulano estava produzindo um 
festival, éramos convidados a ir, mas também não havia cachê, eram realida-
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a área de música, o fato de já trabalhar no estado na área de gestão, além da 
formação em direito e relações internacionais.

Qual é a missão e os desafios da Secretaria de Cultura do Acre? 
Quando eu fui convidado, fiquei bastante assustado. Apesar do envolvi-

mento com a área de música, não era tanto a minha praia, eu não tinha um 
estudo mais profundo e sistemático sobre políticas públicas culturais. Acabei 
me aprofundando e me interessando muito pela área de planejamento e ges-
tão de políticas públicas de cultura, procurando devorar tudo o que aparecia 
pela frente, de literatura produzida sobre o assunto, tentando mesclar minhas 
paixões: a gestão pública e a produção cultural. No primeiro momento, a di-
ficuldade foi projetar o que viriam a ser os programas, os projetos e as ações 
concretas. Tive o apoio de uma série de profissionais que já atuavam nas dife-
rentes linguagens artísticas e culturais e que também eram da área de gestão.

No Acre, havia financiamento por edital ou a negociação de dava no balcão?
Essa foi uma das coisas mais significativas que a gente tentou quebrar: 

esse paradigma do balcão. É uma prática que era comum. Um dos ponta-
pés para a guinada da política de balcão para a política de editais foi dado 
de forma mais efetiva com o Gilberto Gil à frente do Ministério da Cultu-
ra. Esse talvez tenha sido um dos grandes desafios que se descortinaram 
ali. Os editais quebram a lógica, que é cômoda, de beneficiar uma meia 
dúzia de privilegiados, justamente aqueles que possuem relação e acesso. 
Hoje até existem pessoas que questionam a política de editais, também 
porque o edital, pela sua complexidade, acaba se tornando não acessível 
para um tipo de público, que também não acessava o balcão justamente 
pela ausência de relações de cunho pessoal e de conhecimento. Não é só 
a questão do balcão versus editais, mas a questão da elevação do grau da 
institucionalidade da cultura, do ponto de vista do poder público. Isso 
passa pela implantação dos sistemas de cultura nas esferas federal, esta-
dual e municipal. Também passa pelo desenvolvimento de cada instância 
da estrutura institucional, dos mecanismos de gestão que integram esses 
sistemas mais amplos e mais complexos; passa pelos planos de cultura, 
pelos diferentes programas de fomento e de incentivo. Esse processo de 
reforma da Lei Rouanet também inspirou um processo de revisão de leis 
de incentivo nos estados, que são muitos semelhantes ao mecanismo de 
renúncia fiscal federal. A diferença é que, no plano federal, a renúncia fis-
cal é baseada no imposto de renda e, nos estados, no ICMS.

caso, diretor-presidente da Fundação de Cultura e Comunicação Elias Man-
sour, a autarquia responsável pela gestão da política cultural do Estado. A 
minha formação é em direito, pela Universidade Federal do Acre. Assim que 
concluí a graduação, ingressei no mestrado de relações internacionais na 
Universidade Federal de Santa Catarina, por meio de um programa da Capes, 
que se chama Mestrados Interinstitucionais. Pude cursar o mestrado no Acre, 
sem ter que sair de lá. Pouco tempo antes de me formar na pós, trabalhei no 
Ministério Público Estadual como assessor jurídico. Tudo me levava a crer 
que eu seguiria carreira nessa área jurídica, apesar de já na faculdade eu ter 
um apreço forte pelo direito administrativo e pela administração pública. Foi 
com esse espírito que prestei um concurso estadual para a carreira de gestor 
de políticas públicas, que é uma carreira recente criada no Acre, inspirada no 
cargo de especialista em políticas públicas e gestão governamental do gover-
no federal, que existe no Ministério do Planejamento. Este cargo foi criado 
pelo Bresser Pereira quando foi ministro e que por sua vez é um cargo inspi-
rado em uma carreira do Estado francês. É o conceito do profissional genera-
lista que atua em diferentes campos da administração pública. Ali começou o 
meu distanciamento daquilo que era a minha área de formação. Em paralelo 
a tudo isso, eu era partícipe do processo da música autoral, ora tocando, ora 
atuando nas bandas dos amigos, ora na produção do Festival Guerrilha, que 
depois se transformou no Festival Varadouro, agora em sua sexta edição. Esse 
projeto abriu o horizonte daquela ideia inicial de integração Acre/Rondônia 
para uma integração maior com outros estados. Isso tudo acontecia nas horas 
vagas. Eu tinha o meu emprego, o meu trabalho no governo estadual e traba-
lhava com a produção musical paralelamente, por prazer pessoal. Quando o 
Festival Guerrilha passou a se chamar Varadouro, a intenção era render uma 
justa homenagem a outras iniciativas anteriores. O Jornal Varadouro foi um 
dos principais jornais de resistência do Norte no período da ditadura. Além 
disso, Varadouro é o nome dos caminhos que se trilham na floresta, que ligam 
os seringais. É a estrada, o highway florestal, o caminho pelo qual você escoa a 
produção. Quando o festival mudou de nome, abriu seus horizontes para um 
contexto mais nacional, de integração, se inserindo no circuito de festivais. 
Tive a oportunidade de dialogar de forma mais próxima com os representan-
tes do poder público, já trabalhando como recém-concursado no estado. Isso 
despertou atenção do hoje governador, à época vice-governador, do secretá-
rio de Educação e também do presidente da fundação cultural. Foi assim que 
eu vim a ser chamado para assumir a presidência da fundação. Reputo isso a 
essa combinação de elementos: envolvimento com a cultura, em especial com 
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diferenciado, não é mais o debate do acesso de crianças e jovens à matrícula 
na rede pública. A universalização do acesso ao ensino fundamental já existe. 
A discussão passou a ser a qualidade e as condições de oferta, que tipo de ensi-
no as crianças estão acessando na rede pública e na privada. Na cultura, o de-
bate ainda é prévio. Discutem-se as políticas de universalização, ou seja, como 
as pessoas terão acesso a museus, a bibliotecas, ao cinema. Ora você foca no 
produtor, no fomento à produção cultural, ora no fluidor, no consumidor, no 
público, por meio de mecanismos diversos. O Vale-Cultura, por exemplo, é 
uma grande sacada do governo federal no sentido de mudar essa lógica. Se o 
foco está no acesso da população à produção cultural, existe necessariamente 
um estímulo a essa produção. Se o investimento ou o foco exclusivo estiver 
na produção, não necessariamente você está preocupado com a circulação 
da cultura e, consequentemente, há um descaso em relação a como ela flui. É 
comum no contexto sociocultural brasileiro você ter teatros e cinemas vazios, 
shows com a lotação subdimensionada. A grande massa de trabalhadores 
brasileiros não possui acesso ou não se interessa. Ou por não ter condições 
financeiras ou por não ter condições de preparação mesmo, o que remete a 
formação de plateia e uma série de coisas.

E os outros dois pontos? 
Além da democratização do acesso, é preciso ter um trabalho focado no 

mercado. Não qualquer mercado ou um megamercado, mas um que seja fun-
dado nos preceitos da economia solidária, inclusivo, sustentável, que possa 
estimular o consumo de massas. E o grande terceiro objetivo é a gestão das 
políticas culturais de forma compartilhada com a sociedade. Ou seja, pautar a 
gestão pública de cultura com os preceitos da cidadania, da democracia par-
ticipativa. Não só a participação social por meios dos canais institucionais, 
dos conselhos, dos fóruns, das conferências, mas também de forma mais ho-
rizontal. Fazer com que esses espaços públicos de debate existam em uma 
quantidade cada vez maior, se multipliquem, e permitam a radicalização dos 
processos democráticos do país.

Na perspectiva do produtor cultural, o que diferencia o desafio de 
trabalhar no Acre ou em um estado como São Paulo?

A princípio, as distâncias geográficas de outros centros. Mas isso também 
é muito relativo. O Acre começa a se situar na geopolítica nacional e da Amé-
rica Latina sob a perspectiva da integração com o Oceano Pacífico, por meio 
da abertura da Rodovia Transoceânica, que está pronta até a fronteira com o 

Como você avalia esse método de financiamento da cultura?
Ele é válido, mas não pode ser isolado, não pode se colocar como único ou 

como o principal mecanismo de fomento e financiamento à cultura, justamen-
te porque ele privilegia aqueles projetos com retorno de marketing e de apelo 
comercial. Projetos com uma linguagem de vanguarda, ou sem um retorno 
de imagem ou de marketing imediato, geralmente são preteridos nesses pro-
cessos de fomento com renúncia fiscal. Nesse processo, há a decisão do poder 
público que aprova aquele projeto para torná-lo apto a captar o recurso, mas 
também a decisão do empreendedor privado, que diz, ao final, se realmente 
vai ou não vai financiar aquele projeto, se interessa relacionar a imagem da 
empresa dele a tal projeto. Essa é a grande questão de ter a renúncia fiscal 
como único mecanismo de fomento. Não quer dizer que não seja válido. Acho 
muito válido, porque se a gente fala hoje em um contexto de fortalecimento 
das cadeias produtivas da cultura – uma área que é responsável, segundo es-
tudos ainda que precários, por 6% do PIB nacional –, você precisa estimular 
esse tipo de troca baseada em razões de mercado e de comércio. Mas como 
você estimula aquilo que não se enquadra nesse contexto? Por meio de outros 
mecanismos. Os fundos públicos de fomento, pelos quais se acessa o recurso 
de forma direta, são importantes. Boa parte dos estados vem revendo suas 
leis de incentivo, baseados também no modelo único de renúncia fiscal, para 
constituir fundos. Ao mesmo tempo, estão implantando planos, construindo 
e consolidando seus conselhos de estado na área de cultura, tanto conselhos 
de patrimônio histórico como conselhos de cultura. É a busca por multiplicar 
e consolidar mecanismos de participação popular e de exercício do controle 
social na gestão pública na área de cultura.

Qual é o orçamento da cultura do Acre?
Rio Branco, a capital, possui uma população de aproximadamente 350 mil 

habitantes, é uma cidade pequena. A população do Acre é de 700 mil habitan-
tes, então, populacionalmente falando, é um estado pequeno. O orçamento 
da área de cultura transita entre R$ 20 milhões e R$ 22 milhões por ano, in-
cluindo investimentos e despesas com custeio da máquina pública. A meu 
ver, é um orçamento considerável. Precisa melhorar e vem melhorando ano a 
ano, justamente nessa lógica de intensificar os investimentos com o objetivo 
de democratizar o acesso aos bens e serviços culturais. São três os grandes 
objetivos a perseguir na área de cultura. O primeiro é fazer com que a cultura 
seja entendida como políticas que devem ser universais, assim como a saúde, 
como a educação, como a segurança. Hoje, o debate na educação é um debate 
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Peru, e que o estado peruano também já está prestes a concluir a pavimenta-
ção integral. Isso liga o Acre até os portos do Pacífico. No Centro-Oeste e no 
Sul, o que dificulta a inserção da produção cultural, não só do ponto de vista 
do artista, mas do produtor também, é justamente a distância – o que a gente 
chama de custo amazônico. O custo amazônico, que foi muito debatido na 
Conferência Nacional de Cultura, é realmente o custo real que onera produ-
ções da Amazônia. Circular com um espetáculo teatral, ou com uma turnê de 
shows, ou com uma caravana de exposições de artes visuais pela Amazônia, 
é infinitas vezes mais caro do que no Sudeste, onde você tem uma ligação 
rodoviária e uma densidade populacional maior, em que você pode, em uma 
semana, circular por uma quantidade x de municípios de carro, fazendo vá-
rios municípios, um a cada dia, ou até mais de um por dia. É diferente você 
fazer isso em um estado como o Amazonas ou o Acre, em que boa parte dos 
municípios você só tem ligação por avião ou via fluvial. Imagine o custo de 
levar toda uma comitiva, uma turnê, com equipamentos, pessoas, cenários, a 
um município isolado, de barco. Agora, quando você parte para olhar sobre 
esse outro prisma, ou seja, do Acre em uma situação geopolítica privilegiada 
em relação aos demais países da América Latina, em especial Peru e Bolívia, 
e os países que fazem fronteira com o território acreano, aí a coisa muda de 
figura. É algo que ainda está em construção. A abertura e a pavimentação da 
rodovia em si não resolvem a questão, até porque é uma questão histórica 
de séculos. Esforços como o Mercosul e o Merconorte – muito discutidos no 
Acre – e outros esforços integracionistas vão passar, ainda por muitos anos, 
pela necessidade de quebra de resistências culturais, incluindo as linguísticas 
e as dos costumes. É impressionante a riqueza da cultura andina e a nossa ig-
norância sobre ela. Assim como é impressionante o grau de desconhecimento 
da população do Peru e da Bolívia sobre a produção cultural acreana e dos 
estados de fronteira. Não é a estrada que vai resolver a situação, mas permiti-
rá condições para a redução das diferenças com o passar do tempo. Vai abrir 
outros horizontes para o Acre e para a produção cultural do Norte. 

Para assistir essa entrevista em vídeo:

http://www.producaocultural.org.br/slider/daniel-zen/
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O Itaú Cultural surgiu como resultado de uma escolha do banqueiro Olavo 
Setubal para investir em cultura dentro da extinta Lei Sarney. Com uma histó-
ria de mais de 20 anos, o instituto desenvolve muitos projetos para incentivar 
e discutir a produção artístico-intelectual brasileira. Apesar de ser sediado em 
São Paulo, o instituto tem amplitude nacional. “Fazemos programações locais 
com espaços já legitimados nos outros estados”, diz Eduardo Saron, superin-
tendente do Itaú Cultural desde 2002.

Saron, que também é membro da Comissão Nacional de Incentivo à Cultu-
ra como representante da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), come-
çou a se interessar por arte na juventude. “Eu era de família de classe média 
e, como estudante secundarista, percebi que havia um abismo entre a escola 
privada e o mundo da escola pública.” Sentiu a necessidade de engajamento e 
passou a militar no movimento estudantil. A proximidade com Milu Villela o 
levou a trabalhar no Itaú Cultural. O desafio era transformá-lo “em um espaço 
de reflexão e difusão da arte contemporânea”.

Sobre as proposta de mudança na Lei Rouanet, Eduardo Saron questiona 
alguns argumentos apresentados no debate. Para ele, o modelo de cultura por 
leis de incentivo não é a ovelha negra do financiamento do setor.  O dese-
quilíbrio entre o mecenato e os orçamentos públicos é que teria gerado esse 
“desconforto”. “Esse desequilíbrio fez com que se pensasse: ‘Poxa! Mecenato 
é a ovelha negra’. Não é. A ovelha negra é a distância desses dois modelos de 
recursos. Além de mexer na Lei Rouanet, também precisamos aumentar os 
fundos e o orçamento ministerial.”

Como começou o seu interesse pela cultura?
Quando comecei a fazer movimento estudantil. E a partir do momento que 

passei a me referenciar nesta tribo – até para a construção da própria iden-
tidade – percebi que a cultura era um ponto forte de amadurecimento e de 
reflexão do próprio movimento estudantil. A história mostra isso. Então, ali 
os estudantes começam a participar de grupos de teatro e a circular mais com 
a turma para ver shows. Na minha época, aqui em São Paulo, a gente ia ao 
Centro Cultural para ver uma apresentação artística ou mesmo para ver pes-
soas e paquerar. Foi nesse momento que eu percebi que esse universo tinha 
um espaço de reflexão importante sobre a vida. Confesso que o meu primeiro 
interesse foi mais pela reflexão do pensamento crítico do homem contempo-
râneo. O apelo estético, para mim, não era o mais importante naquele mo-
mento, e sim poder debater o papel da humanidade, do nosso mundo. A arte 
era uma belíssima provocação para fazer esse debate. Ou pelo menos para eu 

Eduardo Saron

“No financiamento da 

cultura, o mecenato 

avançou mais do que o 

fundo nacional de cultura 

e os orçamentos federal, 

estaduais e municipais. 

Mas o mecenato não é a 

ovelha negra.” 
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23 anos. Ele surge, obviamente, dentro desse escopo da Lei de Incentivo à Cul-
tura, com a Lei Sarney [Lei 7.505/86, que regulamentava a dedução no imposto 
de renda de contribuições para a cultura], de uma maneira muito interessante. 
Quando a Lei Sarney foi criada, o doutor Olavo Setubal chamou um grupo de 
pessoas do Itaú e pediu um estudo e uma proposta para que a gente pudesse 
usar a Lei Sarney da melhor forma possível. Ele recebeu duas ideias. A primei-
ra foi criar um núcleo dentro do marketing no qual os recursos pudessem ser 
alinhados com o pensamento da comunicação do Grupo Itaú. A outra foi a de 
criarmos uma organização com missão, identidade, equipe e visão próprias. A 
instituição teria sua política cultural construída a partir dos inputs do Grupo 
Itaú e do mundo da cultura. Todo mundo imaginou que ele fosse optar pelo 
primeiro, porque agregaria valor à marca, impactar a imagem, é muito mais 
fácil, imediato e pragmático, se você coloca esse núcleo dentro do marketing. 
Mas ele optou pela segunda.

Por que o Olavo Setubal escolheu essa opção?
Primeiro porque ele era um visionário. Junto com o Eduardo Villela, criou 

uma das maiores instituições financeiras do mundo – depois dessa fusão com 
a família Moreira Salles –, fruto de todo esse empenho, de toda essa disposição 
dele. A perspectiva dele era que se colocasse uma unidade dentro do marke-
ting haveria, claro, coisas boas realizadas, mas seriam feitas necessariamente 
coisas sempre de curto prazo, de impacto pragmático, de retorno imediato. 
Com uma organização à parte, no fundo você dá a essa organização certa in-
dependência e qualidade de tempo para poder pensar. O tempo da cultura 
e da arte é diferente do tempo do marketing, do tempo dessa comunicação 
que demanda retorno rápido para a marca. Esses dois tempos, em algum mo-
mento, podem ser conflitantes. Foi algo como: “Desenvolvam os seus projetos, 
pensem os seus produtos, realizem as suas atividades, alinhem-se com o mun-
do da cultura, mas no tempo da arte, no tempo da cultura, na dinâmica do 
mundo artístico cultural”. Ele criou as condições para que a gente tivesse pro-
dutos como as enciclopédias [Arte e Tecnologia, Artes Visuais, Literatura Bra-
sileira, Teatro, Panorama Super-8]. Nosso site, hoje, tem quase um milhão de 
acessos. Com toda a certeza, é um dos sites mais acessados de uma instituição 
cultural com o nosso perfil. A metade dos acessos são para as enciclopédias. 
Se você me perguntar quanto demora a se fazer uma enciclopédia, eu digo 
que há dois tempos: primeiro, mais ou menos três ou quatro anos para colo-
car uma enciclopédia no ar; depois, o mais complexo é a manutenção dessa 
enciclopédia. A nossa enciclopédia de artes visuais, que foi a primeira e que 

ficar mais atento e perceber o que estava ocorrendo. Foi esse o momento do 
input de fato. Fiz parte do movimento estudantil e percebi com os colegas que 
a cultura era fundamental. Claro, isso não era nenhuma descoberta, até por-
que, historicamente, o movimento estudantil tem muita proximidade com o 
mundo da cultura. É só você olhar a UNE dos anos 60 com o CPC [Centro Po-
pular de Cultura].

Onde você estudou?
Eu estudei na PUC. Mas há um momento interessante antes, quando eu fiz 

magistério na escola pública durante o colegial. Meu pai só soube disso de-
pois. Foi ainda secundarista que comecei no movimento estudantil. Cheguei 
a ser vice-presidente da União Municipal dos Estudantes Secundaristas aqui 
em São Paulo. Depois fui para a UNE. Eu era de uma família de classe média e 
foi ali que percebi que havia um abismo entre a escola privada e o mundo da 
escola pública. E é importante as pessoas se mobilizarem para, pelo menos, 
tentar mudar o seu entorno.

E a ida para a produção cultural especificamente, como foi? 
Eu trabalhava no governo federal, na área de comunicação há dez anos, 

quando conheci a Milu Vilela. Ela tinha uma série de projetos, por meio do 
Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM) e dialogava com empresas públi-
cas como a Petrobras e a Eletrobrás. Naquele momento, ela já tinha assumido 
o Itaú Cultural. Houve uma afinidade e comecei a acompanhar mais de perto 
o trabalho dela. Quando ela já tinha seis ou sete meses de Itaú Cultural, me 
convidou para trabalhar lá e fazer um profundo processo de transformação 
da instituição: organizar a abertura, a nacionalização, a construção de parce-
rias nacionais e internacionais, além do aprofundamento dos instrumentos 
que o Itaú Cultural já tinha – embora ainda fossem frágeis –, como editais 
públicos para seleção de novos talentos. Ou seja, transformar o Itaú Cultural 
em um espaço de reflexão e difusão da arte contemporânea brasileira. Viven-
ciei quase do princípio esse momento de efervescência do Itaú Cultural com 
a chegada da Milu.

Descreva a missão do Itaú Cultural. Quais foram as propostas e como 
esse trabalho evoluiu? 

O Itaú Cultural é muito inovador na sua forma de trabalho ao imaginar a 
participação mais orgânica do setor privado dentro do mundo da cultura. 
Hoje, o Ministério da Cultura possui 25 anos de história, o Itaú Cultural possui 
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meu país, com as pessoas que vivem nele, com os seus colaboradores, com os 
seus funcionários. Enfim, o marketing do grupo se move para o Itaúbrasil ou 
desenvolve uma plataforma de patrocínios, que, além da cultura, passa pelo 
esporte, pelo meio ambiente. Obviamente, ele está observando como é que se 
agrega valor à marca, além de questões mais estruturantes, de como eu res-
pondo adequadamente a uma sociedade que hoje me vê como um líder. Um 
bom líder precisa mais do que entregar coisas bem feitas e com custos justos, 
acessíveis: precisa entregar coisas que tenham compromisso com o país.

O Itaú Cultural desenvolve vários projetos, como o Rumos e o 
Observatório, fale sobre como é o trabalho desta instituição na prática. 

Estamos aprendendo muito com o setor cultural nesses 23 anos. A equipe 
do Itaú Cultural tem mais de 100 profissionais, todos praticamente oriundos 
do mundo da cultura. Quem não vem daí são estagiários, meninos e meninas, 
que estão se formando e, com toda a certeza, se não ficarem no Itaú Cultu-
ral, vão continuar no mercado da cultura. Aliás, existe aí um grande gap no 
Brasil. Quem é esse gestor cultural? Quem forma esse profissional? Qual é a 
universidade. Isso quase não existe. Tenho lá no Itaú Cultural gente de arqui-
tetura, ciências sociais, administração, filosofia. O mercado, a universidade 
ou o mundo da educação ainda não conseguiram perceber que é fundamental 
criar algo interdisciplinar, que passe pela humanidade, mas também pela ad-
ministração, pelas questões práticas da produção cultural, do planejamento, 
da prestação de contas, das relações com a comunicação, das parcerias, das 
preocupações com relações institucionais e internacionais. A universidade 
não percebeu que precisa formar esse profissional. Muitas vezes, o Itaú Cultu-
ral acaba, na prática, formando esse profissional que o mercado precisa cada 
vez mais. Temos um conjunto de comitês, de núcleos internos, que compõem 
uma governança. Somos a única instituição cultural do país que tem duas cer-
tificações ISO: uma que acompanha, monitora e orienta todo o processo de 
comunicação dos nossos produtos e da nossa programação; outra é para toda 
a administração da verba incentivada e não-incentivada, desde o momento do 
nosso planejamento até a prestação de contas. Nossa governança passa por 
um conselho, composto por pessoas do Itaú-Unibanco e por pessoas da socie-
dade, portanto não é exclusiva do banco. No momento em que o nosso plane-
jamento é desenvolvido – nossas ações são feitas pelo grupo de profissionais 
do Itaú Cultural –, ele também é colocado para análise dessa governança, com 
o objetivo de aprovar, orientar e alinhar. Decidimos estrategicamente não fa-
zer espaços culturais nos estados. A partir de São Paulo, a gente dialoga com o 

surgiu como um banco de dados nosso antes mesmo de ser criada a internet, 
consome um grupo de especialistas imenso. O retorno, que às vezes o marke-
ting exige de imediato, é de médio e longo prazo. É claro que quando o dou-
tor Olavo Setubal pensou em criar uma organização com identidade e mis-
são próprias, ele pensou também que seria natural que, se essa organização 
desse certo, iria agregar valor à marca. É o que a gente faz hoje. Temos muita 
mídia espontânea, de veículos de áudio, de vídeo, de impresso e de internet 
– praticamente 25% de toda a mídia espontânea que o Banco Itaú-Unibanco 
consegue mês a mês. Isso é desdobramento de um produto de qualidade, de 
impacto, de dimensões de compreensão significativa para o mundo cultural e 
para o mundo artístico. A decisão de criar uma organização que fosse à parte 
do marketing não quer dizer que o marketing fique alheio ao trabalho. A gente 
conversa, consulta um ao outro. Às vezes o marketing nos pergunta: “O que 
vocês acham desse projeto que a gente está querendo apoiar?”. E vice-versa. 
Cada um com as suas devidas funções, cada um com as suas devidas missões, 
respeitando um ao outro, mas sabendo que ambos possuem o seu começo, 
meio e fim. Às vezes, em alguns momentos, eles convergem.

O marketing também constrói seu espaço com o projeto Itaúbrasil, não é?
Eles perceberam a importância da cultura e da arte para agregar valor à 

marca. Estão tentando cada vez mais se associar a esse universo, direta ou 
indiretamente. O Itaúbrasil surge com a perspectiva de valorizar a cultura 
brasileira. Há algo muito interessante ali, porque os projetos Bossa Nova e 
Roberto Carlos não se utilizaram de incentivo fiscal.  Percebeu-se que era um 
movimento importante de apoio à cultura brasileira. E também porque existe 
a exigência que a sociedade faz e vai fazer cada vez mais sobre as empresas: o 
questionamento se os produtos e serviços dela são de qualidade, feitos sobre 
um custo justo. São questões sempre postas na mesa, de primeira, segunda 
e terceira prioridades, no momento da decisão do consumidor. Hoje, as per-
guntas são mais complexas: “Qual o retorno para o país? Quanto emprego 
gera? Como a empresa distribui o lucro? Qual a sua responsabilidade perante 
as questões ambientais, sociais, culturais, artísticas?”. Essas e outras ques-
tões estão entrando como componentes do consumidor para decidir sobre 
um ou outro banco, sobre uma ou outra maionese. Claro que custo, qualidade 
do serviço, importância do produto, ainda são determinantes para o consu-
midor – embora não sejam para países que estão em um estágio de desen-
volvimento avançadíssimo. Quando você está diante de um país plenamente 
desenvolvido, o que conta é a responsabilidade que essa empresa tem com o 
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2010 é de R$ 1,3 bilhão, esse limite estaria em R$ 6,5 milhões. Com isso, não 
teríamos pela Lei Rouanet a Orquestra Sinfônica Brasileira, um novo Museu 
da Língua Portuguesa ou o Museu do Frevo que está sendo feito no Recife. 
No ano passado, o ministério anunciou a criação de uma organização para 
óperas no país. A organização foi apresentada com um financiamento pela lei 
de incentivo, pelo mecenato, e vai custar R$ 12,5 milhões. Com esse projeto 
de lei, isso não aconteceria. Então, há questões nesse projeto de lei que me 
preocupam muito mais do que, por exemplo, essa questão da contrapartida. 
O empresariado brasileiro precisa aumentar sua contrapartida no uso da Lei 
Rouanet. Usar 100% a todo o momento é ruim. Mas também acho que 100% 
para algumas questões são fundamentais. Você hoje não consegue 100% para 
fazer um programa nacional de qualificação profissional dos gestores cultu-
rais. Para mim, seria fundamental. Se você fizer um projeto educativo isolado 
para sua instituição cultural, ou para um Ponto de Cultura isolado, e não asso-
ciar a áreas de expressão como artes visuais, como artes cênicas – áreas que 
dão 100% –, você não consegue 100% de abatimento fiscal. Para mim, projeto 
educativo precisa ter 100% de abatimento fiscal. Se você associar esse projeto 
educativo, por exemplo, à música popular, você não vai ter 100% de abatimen-
to fiscal, porque música popular está no Artigo 26. Portanto, há questões que 
mereceriam mais de incentivo fiscal, como plataformas experimentais que 
oferecem riscos enormes e às vezes o projeto nem acontece. Não acontecer 
faz parte desse processo de elaboração, de compreensão, de construção da 
arte e da cultura.

Dois pontos são sempre levantados sobre a Lei Rouanet. Um é sobre o 
caráter provisório de uma lei de incentivo, por não existir uma política 
permanente para o setor. E outro é a limitação estética quando o artista 
está vinculado a um mecenas ou a uma empresa. O que você pensa sobre 
estas questões?

Nunca teria que existir caráter provisório para lei de incentivo. O debate 
da institucionalização da arte é um negócio histórico. Se você pegar a histó-
ria do incentivo no mundo, você pode questionar a produção do Michelange-
lo, por exemplo. Afinal, Michelangelo foi apoiado pela Igreja. Foi suportado 
e patrocinado para fazer aquelas belezas. Não quer dizer que ele teve a sua 
criatividade e a sua importância minimizadas.  Esse é o primeiro ponto. Se 
eu me associo a um patrocinador, independente se é renúncia ou não, será 
que eu deixo de fazer, de criar, ou me vinculo de tal forma que a minha cria-
tividade fica em segundo plano em relação ao meu patrocinador? A história 

país inteiro. A nossa compreensão é que existem espaços culturais, o que falta 
são dinâmicas suficientemente bem colocadas para atender ao consumo cul-
tural no país: uma programação, um produto de qualidade. Daí esse diálogo 
com o país para a gente construir programações locais com os espaços que 
já são legitimados pelos seus estados. O Itaú Cultural possui vários progra-
mas e produtos. O primeiro, e um dos mais importantes, são as enciclopédias 
de artes visuais, teatro, literatura, arte e tecnologia. Lançaremos mais quatro 
volumes em breve: cinema, música, dança e política cultural. As novas en-
ciclopédias vão convergir com as outras diante da perspectiva de que essas 
áreas de expressão estão se interligando. Além da enciclopédia, você tem o 
programa Rumos, que existe há 11 anos. É um edital público, um movimento 
imenso para democratizar o acesso, não só os recursos, mas essa organização 
que permite que o artista se veja, e que seja visto. Temos um programa que 
trabalha em 11 áreas, não só artísticas, mas áreas do pensamento. Eu diria 
que o Rumos e as enciclopédias são os nossos mais importantes programas.

Com a proposta de mudança da Lei Rouanet, o que o Itaú Cultural 
precisaria fazer para se adaptar? Os investimentos iriam diminuir, 
haveria nova fórmula de composição de investimentos?

Historicamente, o Itaú Cultural nunca utilizou o Artigo 18 [dispositivo da 
Lei Rouanet que permite às pessoas jurídicas deduzir do imposto de renda de-
vido 100% do valor utilizado em determinados projetos, como os de artes cêni-
cas, música erudita e artes visuais], mas sempre o Artigo 26 [dispositivo que 
permite às pessoas jurídicas deduzir do imposto de renda devido 30% do valor 
aplicado em patrocínios e 40% das doações]. Significa que a gente sempre deu 
contrapartida se falarmos especificamente da nossa operação com Lei Roua-
net. Mas o Itaú Cultural não trabalha só com a lei de incentivo. Em 2009, ope-
ramos quase R$ 40 milhões. Desse total, R$ 30 milhões foram por meio da Lei 
Rouanet, o restante foi fora. E dos R$ 30 milhões, tudo foi feito com o Artigo 
26. Significa que já existe uma contrapartida. Então, se você olhar friamente 
como está o projeto de lei hoje, para o Itaú Cultural não muda absolutamente 
nada. É claro que outras instituições têm a prática de utilizar o Artigo 18, de 
captar 100% e não utilizar outros recursos para operar a sua instituição. Mas 
acho que o projeto de lei ainda vai melhorar. Há um processo de aprimora-
mento que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal vão conduzir para 
melhorar a execução. Para mim, essa nem é a principal questão. Existe outro 
ponto no projeto de lei que me preocupa muito, que é o teto de investimen-
to para o proponente de 0,5%. Como a projeção do mecenato brasileiro para 
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área cultural? E também outro ponto: do ângulo do Itaú Cultural, o que 
é o Centro Cultural Banco do Brasil?

Instituições como o Itaú Cultural, o CCBB, o Instituto Moreira Salles, o 
Instituto Santander e o próprio Sesc possuem um sentido de perenidade, de 
construção de legado, de pensamento estratégico, de visão de longo prazo. 
Conseguem transformar a sua capacidade de ação em um projeto de médio, 
longo prazo, que é fundamental na perspectiva de construção de política pú-
blica. Você não constrói política pública no curto prazo, com um evento, pon-
tualmente, mas, sim, no horizonte. Se você pega um Itaú Cultural, que tem um 
programa de edital público há 11 anos, você começa a criar uma dinâmica no 
mercado. Há uma dinâmica com os artistas, uma dinâmica no mundo cultural 
que, faça chuva ou faça sol, todo ano, em março, você encontra editais aber-
tos. Quando você tem uma dinâmica da Petrobras que começa a fazer editais, 
você induz o mundo da cultura a perceber isso como: “Se o meu projeto não 
está maduro ainda para ser apresentado, posso apresentá-lo no ano que vem”. 
Ou: “Olha o conjunto de projetos que foram apresentados, reconhecidos e 
hoje estão recebendo verba! Como é que eu me enxergo diante desse conjunto, 
para fazer alguma coisa que possa indicar esse olhar da Petrobras”. O sentido 
de perenidade do legado está muito presente nessas organizações, e isso é um 
grande diferencial para quem quer fazer cultura bem feita. Sempre faço duas 
perguntas quando me apresentam projetos: “Tem a condição de esse projeto 
ser perene? E depois que ele é feito, qual é o legado, qual é o rastro que ele vai 
deixar para a cultura e a arte brasileira?”. Se uma das respostas indicar uma si-
tuação negativa, esse projeto não merece estar próximo do que a gente pensa 
de apoio, de fomento, de construção, de difusão de arte e de cultura no Brasil. 
O Instituto Moreira Salles possui essas duas características muito presentes. 
Eles constituem, digitalizam, difundem acervo. São publicações fundamen-
tais para a reflexão a respeito do mundo da cultura, que se aproxima muito 
das características do Itaú Cultural. É interessante que são duas organizações 
que se juntaram agora, Itaú e Unibanco, que tinham espíritos muito pareci-
dos. Os dois bancos vieram de uma série de fusões anteriores. As instituições 
culturais dessas duas organizações são muito parecidas na origem, com dois 
importantes patrocinadores, Walter Moreira Salles, de um lado, e Olavo Setu-
bal, de outro. Do ponto de vista prático, o Instituto Moreira Salles não entrou 
na fusão. É, hoje, um instituto da família Moreira Salles. E o Itaú Cultural tam-
bém não entrou na fusão, porque o Itaú Cultural é do Grupo da Itaúsa, que 
é parte da família Villela e Setubal. O Itaúsa tem parte do Itaú-Unibanco, a 
holding financeira. Então, nem um nem outro faz parte da fusão. O que temos 

prova que existem coisas maravilhosas e inquestionáveis que foram patro-
cinadas. Se havia incentivo fiscal ou não, aí entramos em outra conversa. A 
institucionalização da arte é um debate que sempre se dá no fio de nava-
lha. Em alguns momentos atrapalha, mas a história já provou o contrário. 
Quanto ao incentivo fiscal, o que está distorcido nesse modelo é o desequi-
líbrio com os outros espaços de capacidade de investimento na cultura. Os 
investimentos em cultura hoje estão no mecenato com a Lei Rouanet, no 
Fundo de Investimento Cultural e Artístico (Ficart) e no Fundo Nacional de 
Cultura. Se você pegar historicamente esses modelos, o mecenato foi o que 
conseguiu avançar mais rapidamente e se descolou de maneira muito dra-
mática do Fundo Nacional de Cultura e do próprio orçamento ministerial, 
do orçamento dos governos municipais, estaduais. Agora, esse desequilíbrio 
que gerou esse desconforto todo não possui culpa no mecenato, e, sim, na 
diminuição do investimento para o fundo e do orçamento público federal, 
estaduais e municipais. Em 2008, por exemplo, enquanto havia um mece-
nato de praticamente de R$ 1 bilhão, o Fundo Nacional de Cultura tinha 
R$ 250 mil e o orçamento ministerial era o penúltimo orçamento da União 
– só ganhava do Ministério da Pesca, que tinha acabado de ser criado. Esse 
desequilíbrio é o grande problema. Como o mecenato não tinha condições 
de sofrer achatamento por parte da área econômica do governo, o governo 
dava um teto, como R$ 800 milhões, aí o mecenato conseguia empurrar esse 
teto para cima, fruto dessa dinâmica do mercado. Enquanto isso, o governo 
dava um teto para o Fundo Nacional de Cultura e, muitas vezes, fazia o con-
tingenciamento do recurso. Liberava lá em dezembro, com menos de um 
mês para executar. Por mais que os caras pudessem ser geniais, com uma 
capacidade imensa de execução financeira, de estabelecer convênios, de 
repassar recursos, é muito difícil você executar um descontingenciamento 
nesse tempo. Esse desequilíbrio fez com que se pensasse: “Poxa! Mecenato é 
a ovelha negra”. Não é. A ovelha negra é a distância desses outros dois mo-
delos de recursos. A Lei Rouanet possui 18 anos. Sempre falo que ela surge 
antes da internet, e só por isso já merece ser revista, porque o mundo da 
internet e do conhecimento, para a cultura e para a arte, fez uma revolução. 
Mas além de mexer na Lei Rouanet, também precisamos aumentar os fun-
dos e o orçamento ministerial.

Itaú e Unibanco fizeram uma das maiores fusões entre bancos. As duas 
instituições culturais, o Itaú Cultural e o Instituto Moreira Salles, têm 
características bastante particulares. Como você vê essa fusão para a 
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por questões de direitos autorais e pela sensibilidade para o conteúdo.

Qual é a sua postura em relação a essas mudanças que estão sendo 
discutidas na Lei do Direito Autoral?

O Brasil teve três leis de direitos autorais nos últimos 20 ou 30 anos. Quan-
do você vai se defrontar com uma obra, com uma produção artística, você 
tem que descobrir em que momento ela foi feita, se no momento um, dois, ou 
três. Se foi no momento dois, não se proponha a fazer nada, porque é o mais 
hermético. Você não pode fazer absolutamente nada com a obra, por mais 
que você tenha a autorização do artista. No momento três, você ainda possui 
muitas limitações. As enciclopédias do Itaú Cultural só são garantidas porque 
a gente conseguiu provar que não existe finalidade econômica, que são tre-
chos de obras e tudo tem um fortíssimo caráter educativo, de formação para 
pesquisadores, professores e alunos. Mesmo assim, em alguns momentos, nos 
defrontamos com problemas. Quer dizer, está aí um produto que deveria ter 
absoluta condição para navegar de maneira muito confortável em relação aos 
direitos autorais. A Lei dos Direitos Autorais precisa ser rediscutida. Em tese, 
concordo com a questão da finalidade educativa, contudo, sei que, na prática, 
é muito complexo fazer isso funcionar.

Para fechar, fale de um filme ou de uma peça de teatro que tenha como 
referência o trabalho de um gestor cultural.

Caramba, é difícil. O filme que eu me pego pensando de vez em quando 
sobre o papel da arte e da cultura é um filme dos anos 80: Blade Runner [1982, 
dirigido por Ridley Scott]. Se você pegar o final do filme, aquela discussão so-
bre o ser humano e o replicante é impressionante. No fundo, é o seguinte: ou 
a gente põe a turma para pensar sobre a missão de cada um e, portanto, vai 
a fundo na construção de um pensamento crítico contemporâneo, que hoje 
está superexacerbado por essa questão do meio ambiente, ou você não cum-
priu o seu papel. Costumo brincar que educação dá as bases para a constru-
ção do pensamento, mas a cultura dá as condições. Ou impõe a crítica a esse 
pensamento. Por isso, não há como um andar dissociado do outro. Para mim, 
o final de Blade Runner faz pensar o papel de cada um. Fora a trilha sonora, 
que é excepcional. Sou um apaixonado pelos anos 80. 

Para assistir essa entrevista em vídeo:

http://www.producaocultural.org.br/slider/eduardo-saron/

feito é conversado muito mais do que conversávamos antes, porque talvez 
esse seja outro gap da cultura. A falta de articulação entre as organizações 
faz com que alguns projetos sejam sobrepostos e que outros nem aconteçam. 

Formação de público foi uma questão que pesou bastante na Lei 
Rouanet, nesses oito anos. O que você pensa a respeito?

Formação de público está intimamente ligada a uma questão estrutural 
do Brasil, que é a educação. Você não faz um grande projeto de formação de 
público sem dialogar firmemente com a educação. E você não faz um pro-
grama de formação de público para amanhã, para daqui a três dias, um ano 
ou cinco anos. Você faz um programa de formação de público para daqui a 
20 anos. Por outro lado, as últimas vezes em que se viu a cultura se aproxi-
mar da educação, isso aconteceu como – vou ser grosseiro aqui – uma medí-
ocre ferramenta, um simples e medíocre instrumento de melhoria das con-
dições metodológicas e pedagógicas do mundo da educação. Como se fosse 
somente uma forma de o professor dar uma aula ou de abordar uma temá-
tica de maneira mais lúdica. Não como um espaço de efetiva transformação 
e construção de pensamento crítico. Educação e cultura precisam se juntar 
em um pensamento estratégico unificado. Sem elementos fundamentais 
para a construção de um pensamento crítico de uma nação, não haverá um 
processo de formação de público. Se você pegar São Paulo, ou se observar 
um programa do Ministério da Cultura dos Pontos de Cultura, você vê que 
há uma dinâmica cultural intensa pelo país. Mais nos grandes centros, me-
nos nas pequenas cidades, mas existe. Mas por que as pessoas vão pouco? 
No Itaú Cultural, a gente tem um público de 300 mil pessoas por ano, com 
todas as atividades gratuitas. Temos uma série de projetos de formação de 
professores também gratuitos, assim como o curso de pós-graduação para 
gestores culturais. Eu gostaria de ter mais público? Claro que sim e me es-
forço para isso. E não estamos usando nossa capacidade máxima, dá para 
receber mais pessoas. Os programas para atrair os professores, para que eles 
depois tragam os seus alunos, existem. No ano passado, a gente trouxe 30 
mil crianças de escolas públicas com ônibus do Itaú Cultural; vamos buscar 
as crianças para trazer ao Itaú Cultural. Tudo isso com custo zero, só com 
a nossa capacidade de se articular com a escola, para que ela possa estar 
em uma atividade no Itaú Cultural. Então, essa aliança entre a educação e 
a cultura é fundamental para você pensar de fato em um programa estru-
turante, de 10 ou 20 anos, para um processo de formação de público mais 
qualificado. Sem contar o mundo digital, que aí é outra história, que passa 
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A origem do Grupo Tapa, nas palavras do diretor de teatro Eduardo To-
lentino, está ligada a brincadeiras de universitários como “pretexto para 
tomar um chope”. O ambiente carioca da década de 70 inspirava arte no 
cotidiano e contaminava aquele grupo de amigos do curso de ciências so-
ciais da Pontifícia Universidade Católica (PUC). “Havia muita efervescên-
cia”. O grupo se profissionaliza em 1979 com o nome de Teatro Amador 
Produções Artísticas (Tapa), intercalando peças infantis e adultas. Entre 
elas, A Menina e o Vento (1979), de Maria Clara Machado, e Uma Peça por 
Outra (1980), baseada em textos de Jean Tardieu.

Desde então, Tolentino já trabalhou com cerca de 600 atores. A pesqui-
sa do grupo é marcada pela busca de uma dramaturgia nacional e pela 
montagem de clássicos do teatro: Viúva, Porém Honesta (1983) e Vestido 
de Noiva (1994), de Nelson Rodrigues, A Mandrágora (1986), de Maquia-
vel, A Moratória (2008), de Jorge Andrade, entre outras. O Tapa se notabi-
lizou nos anos 1990, já com sede em São Paulo, com o projeto Panorama 
do Teatro Brasileiro, que já teve segunda edição em 2010. Em 30 anos de 
trabalho, Tolentino recebeu diversos prêmios e é responsável pela forma-
ção de uma geração de atores.

As críticas de Eduardo Tolentino se aprofundam ao falar do modelo de 
financiamento brasileiro da cultura. Artistas, gestores e produtores abdi-
caram, segundo ele, da função de construir uma política cultural em de-
trimento do jogo de balcão. “Acho que perdemos completamente o foco. 
Fomento é ilusório, tutelar e satisfaz o terreno da expressão – vivemos 
em uma época em que todos querem se expressar e que todos devemos 
ser financiados para isso. Perdem-se todos os focos de contato com o pú-
blico.” A situação piora quando a cultura se afasta da educação. “De que 
adianta uma cidade como Ourinhos (SP) receber um espetáculo este ano 
e outro daqui a três? Se não existe um planejamento de circuito, você não 
formará público nenhum.”

Como começou o Grupo Tapa? 
O Grupo Tapa começou na PUC do Rio de Janeiro, nas ciências sociais, em 

1974. Era uma brincadeira, nós ensaiávamos três ou quatro vezes por sema-
na, duas horas por dia – um pretexto para tomarmos um chope depois. Isso 
durou até 1979, quando o Tapa realizou seu primeiro espetáculo profissional. 
Até então a gente se apresentava em um clube ou na própria faculdade. Eram 
seis meses de ensaio e quatro dias de apresentações. Não passava de uma 
brincadeira, porque estávamos em outras áreas.

Eduardo Tolentino

“Não existe no Brasil um 

projeto suprapartidário 

para os próximos 20 anos 

que pense a cultura para 

além das eleições. Até 

existem idéias ótimas, mas 

elas se perdem.”
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voltei, o pessoal estava combinando fazer alguma brincadeira de final de ano e 
alguém sugeriu uma peça de teatro. Foi uma coisa que nasceu por acaso. Mas, 
como eu digo, ainda no colegial, eu comecei a ser um assíduo frequentador de 
teatros. Não só eu, uma leva de gente que convivia junta e hoje nem trabalha 
na área artística. Íamos ao teatro toda semana e, anteriormente, aos festivais 
de MPB. Creio que houve, para mim, um encaminhamento artístico natural, 
outras pessoas se desligaram disso. Me lembro que eu tinha uma máquina su-
per-8 e comecei a brincar com cinema. Isto é, alguma coisa nesse campo iria 
acontecer, eu não sabia o quê. 

Em 1983, vocês montaram Viúva, Porém Honesta, do Nelson Rodrigues. 
Como foi? 

Viúva foi uma peça que mudou um pouco a nossa vida e a nossa trajetória. 
O grupo estava com quatro anos e era a nossa terceira peça adulta. Partimos 
de um estudo sobre a obra do Nelson Rodrigues. Eu sempre fui muito apaixo-
nado pelo Nelson, assim como era grande parte do grupo. Viúva era uma peça 
desconhecida que havia sido montada em 1957, com um grande fracasso de 
público e de crítica. No entanto, quando a descobrimos, dissemos: “É o que 
queremos fazer nesse momento”. Talvez seja uma das peças do Nelson Ro-
drigues mais frágeis como dramaturgia, mas contém uma iconoclastia que 
ia muito ao encontro daquilo que pensávamos no momento. É uma peça que 
termina com um personagem falando: “Nem a solteirona escapou”; diz que 
ninguém tem moral; o diretor do jornal vende o país e o editor-chefe vende a 
família; o psicanalista cobra por taxímetro; enfim uma peça a respeito de uma 
descrença institucional. Por isso é possível entender porque não foi aceita em 
1957, quando se vivia a esperança de um país juscelinista, progressista, o país 
do amanhã. Para nossa geração, o amanhã havia chegado e se apresentava 
bastante doloroso. Viúva, Porém Honesta colocou o grupo em um outro pata-
mar, ao mesmo tempo houve um resgate do texto por meio da montagem. Al-
gumas pessoas passaram a escrever sobre o texto do Nelson. A peça nos tirou 
dos horários alternativos e nos colocou nos oficiais, proporcionou viagem in-
ternacional e nos deu os primeiros prêmios importantes no teatro adulto. Só 
havíamos ganhado prêmios no teatro infantil. Enfim, foi uma peça que mudou 
muito a nossa vida. Nelson Rodrigues sempre mudou a vida do Tapa. 

Por que o nome do grupo é Tapa? 
Era Teatro Amador Produções Artísticas, o que diz muito bem a respeito da 

nossa origem e da ausência de pretensão profissional que tínhamos no perí-

  Qual foi essa primeira peça? 
Foi a peça infantil A Menina e o Vento, da Maria Clara Machado. Depois eu 

escrevi uma peça infantil chamada Apenas um Conto de Fadas e só em segui-
da fizemos a nossa estreia profissional, em 1979. Nosso primeiro espetáculo 
adulto profissional foi uma coletânea de textos do Jean Tardieu [Uma Peça por 
Outra, montada em 1980], um autor absurdista, francês, pré-Ionesco e pré-Be-
ckett. Durante os cinco primeiros anos, a gente intercalava uma peça adulta 
e uma infantil. 

O que significou o fato de vocês virem de outras áreas, o que isso trouxe 
de reflexões? 

O primeiro ano do curso de ciências sociais na PUC era polivalente e havia 
de tudo: economista, geógrafo, historiador, sociólogo. Depois é que você se 
especializava. Eu fazia economia, embora tenha me formando em jornalismo 
mais tarde. Naquele momento, no Brasil de 1973, quando entrei na faculdade, 
quem não assistisse dois ou três filmes por semana, uma peça de teatro e um 
show de MPB, nem conversava. O campus da PUC era muito ativo. No ginásio 
da universidade, nós assistimos, por exemplo, ao Chico Buarque, à Nara Leão, 
ao MPB-4 e ao Quarteto em Cy cercados pelo Exército. Se cantassem Apesar 
de Você, o Exército invadiria. Havia muita efervescência na participação da 
vida cultural. Não foi uma coisa que começou isoladamente. Nós íamos aos 
festivais, aos shows da Elis Regina, aos da Nara Leão. Parece até bobagem di-
zer isso, mas fazia parte da pólis, do sentido político da vida, você ter uma 
vida cultural. Nos anos 70 era assim que funcionava, pelo menos em uma ci-
dade como o Rio de Janeiro. Acredito que em São Paulo também. Então, nós 
estávamos simplesmente fazendo uma coisa da qual participávamos como 
espectadores. A maior parte dessas pessoas era de diletantes, não queria tra-
balhar como profissional. Quando anunciavam um ensaio geral do Calabar 
para a censura, a faculdade inteira corria para o Teatro João Caetano para as-
sistir. Foi uma passagem quase natural para outra área. Nós não pensávamos 
em um primeiro momento em sermos profissionais de teatro. Só estávamos 
participando de uma coisa que fazia parte da vida. 

Por que o teatro? 
Foi por acaso. Nós entramos na faculdade em 1973 e, em julho, eu fui via-

jar para fora do Brasil para competir como nadador. A nossa passagem dava 
direito a voltar por vários países da Europa. Mas eu achava que devia voltar 
para o Brasil e que alguma coisa tinha que acontecer na minha vida. Quando 
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Fale sobre A Megera Domada, de Shakespeare, que vocês montaram em 
1991. 

A Megera Domada faz parte de um ciclo de comédias clássicas que começou 
com Maquiavel. Depois fizemos Sr. do Porqueiral, foi um sucesso inesperado. 
Trata-se da história de um jeca que chega na cidade grande e é manipulado 
pela metrópole. Como estávamos na Era Quércia, começou uma afluência de 
políticos no teatro para ver a peça, que nos surpreendeu muito. É um texto 
médio do Molière, mas caiu como uma luva para São Paulo naquele momento. 
Nós tínhamos pensado em montar O Burguês Fidalgo, uma peça maior, porém 
soubemos de outras pessoas que a estavam fazendo. A que nós montamos 
funcionou para a plateia paulistana de uma maneira surpreendente. A Megera 
Domada, por sua vez, foi um projeto que dava sequência a esses clássicos, en-
tão explorando Shakespeare, um autor mais difícil. Nós começamos com um 
pequeno público, mas acreditávamos muito no espetáculo. Quando fazíamos 
alguma coisa que resultava em uma peça lotada, nós dizíamos: “É isso. Temos 
que buscar esse público que a gente acha que a peça deve ter”. Ficamos um 
ano e meio em cartaz com A Megera, insistindo, até que o público veio. Tínha-
mos atrizes muito fortes e havia muita provocação entre os integrantes do 
elenco para tocar nesse ponto, apostando nesse microcosmo. A Megera talvez 
reflita algumas bases sociais das quais a gente esteja perto. Foi em uma época 
em que as mulheres estavam se impondo no mercado de trabalho, com opi-
nião e personalidade. E as provocações eram muito grandes dentro do grupo. 
No Tapa, as mulheres foram as primeiras a serem consideradas grandes atri-
zes, antes dos atores. Havia um jogo muito interessante e muito vivo que fa-
zíamos com a peça. Do ponto de vista técnico, passamos uns quatro ou cinco 
meses ensaiando a peça sem poder usar qualquer palavra, contando a história 
apenas com imagens. Até para vencer a dificuldade da fala shakespeareana. 
Naquele período, atores se viraram para se expressar. Quando a palavra che-
gou, ela ficou tão fácil, deixamos de nos assustar com o verbo shakespeareano.  

Como você pensa o repertório do grupo? 
A princípio, você não pensa em um repertório. Isso acontece ao longo da 

formação. A gente  sempre se voltou para o que gostaríamos de falar e para o 
que seria desafiante para aqueles atores naquele momento. Não para um ou 
outro ator fazer, mas para o conjunto. Material humano nós temos, então é 
o que queremos dizer e o que podemos dizer. Não adianta eu querer montar 
Édipo Rei porque é uma peça bacana, se não houver capacidade de dirigir um 
coro que possa dar conta da peça. Mesmo que eu tenha um ator para fazer o 

odo da faculdade. Aliás, demorou bastante para conseguirmos viver de tea-
tro. Nossa primeira peça, Apenas um Conto de Fadas – um texto meu –, teve 
uma carreira excepcional. Ficamos um ano e meio em cartaz, com um gran-
de público, mas não dava para viver. A peça foi produzida com o dinheiro 
que eu havia ganhado como assistente de produção do filme Muito Prazer, 
do Davi Neves, ganhador do Festival de Brasília em 1979. Muita gente nos 
ajudou. Um amigo meu conhecia um pequeno serralheiro, então o cenário 
foi construído com material precário. Eram 16 pessoas em cena, o que cria-
va uma força coletiva, uma trazia um vestido, outro trazia não-sei-o-quê. 
Acho que começamos a viver de teatro lá por 1988 ou 1989. Até entrar o 
Fernando Collor (risos). 

Na sequência, vocês encenaram Molière, Shakespeare e Plínio, certo?  
Não, não. O Grupo Tapa se mudou para São Paulo em 1986. Nós fizemos 

O Tempo e os Conways [1986, texto de J. B. Priestley]. Pela primeira vez tra-
balhamos com uma atriz de renome nacional, a Beatriz Segall. Essa histó-
ria é fantástica. Meu pai havia morrido e me deixou um apartamento, que 
eu usei para montar a peça. Consegui pagar todas as pessoas, os atores, 
mas eu perdi o apartamento. Só consegui recuperá-lo quando viemos para 
São Paulo. A peça fez muito sucesso em São Paulo e no Rio. Viemos fazer 
uma temporada e se tornou um sucesso enorme. A Aliança Francesa era 
um teatro com uma história importante nos anos 60, quando o Antunes 
Filho o ocupou, com a Maria Bonomi e o Ademar Guerra. Porém, estava em 
decadência devido à degradação da região da República. Achamos o tea-
tro uma graça, propusemos fazer a peça lá e fizemos muito sucesso. Nós 
conversamos com a Aliança para ver se eles topariam que ficássemos por 
um ano apresentando um repertório, com a possibilidade de renovação 
caso desse certo. Nisso foram 17 anos dentro da Aliança. Naquele primei-
ro momento, trouxemos as produções que havíamos feito no Rio: Viúva, 
Porém Honesta; Uma Peça por Outra e Pinóquio. Nossa primeira montagem 
em São Paulo foi A Mandrágora [1988, texto de Maquiavel], uma produção 
muito simples e barata. Logo depois, fizemos o Solness, o Construtor [1988, 
texto de  Henrik Ibsen], com Paulo Autran no elenco. Já o Molière foi mais 
interessante, porque até então nós pagávamos à Aliança. Um diretor da 
Aliança viu o trabalho do Jean Tardieu e propôs, por meio da Lei Sarney, 
nos dar um patrocínio. Nós deixaríamos de pagar o teatro e eles produzi-
riam uma peça. Assim, o Molière entra na nossa história [Sr. de Porqueiral, 
encenada em 1989].  
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esgota em um sucesso.
Você disse que o Nelson Rodrigues mudou várias vezes o Grupo Tapa. 
Como foi essa montagem surrealista de Vestido de Noiva, de 1994?  

Na montagem, há um espelho que vai revelando as coisas virtualmente. Ves-
tido de Noiva  nasce do acaso. Havia uma grande paixão pela peça e vontade de 
montá-la, mas não naquele momento. Eram os 50 anos da estréia de Vestido 
de Noiva e estávamos muito sem dinheiro. Havia uma montagem da peça feita 
pelo Arthur Nunes, no Rio, mas nenhuma em São Paulo. Propusemos a ideia à 
Marta Góes, responsável pelo Departamento de Teatro da Secretaria de Esta-
do da Cultura. Queríamos fazer uma leitura e um debate sobre a obra no final 
do ano. Ela aceitou e nos deu uma pequena verba, algo como R$ 5 mil hoje em 
dia. Com esse dinheiro pagamos os décimos terceiros, a conta de luz, saímos 
do buraco e ainda descobrimos que estávamos com um material excepcional 
na mão. No entanto, tínhamos uma leitura de Vestido de Noiva, não um espe-
táculo. E aí entra o acaso. Nós nos propusemos a fazer essa leitura com uma 
atriz que tivesse alguma repercussão de mídia. Uma atriz conversou comigo, 
topou fazer e, uns cinco dias antes, telefonou cancelando: “Vou ter que fazer 
uma novela, uma plástica e não vou fazer a peça”. Todas as outras que chama-
mos estavam comprometidas. Até que a Maria Teresa Vargas sugeriu: “Por que 
vocês não fazem com a Sônia Oiticica, uma atriz rodrigueana histórica e que 
está meio afastada?”. Liguei para Sônia, que tinha 76 anos, e ela disse: “Que 
bom, eu sempre quis fazer a Madame Clessi. Agora não tenho mais idade, mas 
como é uma leitura eu posso fazer”. Sônia tinha o acento rodrigueano muito 
forte e o domínio do pensamento do Nelson. Ela foi musa dele, aliás A Falecida 
foi escrita para ela. Fizemos uma leitura ensaiada com figurino, cenário e luz. 
Quando a Sônia começou a ler, me veio uma coisa na cabeça: a obra estava 
fazendo 50 anos, saudada com um marco da modernidade, mas muitas coisas 
no procedimento da peça já não eram mais modernas. Ela fora escrita quando 
Cidadão Kane ainda não havia chegado ao Brasil. Pensei assim: vou trabalhar 
em cima do espetáculo do Ziembinski, mas em cima da ação do tempo sobre 
a peça. A Madame Clessi envelheceu e o Brasil é um país que já tem divórcio. 
Alguns pontos do texto têm uma marca do tempo. Ao olhar para eles, eu posso 
refletir um pouco sobre o que nós mudamos e esmaecer essa leitura. Foi a par-
tir disso que fizemos a montagem. Nós esmaecemos Vestido de Noiva, como se 
fosse uma fotografia em sépia. Trabalhamos com algo que vinha perturban-
do os amadores há muito tempo: o cartesianismo dos planos da realidade. 
Em 1976, eu havia assistido à última montagem do Ziembinski para Vestido, 
com aquele cartesianismo – a divisão clara entre realidade e alucinação –, e 

Édipo Rei, por exemplo. Nós fomos equilibrando essas forças, às vezes acer-
tando, às vezes errando. Mas ampliando, sobretudo, nossos repertórios indi-
viduais e coletivos. Fizemos muitos ciclos de leitura de autores. A partir de um 
determinado momento, passamos a traduzir muita coisa que não chegava ao 
Brasil. Temos um bando de traduções inéditas, que nem fizemos ainda. Não 
basta você querer fazer, pois depende de como e de quando você pode fazer. 
Nós lidamos com isso no Brasil. 

Mas como foi a construção dessa identidade do Grupo Tapa? A relação 
interna entre os atores, a direção e o público? 

Se o Tapa sobreviveu 30 anos, foi por dois motivos fundamentais. No Rio, 
nós éramos um grupo mais ou menos da mesma faixa etária e da mesma 
condição sócio-cultural, que frequentava os mesmo bares e até as mesmas 
praias. Quando viemos para São Paulo, ampliamos muito esse espectro, co-
nhecemos gente vinda de outras condições, filhos de operários, de fazendei-
ros. Isso resultou em um melê total, muito rico. Também nos misturamos 
etariamente, uma coisa séria que se perdeu no Brasil. O teatro é um pouco 
como o circo, você aprende pela troca de gerações. Um trapezista excepcio-
nal ensina um jovem contorcionista, que, por sua vez, faz algumas coisas 
mirabolantes. Há troca entre os dois. Assim, o circo se desenvolve. No Brasil, 
houve uma ruptura geracional, aquela história de “não confie em ninguém 
com mais de 30 anos”, do Marcos Valle. Há uma desconfiança grande por 
parte das duas gerações. Os mais velhos não aceitam as mudanças das ge-
rações mais novas e estas consideram os anteriores ultrapassados. Parou de 
haver uma troca no teatro e nós rompemos um pouco esse modelo, traba-
lhando com gente de todas as faixas etárias. Por exemplo, quando fizemos 
Rasto Atrás [1995, texto de Jorge Andrade], o elenco contava com o jovem 
Daniel Machado [filho do ator José Carlos Machado] e com a Sônia Oiticica 
[atriz de Romeu e Julieta, encenada nos anos 30, e ex-integrante do Teatro do 
Estudante do Brasil], com 80 anos. Esse é o primeiro motivos da longevidade 
do grupo. O segundo é que nós traímos o público diversas vezes. Não fomos 
em busca do sucesso, mesmo quando analisamos o repertório por fases. Por 
exemplo, nas comédias clássicas sempre dávamos um passo diferente da 
montagem anterior. E ainda fazíamos coisas no meio. Montamos comédias 
clássicas e, de repente, fizemos Melanie Klein [2003, texto de Nicholas Wri-
ght], uma peça de gabinete, psicológica. Muita gente, de um público con-
quistado, levava susto. Ao mesmo tempo em que não nos fechamos a uma 
questão estilística, fizemos um público residual e não um público que se 
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Pra Ver a Banda Passar, Bossaudade, mais tarde os festivais e os shows do dia 
7. A televisão achou  os seus caminhos e foi liberando as outras áreas nas suas 
especificidades. Nesse sentido, o teatro é o que mais acaba ganhando, porque 
o contato entre você e uma pessoa nunca vai acontecer se você não estiver lá. 
O fato teatral é diferente de tudo, porque é você e uma pessoa na sua frente – 
ou duas, ou três. O que vi hoje você não verá amanhã. Não existe tecnologia 
que te permita ver amanhã o que você presenciou hoje. Amanhã a atriz estará 
menstruada, o espectador bateu com o carro antes de chegar no teatro e isso  
altera completamente. Essa é a especificidade do teatro. Você pode ter me-
gashows, transmissão via internet, que você vai sempre reunir 30 pessoas e vai 
conseguir contar uma coisa entre você e essas pessoas. O diretor inglês Peter 
Brook tem aquele teatro dele, no qual temos a sensação de estar em um lugar 
pós-bomba atômica, porque é todo descascado. Ali há gente de todo o mundo 
assistindo e o elenco é multi-cultural, quase uma Arca de Noé. Acredito que o 
Brook se aproximou muito do que será o teatro no futuro, sem nenhuma tec-
nologia, onde eu pego um copo e transformo em um barquinho e convenço as 
pessoas de que nós estamos no meio do oceano.
  
Como o teatro se relaciona com a cidade e qual a importância de uma 
casa teatral? 

É um ponto fundamental que nós enfrentamos. São Paulo está parando, 
ninguém consegue chegar ao teatro. O espectador que mora na Zona Leste 
não chega a um teatro na Zona Sul. Não temos uma pólis pensada. Em Paris, 
existem 14 linhas de metrô com 28 terminais, e quase todos possuem grandes 
centros culturais, principalmente nas regiões periféricas. Ali são subvencio-
nadas coisas fantásticas que o espectador não vê no circuito central. Isso cria 
um fluxo de metrô fora dos horários de pico. Há um pensamento sobre essa 
cidade. Isso engloba uma política de produção cultural em longo prazo, apar-
tidária, supragovernamental.
 
Você diz que uma das coisas que contribuíram para os 30 anos do 
Grupo Tapa foi o fato de não dependerem de dinheiro público. 

Já dependemos também. É igual ao FMI, quando não há para quem recor-
rer. Mas eu recorro com uma dor brutal.
 
Qual sua opinião a respeito da Lei de Fomento? 

Esse é um assunto super complicado, porque a Lei de Fomento começou 
na Aliança Francesa, por meio da reunião de grupos com o movimento Arte 

percebia que os diretores que haviam tentado romper com isso quebraram a 
espinha dorsal da peça. Então veio a questão do espelho. Colocamos no palco 
um grande espelho refletindo o porão do teatro como o plano da realidade, na 
qual a Alaíde estava sendo operada. Em vez de ter um corpo, era espelho sobre 
espelho; a mesa do hospital era um espelho. Alaíde tinha a visão das mãos dos 
médicos sobre ela. Ao mesmo tempo, Madame Clessi, que na montagem do 
Ziembinski aparecia como voz, se materializava e desmaterializava em cena, 
a partir do uso da transparência do espelho. Pensando na platéia dos anos 40, 
quando o teatro ficava às escuras ouvindo uma voz, deveria existir certa sen-
sação fantasmagórica, afinal ainda se vivia a era do rádio. Mas nós estávamos 
em outra era. Em nossa montagem, havia a imagem de Alaíde se olhando no 
espelho e vendo Madame Clessi, porém, de repente, Madame Clessi desapa-
recia por trás do espelho. Fomos brincando com as idéias virtuais que a cena 
permitia e também com três mitos: Édipo – ela precisa se cegar para se co-
nhecer, pois está em estado de coma; Dante – ela vai descer ao inferno através 
de uma prostituta, assim como Dante e Virgílio; e Alice, de Lewis Carroll, com 
esse mergulho surrealista no espelho. 

O que você acha desse crescimento da experiência do virtual, das novas 
tecnologias e do audiovisual no teatro?

A história do teatro é assim: cada vez que uma tecnologia é incorporada, 
acontece um corte epistemológico que cria uma outra arte. Isso libera o tea-
tro para voltar à sua origem, que é o contato entre pessoas. O uso que fizemos 
do virtual não tinha nenhuma tecnologia, apenas a maquinária do teatro. Não 
havia vídeo ou qualquer outro elemento externo, tudo acontecia na frente do 
público. Eu não sou nem um pouco contra desenvolvimentos multimídias, 
apenas acho que isso acaba gerando uma outra arte. Quando essa outra coisa 
se fortalece e vira uma arte independente, o teatro se liberta outra vez para o 
contato humano. 

A radio-novela é um exemplo disso? 
Talvez tenha sido. Eu acho que a televisão é o melhor exemplo disso. Eu 

nasci em 1954, junto com a TV brasileira. No início da televisão havia uma 
mistura de impostação radiofônica, um pouco de cinema e um pouco de te-
atro. Até que ela achou os seus caminhos – bons ou ruins, não interessa – e 
hoje a televisão é diferente daquela que se fazia na década de 50. Um bom 
exemplo é a TV Record, em São Paulo: tinha um auditório e produzia-se um 
programa igual aos da Rádio Nacional. Foi daí que nasceram O Fino da Bossa, 
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a questão artística passa por outras áreas. Não precisa nem ir para o primeiro 
mundo, basta você olhar o teatro argentino. Lá, existem reis-momos como 
presidentes e ainda assim conseguem ter uma vida cultural que nós não te-
mos. Eles voltaram a fazer de quarta a domingo, estabelecendo preços popu-
lares e tentando atingir outras camadas de público. Outra questão é o nosso 
nível educacional. Recentemente um dos gestores da cultura na Inglaterra fez 
um seminário no Sesc e ficou muito chocado com a separação entre cultura e 
educação que acontece por aqui. A verba da cultura, em qualquer lugar, pres-
supõe uma atividade vinculada ao sistema de ensino. Para citar só um caso, 
falemos de São Paulo, que é um estado rico. De que adianta uma cidade como 
Ourinhos (SP) receber um espetáculo este ano e outro daqui a três anos? Se 
não existe um planejamento de circuito, você está jogando dinheiro fora, não 
formará público nenhum. Nós temos um problema do tamanho do Brasil, mas 
precisamos começar a resolvê-lo de algum ponto. Como todo eleitoreiro no 
Brasil, independente de quem esteja no poder, sempre tentam dar uma solu-
ção do tamanho do Brasil, o que é impossível. É preciso começar com coisas 
menores que vão crescendo, com planejamento em longo prazo. Em São Pau-
lo, a criação dos CEUs [Centros Educacionais Unificados] foi uma ideia ótima. 
Havia tecnologia de ponta, mas sem pessoas preparadas para lidar com ela. 
São câmeras e refletores maravilhosos, que em seis meses estarão quebrados 
porque ninguém sabe usar. Precisávamos ter 38 Sescs para atender a todas as 
regiões de São Paulo. Não existe no Brasil um projeto para 20 anos, que seja su-
prapartidário e que pense a cultura para além das eleições. Até existem ideias 
ótimas, mas elas se perdem. O Brasil é um país em que as esquerdas não fazem 
coalisão. Elas se juntam aos partidos mais espúrios para conseguir se eleger e 
ficar na frente do outro no poder. 

Levando ao extremo o raciocínio, mesmo pelo viés da crítica, de 
que teatro é uma arte de transformação e questionamento, por que 
continuar fazendo? 

Tenho sérias dúvidas sobre isso. Não sei se continuarei por muito tempo. 
Eu faço porque não sei fazer outra coisa. Olho para o Brasil e vejo essa quanti-
dade de analfabetos funcionais. A minha função não é ensinar ninguém a ler. 
Falo para quem já sabe. Vejo os anos passarem e as pessoas fazendo uso dema-
gógico disso, para aumentar o IDH do Brasil. No carro que me trouxe para esta 
entrevista, o motorista me contou sobre um sobrinho dele, que faz faculdade e 
não sabe as capitais do Brasil. Isso é assustador. Chegamos a um ponto em que 
acredito que não existe volta, independente de quem esteja no poder. O teatro 

Contra a Barbárie. Sinceramente, acho uma lei assustadora. Quando come-
çamos a nos reunir, nosso foco não era verba, mas pensamento de política 
cultural. De repente, o Arte Contra a Barbárie foi crescendo e começou a se 
transformar em disputa de balcão. Paramos de pensar em política cultural 
e passamos a discutir política financeira para cultura. Acho que perdemos 
completamente o foco. Fomento é ilusório, tutelar e satisfaz o terreno da ex-
pressão – vivemos em uma época em que todos querem se expressar e todos 
devemos ser financiados para isso. Perdem-se todos os focos de contato com 
o público. As leis de incentivo na produção comercial já haviam feito isso. 
Um cara é um nome na televisão e consegue dinheiro para fazer uma peça, 
o que lhe dá prestígio e o coloca em uma vitrine, mas o público que se dane. 
Ele mora no Rio de Janeiro e vem à São Paulo fazer teatro às sextas, sábados 
e domingos, porque a televisão já está marcada de segunda a quinta. Não há 
nenhum compromisso com o teatro como ofício. Qualquer sapateiro trabalha 
cinco ou seis dias por semana. Um ator, no Brasil, passou a trabalhar duas ou 
três vezes. No final de semana, ele faz um Shakespeare que lhe dá prestígio, 
mas a relação com o público não tem a menor importância. Isso nas leis que 
envolvem a iniciativa privada. O fomento foi a ampliação disso para as leis 
públicas. Hoje, dos duzentos e tantos espetáculos de teatro em cartaz, 90% 
não têm a menor qualidade profissional. Posso dizer isso sem culpa. Precisa 
haver uma mudança radical em relação a isso. Temos que começar a olhar 
para o espectador. Sei que não se produz sem leis de incentivo no Brasil de 
hoje, precisamos mudar isso. 

Vale-Cultura não seria uma saída? 
A questão é anterior. Vale-Cultura vai simplesmente tutelar o espectador, e 

um espectador tutelado nunca será um espectador. Nós vamos piorar o pro-
blema. O Brasil está tutelado. Dominar um ofício se tornou algo feio. É uma 
vergonha você saber fazer alguma coisa no Brasil de hoje. Um excelente estu-
dante não é estimulado a estudar. 

Existe alguma perspectiva de mudança? 
Eu não vejo nenhuma. Sou completamente pessimista e acho que estamos 

em um poço sem fundo. Essa tutela é muito confortável e cala a boca de todo 
mundo, porque temos uma socialização de miséria. Nessa socialização, há 
uma pequena divisão de dinheiro vinculada ao terreno da expressão. Todo 
mundo se expressa hoje em qualquer blog sem pontos e sem vírgulas. Acho 
que o Brasil está na retaguarda em relação ao mundo contemporâneo, onde 
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é transformador, mas não mata ninguém. Quando os médicos começarem a 
matar e as pontes a cair, talvez as pessoas comecem a perceber que existe 
alguma coisa errada acontecendo. Recentemente eu fui a Manaus e fiquei 
muito assustado com o que vi. O Teatro Amazonas, aquela jóia um pouqui-
nho barroca demais, está no meio de um camelódromo. Na frente do Rio Ne-
gro, surgem aqueles apartamentos de milhões de dólares tão cafonas quan-
to Miami. Do outro lado, a população ribeirinha recebe Bolsa Floresta para 
não desmatar. Só que os que desmatam estão do lado de cá. Entre os dois 
há uma ponte, que já é considerada a mais cara do mundo e ainda está na 
metade da construção. Os igarapés estão sendo aterrados para construção 
de casas populares, então não terá como escoar a água da cidade. Acho o 
Brasil assustador hoje. É que de vez em quando achamos alguma coisa para 
continuar, alguma teimosia. Mas olho com bastante perplexidade o que es-
tamos vivendo. O Luigi Pirandello diz uma coisa muito legal: “Para que haja 
vida você precisa ter movimento e fixação”. Se você só se move, não acon-
tece nada. Se você apenas se fixa, também não acontece nada. Ou seja, é o 
equilíbrio dessas duas coisas que faz você andar. O Brasil adotou o modelo 
americano. Temos um país movido à indústria automobilística e aos sindi-
catos dessa indústria. Esse é um modelo que nasceu nos anos 1960 e que 
perdura. O país não pode crescer porque gera inflação, ou porque não tem 
produção nem mão de obra especializada. Os trabalhadores estão sumindo 
cada vez mais, com medo de fazer curso técnico e perder o Bolsa Família. 
As escolas técnicas, por sua vez, estão sendo desqualificadas. Isso quando 
existe uma universidade, porque é uma falcatrua total, inflada de maneira 
doentia. Pode ser que pessimismo seja uma coisa pequeno-burguesa, então 
tenho que desconfiar um pouco desse meu pessimismo. Mesmo assim, vejo 
com pessimismo o pensamento no Brasil hoje. 

Para assistir essa entrevista em vídeo:

http://www.producaocultural.org.br/slider/eduardo-tolentino/

Eduardo Tolentino



Foi manuseando uma câmera fotográfica soviética plástica “porcaria” que 
Iatã Cannabrava se apaixonou pelo mundo da imagem. Com trabalhos im-
portantes no registro da paisagem urbana e das periferias de grandes cidades 
como São Paulo, Cannabrava também é dono da produtora Estúdio Madale-
na, diretor do Paraty em Foco e organizador do Fórum Latino-Americano de 
Fotografia de São Paulo. 

Cannabrava considera que a falta de gestores culturais é só mais uma das ca-
rências das quais padece o mercado de trabalho como um todo. “O Brasil vive um 
drama de falta de mão de obra qualificada da construção civil à produção cultural.” 
Para ele, o artista precisa se autoproduzir para levar sua obra ao conhecimento 
do público, além de conhecer questões burocráticas dos editais de fomento. “Não 
basta ter uma boa ideia: precisa saber falar ‘projetês’.” 

“A grande novidade nos últimos tempos no âmbito da fotografia é a plata-
forma digital, que gerou uma democratização na produção de imagem”, diz. 
“A máquina digital trouxe um instrumental riquíssimo de desenvolvimento de 
linguagem do indivíduo.” O desafio, no caso, é aproveitar esse novo movimen-
to em prol da arte. “Cabe a nós gerarmos informação cultural para que isso 
tenha um desenvolvimento além do simples ato de fazer um clique.”

Como você começou como fotógrafo?   
Lembro-me de ter montado muitos fundos infinitos. Montei mais laborató-

rio do que usei. Fotógrafo tinha que ter laboratório e estúdio. Nunca tive uma 
foto de estúdio que eu gostasse, mas tive vários estúdios. Aprendi a por massa 
corrida, pintar, descascar fundo infinito. Comecei moleque, meus pais eram 
exilados políticos, morei dos seis aos 17 anos fora do Brasil. E nos últimos dois 
anos de exílio, morei em Cuba. Lá, um professor da escola me deu de presente 
uma máquina soviética plástica. Uma porcaria de máquina, mas com ela fiz 
as minhas primeiras fotos. Adorei aquilo. Demorou dois meses para revelar o 
filme, porque foi para a estatal: Empresa Estatal de Revelaciones de Películas. 
Aliás, empresa pública para revelar filme era bastante estranho. Mas me senti 
abrindo uma porta de comunicação com o mundo por meio desse primeiro 
filme que eu fiz. Uma pena que eu não tenha mais a máquina soviética para 
por no meu museu de memórias. Ela ficou um dia no banco de trás do carro, 
pegou sol e derreteu (risos). Quando eu voltei para o Brasil, nenhuma escola 
aceitou a documentação de Cuba. Era março de 1980, o início do fim da dita-
dura militar. Eu e meu irmão fomos matriculados, para terminar o segundo 
grau no Colégio Equipe. Era um colégio bastante avançado para a época, um 
bastião de resistência da ditadura militar. Os professores todos tinham en-
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o trabalho para ele, para mostrar para o público. Mas o que diferencia o gestor 
é que ele age para o terceiro, tem a visão mais política do fazer cultural.   

A figura do produtor cultural no Brasil é singular no mundo, não acha?  
O diferencial do produtor cultural que existe no Brasil é a questão da em-

presa própria. Em outros lugares do mundo, o produtor cultural sempre está 
ligado a instituições públicas e privadas, ou ele é um curador autônomo. Mas 
essa coisa das pequenas empresas de produção é uma coisa específica do Bra-
sil. Acho que isso surge desse mix dos agitadores do meio com uma formação 
cultural grande. O que eu fiz na minha carreira foi deixar de viver aquela es-
quizofrenia, porque eu era fotógrafo e ativista. Hoje eu divido o tempo entre 
o ato de fotografar e de gestar projetos culturais. Tenho uma empresa, que se 
chama Estúdio Madalena, e faz a produção do Paraty em Foco [festival inter-
nacional de fotografia que está em sua sexta edição].  

Como surge o Estúdio Madalena? 
O nome Estúdio Madalena surge no momento em que mudo meu escritório 

para a Vila Madalena. Mas começou com outro nome, é uma história engra-
çada. Começou como Clínica Fotográfica (risos). Era uma clínica bem no mo-
delo das clínicas de tênis, de aperfeiçoamento, de workshop, de treinamento, 
muito em moda na época. O grande drama, hoje, é que o Brasil e o mundo 
vivem um boom na fotografia. E o Brasil vive um boom cultural também. Além 
dos problemas tradicionais, de sempre, de faltar verba, tem outro problema: 
a falta de gestor para utilizar a grana, para produzir. Falta mão de obra. A de-
ficiência hoje é maior no setor produtivo do que no governo. Não dá para res-
ponsabilizar o governo por essa falta de formação de gestor cultural. O Brasil 
vive um grande drama de falta de mão de obra qualificada, da construção civil 
à produção cultural, sem falar na academia. Ao mesmo tempo em que temos 
grande desemprego, temos falta de mão de obra qualificada. Na época da Clí-
nica Fotográfica, havia escolas muito boas e já eram um modelo de gestão 
que funciona bem ainda hoje. Mas havia uma lacuna no aperfeiçoamento. 
Hoje, todos fazem workshops, mas, na época, em 1990, não. Montei, então, 
uma estrutura para gerar workshops de fotografia. Nesse momento, também 
se consolidavam os festivais internacionais de fotografia no mundo todo. Já 
havia alguns, como o de Arles, na França, com bastante história. E se consoli-
davam, no Brasil, as semanas nacionais de fotografia da Funarte. Começavam 
a formar novos modelos, o fotógrafo deixava de ser a figura atuante e isolada 
para se agrupar em festivais, encontros, workshops, oficinas, cursos. Rio e São 

volvimento com a luta pela liberdade, tudo muito disfarçado, claro, para poder 
sobreviver. Eles deram uma força e aceitaram a gente, mas pouco depois já tí-
nhamos que pagar mensalidade. Então, disseram assim: “O que você pode fazer 
para pagar a mensalidade?”. Falei que era fotógrafo. Entre Cuba e Brasil, a gente 
passou um ano no Panamá, onde eu tinha feito um estágio em um laboratório 
de fotografia. Então, as minhas primeiras fotos profissionais foram para montar 
um portfólio, para eu poder dizer que era fotógrafo. Comecei assim.  

E depois do Equipe, o que aconteceu?  
Vivi uma fase esquizofrênica da vida. Eu era moleque, cheio de energia, 

uma pilha ambulante. Meus pais eram jornalistas, intelectuais. A partir da 
minha formação em casa, eu tinha essa vontade de fazer militância política 
e fotografia ao mesmo tempo. Lembro que eu fui, em 1984, para o Festival 
Mundial da Juventude dos Estudantes, um festival dos partidos socialistas do 
mundo inteiro feito em Moscou, na época União Soviética. Preparei a mochi-
la de fotógrafo: as câmeras, quatro lentes, filmes e filmes – aquilo pesava um 
montão. Mas lá, eu não sabia se eu ia para reuniões políticas, para as manifes-
tações, ou se eu fotografava. No fundo, eu fazia as duas coisas ao mesmo tem-
po. Quase tive um surto de estresse lá, porque eu não sabia o que fazer. Eu vivi 
a militância política na juventude do Partido Democrático Trabalhista (PDT), 
era fã do Leonel Brizola, naquela época governador do Rio de Janeiro. Cheguei 
a ir para o Rio trabalhar no projeto dos CIEPs [Centros Integrados de Educação 
Pública, projeto criado pelo então secretário da Educação, Darcy Ribeiro] e já 
fazia meus trabalhos fotográficos. Depois, trabalhei no Centro Cultural São 
Paulo por muito tempo. Em 1984, desenvolvemos um trabalho coletivo, que 
virou um livro chamado São Paulo, Gigante Intimista, um projeto original do 
Fernando Lemos.  

E como foi o começo como produtor cultural? 
Essa história de ser filho de militantes políticos me trouxe contato com o 

fazer coletivo, com essa atividade de juntar pessoas. Hoje é muito estranho 
usar a palavra “político”, porque ela está deturpada do uso do dicionário, mas 
sou um amante do ato de fazer política, de conseguir conciliar os interesses de 
uma sociedade em detrimento de um caminho individual. A política deveria 
ser o caminho comum. É esse fazer político que, muitas vezes, coloca o artista 
em uma posição de gestor. Costumo dizer que o produtor é o que faz algo para 
terceiros. Pode ser um editor de livros, mas de livro dos outros. Se for curador, 
cura a foto dos outros, e não dele. Não existe nada de errado no artista que faz 
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O real sentido de um festival, de um encontro de qualquer área cultural, é a 
rede de contatos que se cria. Só a montagem de um festival você já estimula 
uma rede de interconexões variadas, entre artistas, produtores, museus. Esse 
é o lucro do festival. Mesmo que as suas palestras não sejam as melhores, as 
mais brilhantes, o simples fato de acontecer um encontro internacional, de 
qualquer área cultural, é um grande ganho para artistas e produtores.

O que é o Encontro de Coletivos Fotográficos?  
Uma das manifestações fotográficas que chama atenção nos últimos anos 

são os encontros de coletivos fotográficos. Não é uma coisa exatamente nova. 
Isso surgiu com base nas cooperativas. O coletivo é uma forma na qual se mis-
tura a produção comercial com a produção cultural não mais focada no autor 
indivíduo, e sim no autor coletivo. E o encontro é o quê? Um movimento cul-
tural. Logo, fazemos um encontro, uma discussão. Isso pode servir não só para 
dar um parâmetro ao movimento, mas para dar parâmetros a outras pessoas. 
Isso pode ter alguma produtividade para algum fotógrafo e talvez ele perceba 
outras formas de produção.  

Como a fotografia pode alcançar um público mais amplo no Brasil?  
Vou voltar um pouco na história. A Funarte teve um papel fundamental no 

crescimento da produção fotográfica brasileira. Quando o presidente Fernan-
do Collor destroi a Funarte, ele faz um grande dano e um grande bem à produ-
ção cultural brasileira – e especificamente à fotografia. Ele nos deixa órfãos. 
Faço um paralelo com o México para dizer como a presença do Estado é fun-
damental até hoje. Enquanto os mexicanos têm um pai forte, durão, contro-
lador, que não dá mesada, os brasileiros são um bando de órfãos da Funarte 
pegando dinheiro no mercado, circulando, pegando bolsa, fazendo projetos, 
Lei Rouanet, mil leis de incentivo. A gente foi atrás de outros mecanismos. A 
Funarte e outros movimentos muito peculiares, como a Galeria Fotótica, aqui 
em São Paulo, nos deram uma base. Há ainda o Mês Internacional da Fotogra-
fia e outros eventos. Existe hoje uma série de agentes na produção cultural, 
não só na fotografia, que não são fruto só do Estado, mas de uma diversidade 
da sociedade civil. E o público com tudo isso? Da mesma maneira que a gen-
te não precisa mais de uma figura paternal dizendo como tem que fazer as 
coisas, a gente também não precisa dizer ao público como ele deve fazer as 
coisas. A fotografia digital, a popularização do equipamento e os novos ins-
trumentos da captação de imagem – celular com câmera, câmera de pequeno 
porte – trouxeram uma democratização do uso, do acesso, de produção de 

Paulo tinham suas estruturas e começaram a vender fotos em galerias. Foi um 
processo crescente que culminou com um mercado fotográfico poderosíssi-
mo. Só que esse mercado não tem gestor. A grande deficiência é a formação 
do gestor, de curadores, de produtores culturais, de montadores de exposição. 
A produção artística é fenomenal, mas hoje não basta o artista ter uma gran-
de obra e esperar que batam na porta dele. O artista precisa ser ele mesmo o 
seu produtor cultural. São dois trilhos: por um lado, você precisa desenvolver 
uma produção artística com frescor; por outro, você deve gerar essa carreira 
artística. No fundo sempre foi assim, só que hoje, com o mercado mais com-
petitivo e ampliado, você tem que ser competitivo, não só na qualidade do seu 
trabalho, mas na forma de levar o seu trabalho a conhecimento do público. 
Um grande exemplo de mecanismo de conseguir financiamento para um pro-
jeto, hoje, são os editais: privados, públicos, nacionais, internacionais. Você 
precisa saber preencher o formulário de um edital, inscrever um projeto, ob-
jetivar, justificar. Brinco que é quase aprender um idioma, o “projetês” (risos). 
Não basta ter uma boa ideia, precisa falar “projetês”. 

Falando em boas ideias, fale um pouco sobre o Paraty em Foco.
O Paraty em Foco é um desses festivais que aparecem nesse Brasil já com 

essa fotografia pulsante. Ele é fundado por Gian Carlo Micareli, um italiano 
que sugeriu que fizéssemos algo parecido com a Flip para a fotografia. Fui 
convidado a dar um formato a esta ideia. Meu papel no Paraty em Foco é mon-
tar um esquema curatorial e transformar uma ideia em algo viável, agradável, 
funcional. Uma das coisas interessantes é que o Paraty em Foco nunca buscou 
ter uma fonte única de financiamento. Apesar de ser o sonho de todo mun-
do conseguir um projeto na Lei Rouanet, um financiamento de 100% de um 
patrocinador, fugimos disso. Sempre procuramos ter quatro ou cinco fontes 
de financiamento. O Paraty em Foco tem uma energia muito grande. Sempre 
brinco que é a Arles Tropical. Arles é a cidade do sul da França, onde se faz 
o mais famoso festival de fotografia. Enfim, aqui, no nosso festival, não dá 
para andar de salto alto, no sentido mais filosófico e poético da brincadeira. 
Precisamos andar de Havaianas, porque as ruas de Paraty são de pedra. Isso 
traz uma característica ao festival, de acontecer no centro histórico de Paraty, 
com pelo menos 20 workshops acontecendo em pequenas casas, galpões ou 
casarões antigos. Grandes fotógrafos do Brasil e internacionais vão conversar 
ali. E não só no auditório. É o que eu chamo de programação não oficial: ao 
fim do evento, você vai para o boteco fazer um lanche, beber uma cerveja e, 
quando vê, está sentado com os grandes personagens da fotografia mundial. 
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fica pequena. O que a gente pode fazer? Vamos aumentar a base cultural do 
indivíduo para este instrumento ser usado com mais riqueza. Vamos mostrar 
a imagem, mostrar os históricos, propor discussão, levar os cursos e as infor-
mações para a internet e comunicar mais. Maior que a invenção da fotografia 
e da câmera digital é a invenção da internet. Porque, mais do que poder fazer 
foto com mais facilidade do que antes, posso mostrar de uma maneira que 
nunca pensei poder mostrar antes. Este é o grande ganho da fotografia para 
mim, como profissional e como amador. Antes, se produzia o pensamento – 
no centro da universidade e nas elites da sociedade – e se difundia via tele-
visão, livro, imprensa. Hoje, o pensamento está vindo de fora para dentro e 
vice-versa. O pensamento que surge nas margens da cidade, principalmente 
na América Latina, onde as margens são as periferias, circula de um lado para 
outro. Não existe mais barreira. 

 Essas novas câmeras também fazem vídeos. Isso muda o quê?
Existe toda uma geração – e me incluo nela – que costuma se queixar: “Ah, 

não há recursos. O digital trouxe muita gente para o mercado e agora não 
existe mais trabalho”. Esta é a “geração Lenços Cleanex”, uma brincadeira 
que, aliás, nem é minha, mas de um amigo curador espanhol Alejandro Cas-
tellote. Essa geração precisa procurar patrocínio nos lenços Cleanex. Muito 
se queixou que as artes visuais e que o meio das artes plásticas se utilizam 
do suporte fotográfico. Já que esta queixa foi tão forte, agora podemos dizer 
que nos apropriamos do cinema e que nossa câmera pode filmar. Mas isso é 
uma brincadeira. Esta fronteira nunca existiu, foi criada por algum interesse 
comercial que eu não sei exatamente qual é. O Eadweard Muybridge, que é um 
dos precursores da fotografia, tinha aquela foto em que ele estudava o cavalo 
em movimento [The Horse in Motion, 1878]. A fotografia e o cinema nascem 
juntos. Costumo brincar que a gente faz fotografia estática em movimento. 
Porque fotografia estática em movimento é aquela em que uma vem depois 
da outra e, ao final, você tem a sensação de movimento. É como o cinema. E 
aí você tem todas as opções do meio de campo disso: stop motion, slide show. 
São nomenclaturas para identificar produtos. Recentemente, vi um vídeo fei-
to pelo Gustavo Pelisson sobre uma partida do Flamengo. Ele fez com uma 
Canon 5D, essa câmera que está na moda nesse momento, que faz vídeo de 
primeiríssima qualidade. A primeira coisa que me lembrou ao ver o vídeo foi 
o Canal 100 [famoso cine-jornal brasileiro criado na década de 50]. Porque o 
Canal 100 era feito com grandes objetivas, com película de cinema, filmando 
com várias câmeras. Ele tinha uma dinâmica de cinema documentando o jogo 

imagem. Hoje, você vai a uma festa de aniversário, tem um coitado de um fo-
tógrafo contratado ali disputando com 28 câmeras e mais 12 celulares (risos). 
É todo mundo fotografando. Isso do bairro de classe C ao bairro de classe A. 
Há uma grande massificação, se produz fotografia aos milhões. Cabe a nós ge-
rarmos informação cultural para que isso tenha um desenvolvimento além do 
simples ato de fazer um clique. Mas não cabe a nós dizermos qual é o caminho 
que isso deve seguir. Cabe a nós fazer encontros e festivais. E tudo isso é muito 
acessível hoje. Você pode participar de um festival até pela internet. 

Segundo a Kodak, o número de fotografias no mundo passou de 100 
milhões, em 2001, para 200 bilhões, em 2008, com uma média de 600 
fotos por pessoa. Como você vê isso? 

Adoro esses números. Embora os ache engraçados, eles mostram a reali-
dade. Existe uma massificação do fazer fotográfico que não necessariamente 
vem acompanhada de reflexão. Antes havia uma elite dona de uma chamada 
reflexão, como existe hoje um grupo de pessoas fazendo uma reflexão muito 
profunda. Mas o que existe hoje é a possibilidade. Há um parque de produção 
de imagens. Uma estrutura de produção de imagens brutal, na qual se brinca 
dentro dela. No Brasil, com as deficiências de formação genérica, se um meni-
no aprender a fotografar isso já é um ganho. 

As crianças e os jovens hoje fotografam bem naturalmente. E eles 
possuem uma coisa que a geração anterior não teve: a ligação direta 
entre a ação e o resultado propiciada pela câmera digital. Se ele clica 
errado, descarta. Antes, a gente não tinha essa chance, só percebia uma 
foto mal feita depois de revelada. Isso é bom?

Houve muito medo da classe fotográfica dessa invasão de fotógrafos ama-
dores. Aliás, “amadores” nem é a palavra correta. É uma palavra tão bonita, 
não é? No Brasil, e em português, é que tem um sentido estranho. Se alguma 
criança tiver um estímulo, ela vai usar aquele aparelho com uma curiosida-
de diferente. Pode colocar um copo na frente, deformar a imagem e começar 
um processo criativo, de descobertas. O que a máquina digital trouxe foi um 
instrumental riquíssimo de desenvolvimento de linguagem do indivíduo. O 
indivíduo passa a ter um instrumento universal. Um menino chinês faz uma 
brincadeira paralelamente ao brasileiro. Ele não precisa aprender português 
e nem o brasileiro precisa aprender mandarim. É um instrumento universal. 
Quem sabe, o maior instrumento universal de se fazer cultura hoje seja a câ-
mera fotográfica. Isso traz um ganho que qualquer crítica que possa ser feita 
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Há um crescimento de galerias de fotografia, de tentativas de inserção 
da fotografia como produto de arte. Como você vê isso? 

Quero ser um pouco mais amplo na resposta. Vejo muitas pessoas falando 
a expressão “o mercado da fotografia”. Quando se fala em mercado da foto-
grafia, parece que se está falando da galeria, não é? Hoje temos de falar dos 
mercados para a fotografia. Por exemplo, estou muito feliz com o meu merca-
do para a fotografia. Para mim e para as pessoas que trabalham comigo, é um 
excelente mercado. Estamos trabalhando, ganhando dinheiro, fazendo o que 
gostamos e nos divertindo. Levo muita porrada também. Tenho um mercado 
de fotografia muito grande ao meu redor, que é o mercado de fazer eventos, 
festivais, encontros, atividades, ações sociais com fotografia. Portanto, falo 
isso porque o mercado fotográfico não é só o da arte fotográfica. Porque se 
todo mundo quiser vender em galeria amanhã, não vai haver galeria e nem 
sentido para isso. Fotojornalismo é um mercado, publicidade é um mercado, 
dar aula é um mercado. Mas voltando à sua pergunta: existe sim um boom no 
mercado de arte, e uma inserção muito grande da fotografia neste mercado. A 
fotografia vem de uma origem de um pensamento separado. O artista é uma 
coisa, o fotógrafo, outra. Até porque o fotógrafo é uma coisa ampla. Se eu levar 
uma multa de trânsito agora voltando para casa, vai chegar uma fotografia 
em casa. Não dá para a gente ficar totalmente louco e achar que isso é arte 
só porque isso é fotografia, e fotografia é arte. Não dá para a gente fazer essa 
filosofia esquizofrênica completa. Na verdade, essa fotografia é uma fotogra-
fia aplicada, de controle do governo sobre os abusos de trânsito do cidadão. 
Se você pegar isso e quiser fazer um trabalho artístico em cima, é diferente. 
Seria uma releitura de uma fotografia que está sendo usada como sistema de 
controle. Se eu, além de levar essa multa, bater o carro e ficar com uma dor, 
vão me fazer uma tomografia computadorizada e vão me entregar uma foto. 
Essa foto também não é arte: é medicina. A fotografia é muito mais ampla do 
que o aspecto da arte. Ela pode ser aplicada ao jornalismo, à publicidade, à 
documentação. O que a gente não precisa é ficar estigmatizando. Você pode 
ter uma fotografia publicitária colocada em um contexto do universo da arte. 
Quando se fala de fotografia e arte, se fala do contexto no qual você joga a 
fotografia. No Fórum Latino-Americano de 2007, inclusive, inventamos uma 
brincadeira muito séria de mudar nomenclaturas. Não tem mais o fotógrafo 
documental ou a fotografia construída, começamos a brincar que existem o 
caçador e o agricultor. O fotógrafo caçador é aquele que está caçando ima-
gens. O agricultor está semeando imagens para que elas produzam, interfe-
rindo e regando. 

de futebol. Anos depois, um jovem fotógrafo me traz um vídeo que é mistura 
de vídeo com fotografia parada, estática, tudo muito bem editado, que me 
lembra do Canal 100. Provavelmente ele nunca assistiu ao Canal 100, não tem 
idade para isso. Não sei se ele pesquisou, acredito que não. Ele simplesmente 
usou a ferramenta contemporânea, que traz uma forma de ver – porque isso 
influencia. A câmera fotográfica tem uma profundidade de campo, ou seja, a 
relação dela de foco e desfoque é muito diferente da câmera de vídeo tradi-
cional. Inclusive, o seriado de televisão House está fazendo o último capítulo 
com uma câmera fotográfica. Esta interação, esta ruptura de fronteiras, é um 
alívio para quem as inventou. No dia em que a gente não precisar mais pegar 
visto para ir para país nenhum é porque o mundo está melhor. No dia em que 
a gente não precisar de visto para fazer pintura, cinema, fotografia, o mundo 
vai ficar melhor.  

Você organizou o Fórum Latino-Americano de Fotografia, realizado 
pelo Itaú Cultural. Há diálogo entre os países ou um pensamento latino 
na fotografia? 

É engraçado, porque eu falo que as fronteiras precisam acabar e organi-
zo um Fórum Latino-Americano de Fotografia. Vocês me pegaram! A gente 
cria um fórum com essa nomenclatura porque há uma necessidade real de 
evidenciar um trabalho cujas diferenças todas de acesso existiram durante 
anos e já não existem mais. Mas elas deixaram o legado da dificuldade de 
colocar a produção latino-americana à venda no mundo da arte. Mais do 
que a produção tradicional europeia ou norte-americana, que são os dois 
blocos de produção de fotografia mundial. Por um lado, há necessidade de 
chamar a atenção para uma fotografia produzida na América Latina, mes-
mo que ela não tenha um viés latino-americano. Por outro, a fotografia lati-
no-americana é vista quase sempre por este viés no mundo. É o jeito como 
ela é vista e não como ela se mostra. Somos vistos como latino-americanos. 
Quando a gente propôs para o Itaú Cultural fazer o Fórum Latino-America-
no, eles aceitaram de imediato. Mas se você pergunta para um brasileiro se 
ele é latino-americano, ele demora 10 segundos para responder. Muitos até 
respondem não. Existe um sentimento do brasileiro de distanciamento da 
América Latina. A América Latina é “o outro”. Por quê? Temos outro idioma, 
ou seja, toda a América Latina fala espanhol, menos o Brasil e as Guianas. A 
ideia do fórum era  inserir o Brasil na seara de fotografia latino-americana, 
porque a conexão era muito mais forte entre nós e a fotografia argentina, do 
que entre nós e a fotografia mexicana, por exemplo. 
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Não adianta fazer edital de festivais em um ano e não fazer nos anos seguintes. 
É preciso continuidade nessas linhas. Daqui a 20 ou 30 anos, vamos colher os 
frutos dessa conduta linear de apostar em um caminho. 

A relação com a educação é um caminho interessante? 
A fotografia precisa, de uma vez por todas, ser inserida no currículo escolar 

básico e obrigatório. Até aula de alfabetização visual deveria constar no currí-
culo básico. Cada criança, a partir de certa idade, deveria ser capaz de discutir 
uma imagem. Não ache que você precisa dar aula de fotografia para ensinar a 
usar câmera. Meu filho de seis meses não pode ver meu celular que fica louco. 
O sorriso que dá para o celular ele não dá para nenhum dos brinquedos que 
ganhou até hoje. O aprender técnico se dá naturalmente hoje no mundo digi-
tal. Mas a alfabetização visual estimula a reflexão.

E sobre autoria coletiva e pós-produção? 
Aprender a por uma pausa nesta loucura digital seria um papel das escolas, 

com certeza. Caberia ao Estado e acho que é viável, hoje, ensinar fotografia e 
ter um laboratório fotográfico em todas as escolas. Em um país como o Brasil, 
isto não era viável, mas dá para ter câmeras digitais e computadores nas es-
colas. Não consigo imaginar a escola do futuro no Brasil – o futuro que digo é 
amanhã, é daqui a 12 horas – sem um computador para todos os alunos. Não 
dá para imaginar. Agora, em um país das carências como o nosso, não sei a 
viabilidade disso. 

Como ensinar este olhar fotográfico para a criança? 
Ver e chamar a atenção para o que está sendo visto. A escola tradicional, a 

meu ver, está fazendo o mesmo modelo de aula há 50 anos pelo menos. Como 
é que o mundo de 50 anos atrás pode continuar a ser ensinado nas escolas do 
mesmo jeito? Parto do princípio que a gente deveria tentar mudar o processo 
de ensino. Se você quer tomar sol, você precisa ir a um lugar que tenha sol. 
E precisa saber usar protetor solar, saber qual o horário X para tomar o sol 
Y. Você não vai aprender o que é protetor solar se não quiser tomar sol. É o 
que deveria ser a escola: por a criança para desenvolver o seu projeto pessoal. 
Você dá informação para que ela possa alterar os seus desejos.

Em uma entrevista, você se referiu a um escritor argentino para falar de 
seu começo na fotografia. A frase era assim: “Quando você volta ao lar 
do qual partiu, pensa que fechou o ciclo, mas percebe que sua viagem foi 

Um dos fotógrafos ícones do Brasil, o Sebastião Salgado, é caçador?  
É um caçador que rega as plantinhas (risos). E existe o recoletor também. A 

Rosângela Rennó, por exemplo, é uma recoletora, uma catadora do material 
já produzido. Há muitos profissionais hoje que trabalham com a produção já 
realizada. Ou seja, o ato da criação não é o ato do clique. É o ato da reunião, 
da reorganização das ideias, da reordenação das imagens, da reconstrução de 
uma imagem. Há muitos termos hoje e o segredo é não ser radical na leitura 
desses termos. Como dizer: “Isto é fotografia construída” ou “isto é fotojorna-
lismo”. Não. Aquilo pode ter sido feito para ser utilizado no jornal com uma 
ética jornalística e, neste momento, está sendo aplicado em uma sala de aula 
como instrumento de ensino. Amanhã pode estar sendo aplicado e visto em 
uma galeria, porque foi deslocado para outra leitura. O mercado trabalha esta 
maleabilidade. As fotografias até passaram a adquirir valor. Uma fotografia 
pode valer 99 Cent [1999], o nome de uma fotografia de Andreas Gursky, fo-
tógrafo alemão, cuja fotografia foi a mais cara até hoje. Foi vendida por um 
milhão de libras esterlinas. Ironicamente, a fotografia é de um supermercado 
desses de 99 centavos, uma fotografia belíssima. A meu ver, isso não tem nada 
a ver mais com a arte ou com o valor em si da arte. São jogos e brincadeiras 
do mercado de arte, que sempre valorizou e desvalorizou artistas por regras e 
razões que não dizem respeito a mortais como eu (risos).  

Quais políticas – públicas ou privadas – são necessárias para a fotografia? 
Discutimos muito isso com o Ministério da Cultura, recentemente. A Fu-

narte lançou uma série de editais público, mas, antes, havia pedido aos fotó-
grafos que falassem o que queriam no edital. E nós falamos. Pela primeira vez, 
são editais amplos. Esse é um dos caminhos. Criar mecanismos de repasse 
de recursos, que não seja só a Lei Rouanet, só o patrocínio privado direto. Há 
quatro editais que atendem ao mercado fotográfico neste momento. Um de-
les é para realização de encontros e festivais de fotografia. Costumo dizer que 
um jovem fotógrafo que assiste a um festival de fotografia evolui em quatro 
dias o equivalente a três ou quatro anos da vida dele. Pela energia, pelos con-
tatos. É uma revolução, uma transformação, principalmente se for um festival 
fora do país dele – ou mesmo fora do estado e da cidade. O festival não é feito 
apenas para congregar os protagonistas do festival, é feito para que você gere 
novos protagonistas. Não há um festival do qual não surja uma nova lideran-
ça, um novo artista, um novo patamar de reconhecimento. O grande papel do 
Estado neste momento é aperfeiçoar os mecanismos de repasse de recursos 
públicos da maneira mais democrática possível e seguir linhas de conduta. 

Iatã Cannabrava Iatã Cannabrava



só de ida. Do exílio, ninguém regressa”. Fale sobre ela. 
Levei um susto quando recebi esse texto pela internet. Todas as grandes 

transformações do indivíduo são para sempre. Não no sentido catastrófico, 
nem dramático, mas você precisa ser consciente. Isto estava em um texto do 
Tomás Eloy Martinez. E eu senti isso na pele quando eu li. Não existe regresso 
das coisas vividas. Você se transforma, mas não há regresso. Existe um espe-
táculo da Renée Gumiel chamado A Memória Gruda na Pele [1993], em que ela 
dança já com a idade bastante avançada e tem o mesmo sentido dessa expres-
são. A memória gruda na pele, faz parte de você. Para mim, a experiência do 
exílio é parte integrante da minha vida. Sempre me sinto um exilado.

Para assistir essa entrevista em vídeo:

http://www.producaocultural.org.br/slider/iata-cannabrava/
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Pernambuco hoje vive um novo momento do cinema com a projeção con-
quistada por diretores como Cláudio Assis, Lírio Ferreira e Marcelo Gomes. 
Mas muito antes dos louros colhidos por filmes como O Céu de Suely [2006, 
dirigido por Karim Aïnouz], o produtor João Vieira Júnior teve de lidar com a 
invisibilidade e com a inviabilidade do cinema no Nordeste. “A produção era 
pontual e sem nenhum vislumbre, nenhuma possibilidade de continuidade.” 

Formado em direito e em jornalismo, João Vieira Júnior abriu uma produ-
tora, a REC Produtores Associados, uma das responsáveis por recentes lança-
mentos cinematográficos, entre eles Cinema, Aspirinas e Urubus (2005), Baixio 
das Bestas (2007), KFZ-1348 (2009), O Céu de Suely (2006) e O Rap do Pequeno 
Príncipe Contra as Almas Sebosas (2000). A REC também atua em comerciais 
e vídeos institucionais, uma forma de respaldar a atuação em cinema. “En-
tendemos que precisávamos ter, mesmo em volumes menor, alguns outros 
trabalhos de audiovisual para proteger essa atuação do cinema.”

Apesar de achar que sua praia é mesmo o escritório, Vieira costuma viajar 
com as equipes de filmagem e participar da rotina do set. Já peregrinou por 
muitas locações Brasil adentro. “No sertão, as pessoas te recebem tão bem, 
abrem suas casas com honestidade e criam relações verdadeiras.” Vieira diz 
que é justamente o bom tato social que caracteriza o produtor competente. 
“Existe toda uma obrigação de construir carreiras o tempo inteiro. É a sua, a 
dos diretores, das pessoas que você seleciona para o filme.”

O filme Baile Perfumado quebrou um silêncio de 20 anos de longas-
metragens em Pernambuco. O que era Pernambuco antes do Baile?

Nos anos 80, eu estava na universidade. Quando alguém queria fazer um 
curta-metragem, era um pandemônio. Não havia equipamento na cidade do 
Recife e pensar em financiá-lo era uma grande dificuldade, e também um 
grande acontecimento. Não existiam produtores ali. Se você fosse minima-
mente organizado, talvez lhe fossem atribuídas as responsabilidades da pro-
dução, de organizar esse equipamento, de pensar uma pequena logística para 
as pessoas. Esse conceito do produtor criativo só foi aparecer em Recife, entre 
os meus amigos, já nos anos 90. A produção a partir dos anos 80 era absoluta-
mente pontual e sem nenhum vislumbre, nenhuma possibilidade de continui-
dade. Foi o tempo em que eu e alguns dos meus contemporâneos estávamos 
na universidade. Paulo Caldas, Marcelo Gomes, Cláudio Assis, Lírio Ferreira 
e Adelina Pontual são os grandes realizadores que apareceram naquele mo-
mento. Algumas políticas públicas que foram instituídas só a partir do final 
dos anos 90 é que criaram e sistematizaram essa produção. O Baile Perfumado 

João Vieira Júnior

“O produtor deve ser 

empreendedor também, 

somar um conceito ao 

outro. Aquela ideia do 

produtor que grita, que 

está suando, estressado, é 

uma cafonice gigantesca.”
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Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron e Sergio Cohn no dia 

03 de maio de 2010, em São Paulo. 



Quando o cinema alcançou um maior público no Brasil, havia filmes 
que eram feitos para um público mais amplo: de pornochanchada a fil-
mes dos Trapalhões. Isso possibilitava aos estúdios trabalhar com ou-
tras produções. Você sente falta disso? O caminho não é ter estruturas 
grandes e uma produção constante?

A produção não deixou de acontecer. Apareceram outros nichos hoje, ao 
mesmo tempo em que existe uma crise de distribuição global. Agora, as alter-
nativas começaram a aparecer. Há um filme feito no Maranhão e distribuído 
apenas lá, somente em DVD. O filme, chamado Que Filme é Esse?, vendeu 80 
mil unidades e foi feito com uma câmera caseira. Ora, o que significa esse 
número de 80 mil? Significa uma quebra de paradigma absurda. O Cinema, As-
pirinas e Urubus [2005, dirigido por Marcelo Gomes] vendeu 10 mil DVDs para 
o Brasil inteiro. Um filme da Globo Filmes, por exemplo, vende 30 mil DVDs. 
Então, esse filme do Maranhão que nunca ia conseguir chegar às salas de ci-
nema criou uma coisa alternativa. Foi muito parecido com o que a música fez 
há dez anos: encontrar os seus pontos de venda dentro do estado.

Você trabalhou com filmes de temas difíceis, como Baixio das Bestas 
[2007, dirigido por Cláudio Assis]. Como se dá a relação para captação de 
um filme como esse? 

Para chegar a isso, vou falar um pouco como é a minha relação com os dire-
tores. Tenho há dez anos uma produtora em Recife que se chama REC Produ-
tores Associados. Antes dela, eu já tinha trabalhado com outra produtora de 
publicidade do Recife. Antes de ir para o cinema, tinha feito curtas esporadi-
camente nos anos 80 e 90. A publicidade me deu uma noção de prazo, de cria-
ção de cronogramas, de como lidar com um dinheiro que não era exatamente 
meu, de como apresentar um resultado e manejar corretamente esse dinhei-
ro. Isso acabou sendo fundamental, porque às vezes se faz muita diferença 
entre a experiência na publicidade e no cinema. No meu caso, acho que uma 
coisa contribuiu para a outra. Sempre me identifiquei muito com as artes e a 
minha relação com os diretores do cinema autoral é superimportante. Entre 
um produtor e um diretor se estabelece uma relação de cumplicidade longa e 
duradoura. Um filme leva muito tempo para ser feito. A captação de recursos 
sempre é difícil, e mesmo depois do filme pronto, você vai ter anos e anos 
representando e defendendo, e ainda dizendo por que é que você fez aquele 
filme. É superimportante que esses interesses da relação entre produtor e di-
retor estejam muito claros, afinados, e que as pessoas comunguem se possível 
até dos mesmos pensamentos estéticos. Por exemplo, o cinema que eu me 

[1997, dirigido por Paulo Caldas e Lírio Ferreira] apareceu nos anos 90 como 
um respiro; reúne todas as pessoas que se identificavam com artes, com pro-
dução cultural. Alguns amigos entraram naquele projeto momentaneamente 
e acabaram construindo ali uma carreira.

Existia universidade de cinema em Pernambuco?
Os cursos de cinema em Recife são muito recentes. Hoje, em 2010, existem 

cursos de cinema na universidade federal e em duas particulares. Nos anos 
80, as pessoas estudavam comunicação – jornalismo ou rádio e TV – e as que 
se identificavam com o cinema acabavam criando esses roteiros. Quando ti-
nham alguma chance, faziam seus roteiros e conseguiam produzir curtas.

Qual era a cena cultural no começo dos anos 90?
Recife vivia um marasmo gigantesco, aquela ressaca dos anos 80. Com 

a saída da ditadura, havia uma falta de perspectiva muito grande dos pro-
fissionais. Os mais ricos tentavam sair do Brasil, mas a grande maioria das 
pessoas de classe média estava presa na cidade e não tinha um plano de tra-
balho ou um plano de construção de carreira. E quando eu olho um pouco 
para trás, inevitavelmente acabo comparando gerações. Aquela geração do 
meu momento era interessada em conhecimentos muito diversificados: lia 
de psicologia ao existencialismo de Sartre, via todos os filmes de Bergman na 
primeira possibilidade que acontecesse de uma mostra. Havia um dado de 
inconformismo. Curiosamente, no final dos anos 80, li em uma revista uma 
relação sobre as melhores metrópoles do mundo para se viver. Recife era a 
quarta pior de 100 metrópoles do mundo. As pessoas ficaram chocadas, e ao 
mesmo tempo a gente ria um pouco daquilo, porque já conhecia exatamen-
te em que contexto a gente estava. Foi a época também em que os tubarões 
começaram a aparecer na praia de Boa Viagem, resultado de uma interferên-
cia enorme feita para a construção do Porto de Suape. Quando parecia que o 
mundo ia desmoronar, essa autocrítica começou a gerar talvez uma nova pro-
dução cultural. A música historicamente sempre parece se adiantar a esses 
processos. Foi quando apareceu o mangue beat e várias bandas de subúrbio. 
Um grupo alugou um grande galpão, um lugar chamado Biggest Place, em um 
bairro histórico de Recife, no centro, que estava abandonado. Começaram a 
fazer shows contínuos e isso gerou um interesse por essas bandas, por nomes 
que entraram na história recente da música brasileira: Chico Science, Fred 
04, Mestre Ambrósio e outros. Mas, naquele momento, todos comungavam de 
uma precariedade de recursos e de oportunidades.
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do ministro Gilberto Gil, que foi um outro Brasil para a cultura. A REC tem dez 
anos, mas eu acompanho a cultura desde os anos 80. Esse olhar do Ministério 
da Cultura, que descentralizou e criou novas oportunidades, foi fundamen-
tal. Houve o fortalecimento de novos sistemas, novas políticas criadas dentro 
desse sistema, que ajudaram a viabilizar o cinema. Eu juntaria no mesmo cal-
deirão o talento desses diretores e essas novas políticas públicas criadas pelo 
Ministério da Cultura, pelo ministro Gilberto Gil, que fez uma mudança de 
paradigma fundamental para a produção cultural brasileira. Acho que é um 
novo Brasil que se construiu em relação a cultura a partir dele.

É mais fácil captar com o edital? É mais democrático assim porque existe 
uma comissão de avaliação que decide?

As comissões são diferentes. O roteiro é fundamental, mas a comissão lê 
uma série de outros dados: o currículo daquele produtor, se ele tem usado 
dinheiro público, que responsabilidade ele tem tido com o dinheiro, se ele 
conclui ou não seus filmes, como são os lançamentos, quais os resultados. 
Existem outras coisas que também são importantes para o cinema. O Cinema, 
Aspirinas e Urubus foi a 80 festivais internacionais, um trabalho maravilhoso 
de difusão da cultura brasileira fora do Brasil. Foi vendido para dez países. 
Karim é um diretor brasileiro muito conhecido fora do Brasil também, a par-
tir dos filmes dele. Como produtor, existe toda uma obrigação de construir 
carreiras o tempo inteiro. É a sua, a dos diretores que trabalham com você, 
das pessoas que você seleciona para o seu filme. Você olha o perfil e vê se 
realmente aquela pessoa serve para somar em uma equipe. O produtor está 
construindo carreiras ininterruptamente, cuidando dessas carreiras – ou as 
alimentando. É uma coisa que me encanta muito nesse trabalho.

Conte um pouco como é fazer uma locação no sertão, como no caso de 
Cinema, Aspirinas e Urubus?

Também fizemos em O Céu de Suely. É incrível. Existe uma coisa românti-
ca de filmar no sertão. As pessoas te recebem tão bem, abrem as casas com 
honestidade, você cria relações verdadeiras. Nas três experiências que eu tive 
de filmar no sertão, em filmes de baixo orçamento, essas relações foram ma-
ravilhosas. Imagine que você chega ao sertão e vai alugar a charrete de uma 
casa, de uma família, que está em uma fazenda e que sobrevive com um salá-
rio mínimo. Você precisa pagar alguma coisa, mas ao mesmo tempo entender 
qual é a dinâmica daquilo tudo, qual o impacto que você causa ou não para 
que aquilo tudo seja correto. Se você alugar por R$ 500, vai fazer um rebuliço 

interesso é muito parecido com o que Marcelo Gomes gosta. São diretores 
com quem eu já trabalhei e com quem possivelmente vou voltar a trabalhar. 
E talvez eu tenha aprendido muito com o que eles sabem de cinema também. 
Mas vejo que a gente tinha uma interseção ali, por termos saído da mesma ci-
nefilia, dos mesmos cineclubes. Isso talvez tenha ajudado muito a construir o 
diálogo. Quando resolvi abrir essa produtora do Recife, eu quis muito ter uma 
empresa que desse certo, então convidei dois amigos e duas pessoas queridas 
para serem meus sócios. Estão comigo até hoje e a gente entendeu que seria 
preciso criar as áreas de atuação. Eu não conseguiria ter uma produtora pon-
tual, que fizesse um filme durante dois ou três anos e que, ao acabar, você não 
soubesse qual seria o projeto seguinte. Eu gostaria de ter uma produtora que, 
mesmo na entressafra entre os filmes, pudesse continuar abrindo as portas, 
pagando contas, contratando. Existe esse dado que eu sempre falo: o cinema, 
além de caro, leva muito tempo para ser feito. O que você faz entre uma coisa 
e outra? Como você sobrevive? Como você tira as certidões negativas, que são 
importantes para o trabalho de um produtor que lida com os sistemas de in-
centivo à cultura? Eu me perguntava um pouco de tudo isso e me movimentei 
muito. O primeiro projeto da REC era o Cinema, Aspirinas e Urubus, primeiro 
longa do Marcelo Gomes, primeiro longa da minha produtora, primeiro longa 
do fotógrafo Mauro Pinheiro, primeiro longa do ator João Miguel. A gente en-
tendeu também que precisava ter, mesmo que em volumes menores, alguns 
outros trabalhos de audiovisual, alguma coisa para televisão, um pouco de 
publicidade ou vídeos institucionais que fizessem uma segunda camada para 
proteger essa atuação do cinema. A mim, coube dirigir um departamento de 
cinema e TV, um dos meus outros sócios passou a fazer o administrativo-fi-
nanceiro e o terceiro, o atendimento comercial. Isso também foi certa novi-
dade. Até para nossa sobrevida depois disso, fizemos quatro longas. Esse ano 
a gente filma o quinto longa da REC, que se chama Era Uma Vez Verônica, o 
novo filme de Marcelo Gomes. Lançamos em 2010 um filme que chama Viajo 
Porque Preciso, Volto Porque te Amo, do Marcelo Gomes e do Karim Aïnouz, 
um filme conceitual, que à primeira vista você diz assim: “Com toda essa di-
ficuldade que se tem para distribuir, como você conseguiu?”. A distribuição 
nacionalmente é do Adhemar Oliveira, da Espaço de Cinema. O filme estreou 
no Festival de Veneza. Junto com isso, para poder chegar à captação, abri uma 
produtora que é do Recife, que está fora do centro financeiro de captação, o 
eixo Rio-São Paulo. Os editais são importantíssimos para os projetos que eu 
decido fazer. O que levou a gente a começar a construir uma situação favorá-
vel para esta empresa? De um lado, o talento dos diretores. De outro, o Brasil 
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man Capote que descrevia como ele acompanhava, em 1955, a montagem teatral 
americana de Porgy and Bess [1935, com música de George Gershwin, letras de Ira 
Gershwin e DuBose Heyward]. A equipe estava excursionando pela Europa e iria a 
Moscou e a Leningrado. Era a primeira vez que um grupo de teatro americano iria 
à União Soviética, então tinha uma loucura para quebrar aquelas barreiras. Ele, 
como historiador e jornalista, descrevia aquela companhia, as pessoas, os baila-
rinos, os cantores. Ele fala que o produtor estava sempre nervoso, suando, que 
não dormia. Até ele caiu nessa falácia. É fundamental que você tenha uma certa 
tranquilidade para ter uma compreensão de todo o processo, e que você pense no 
seu futuro, se planeje como produtor. Isso é fundamental para a sobrevida não só 
da empresa, mas das carreiras que você está trazendo junto, porque quando você 
vai financiar um filme e pega um dinheiro tão alto, não é uma pessoa física, é uma 
pessoa jurídica que está se responsabilizando por aquilo. Uma coisa que eu achei 
fundamental nos últimos anos é que eu e meus sócios chegamos a passar por uma 
consultoria de gestão. Como produtor, você pode cair na bobagem de achar que 
pode administrar qualquer processo – e não pode. Você pode criar logísticas mui-
to interessantes, colocar 70 pessoas no sertão fazendo deslocamentos de 100 qui-
lômetros entre uma cidade e outra com equipamentos, juntar pessoas do mundo 
inteiro. Mas administrar a gestão com pessoas que precisam estar satisfeitas no 
seu trabalho, com as suas funções definidas, com procedimentos muito claros, 
é outra coisa. Foi quando eu vi como era enriquecedor poder conversar com os 
diretores e viajar em todos os temas, mas você tinha que olhar para isso não mera-
mente como administrador, mas para saber que produtora você é, como você vai 
ser daqui a quatro anos, como você vai ser daqui a dez, que tipo de projetos você 
precisa, e poder se antecipar aos problemas.

Como produtor, você precisa acompanhar a equipe, estar próximo. 
Sou um produtor pé no chão. Eu vou junto, apesar de não gostar muito do set, 

não tenho uma função muito clara ali, me sinto um pouco desnecessário. Mas 
vou para conversar com o diretor no momento esperado. Se eu estou no escritó-
rio, vou produzir muito mais do que no set. Além disso, acho que quanto menos 
gente naquele lugar, melhor para ele funcionar bem. Mas eu vou junto porque, 
além de produtor, em alguns filmes também acumulo a produção – ou sozinho 
ou dividindo com outra pessoa. Então eu acabava tendo um conhecimento muito 
grande do que se queria fazer, da articulação, do acompanhamento do dia a dia, 
das contas, da relação com as pessoas. Não sei se no futuro essa possibilidade ain-
da vai ser possível, mas eu me sinto também mais seguro hoje, porque entendo 
bem o processo.

na vida daquelas pessoas. É preciso ter cuidado para não abusar da boa von-
tade das pessoas, porque quando você se relaciona com elas, elas também te 
oferecem coisas, ainda mais se você chega educadamente. Um outro dado é 
que, ao filmar no sertão, você blinda essa equipe: as pessoas se concentram no 
trabalho de um jeito, porque você não pulveriza os interesses, as saídas. Existe 
uma imersão, todo mundo se volta de fato para o trabalho e acaba que no dia 
da folga as pessoas estão juntas, vão numa piscina, vão fazer alguma coisa. O 
processo do cinema e da produção cultural são intensos demais. 

Além de Cláudio Assis, Marcelo Gomes, Karim Aïnouz, a renovação é 
uma preocupação da REC? Trazer diretores jovens e abrir espaço? 

Totalmente. Há um projeto de Hilton Lacerda, que foi roteirista de filmes 
do Cláudio Assis, para o primeiro longa dele de ficção. Hilton já tinha dirigido 
Cartola: Música para os Olhos [2007] também junto com Lírio, mas esse é um 
documentário. Eu produzi outro documentário, o KFZ-1348 [2008], de Gabriel 
Mascaro e Marcelo Pedroso, dois diretores jovens, com 25 e com 28 anos do 
Recife, que foram assistentes de Marcelo Gomes em outro momento. Esse é o 
longa de estreia deles, um caso atípico, foi o longa mais rápido que eu fiz na 
minha vida. Um dia eu estava no escritório, eles chegaram e disseram: “Tenho 
aqui um filme para o qual queria pesquisar uma cadeia de ex-proprietários 
de um Fusca que a gente vai encontrar em um ferro-velho”. Achei aquilo in-
teressante. Em um ano, a gente conseguiu financiar esse filme. Era um filme 
barato, de R$ 500 mil. A gente ganhou já no primeiro edital, complementou 
recursos e, um ano depois, já estava filmado. Mas esses casos são muito raros 
e eram diretores estreantes.

E a questão da fidelização dos diretores a uma produtora, isso é importante?
É importante, mas também não pode ser a única tônica. Por exemplo, acho 

muito legal eu ter uma produtora de produtores. Não tenho diretores associa-
dos a mim, porque ou eu faria só os filmes deles ou eles teriam a prioridade. 
Vejo qual é a prioridade do projeto como produtor. Não posso ter só um proje-
to, tenho que ter mais de um, então você precisa entender qual é o momento. 
De quatro projetos que eu tenha, você tem que perceber que um é mais rápido 
de viabilizar porque consegue uma fonte de financiamento, tem um tema que 
interessa mais às pessoas naquele momento, pode gerar mais discussão na 
sociedade. O produtor deve ser empreendedor também, somar um conceito 
com o outro. Aquela ideia do produtor que grita, que está suando, estressan-
do, é uma cafonice gigantesca. Outro dia eu estava lendo uma crônica do Tru-
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meno do Recife, mas de qualquer lugar, me preocupa um pouco que as pesso-
as por vezes deixam de estudar. Alguém que quer ser diretor começa a operar 
aquela câmera, faz os vídeos da família, e não sei o quê. Aí, aos 18 anos, acha 
que já é um diretor de cinema, mas não foi às exposições de arte, não foi ao te-
atro, não estudou as escolas de interpretação. Aliás, todo mundo que aparece 
para fazer um estágio na produtora está interessado em ser diretor. Roteirista 
quase ninguém quer ser! Talvez porque deva dar um trabalho enorme ser es-
critor. Que ótimo, é maravilhoso realmente ser diretor, mas você precisa estu-
dar muito, se formar o tempo inteiro. Pode aparecer o caso de alguém genial 
aos 18 anos, mas acho que ele não pode deixar de prestar atenção à interface, 
à interseção com as outras artes para a formação dele, para que ele seja real-
mente um diretor brilhante, que desperte interesse. Isso é fundamental para 
essa geração que acessou tão cedo a tecnologia, que pode usar com maestria 
uma câmera, se debruçar sobre ela e entender como tudo isso funciona, mas 
que não viu os filmes que formaram os bons diretores.

No caso do produtor, também é importante ele conhecer as artes? Até 
que ponto isso facilita o trabalho dele?

Claro, é importante. O produtor deve ter no mínimo essa curiosidade. Por 
exemplo, quando eu escolhi ter uma empresa produtora que prioritariamente 
trabalhasse com cinema, eu já tinha trabalhado, mesmo que pontualmente, 
com teatro e exposições. Realmente acredito na possibilidade desses diálogos. 
Quando eu vou produzir um elenco de um filme, é bacana que eu possa chegar 
ao diretor e lembrar que posso contribuir efetivamente. Mas desde que esta 
outra arte não esteja tão distante da compreensão. Se um diretor fala para 
mim que quer fazer um experimento de commedia dell’arte, aquilo não pode 
parecer de outro mundo para o produtor. Ele deve ser empreendedor e conhe-
cer todo um processo criativo para aquilo fluir com toda a equipe. Não pode 
parecer um patrão ou alguém alheio ao processo. Ele não precisa conhecer 
essas coisas em profundidade, mas pode gostar como espectador, como um 
admirador das artes.

Fale um pouco sobre O Céu de Suely.
Fui convidado para o projeto para ser o produtor-executivo, mas o filme 

não foi produzido pela minha produtora. Ele é da Videofilmes. Eu já conhecia 
o Karim Aïnouz. Fui convidado pelo Maurício Ramos – produtor da Videofil-
mes – talvez um pouco pela experiência que eu já tive com o Cinema, Aspiri-
nas e Urubus. Primeiro, acho O Céu de Suely um filme brilhante, emocionante. 

Você quer dizer que entende as necessidades desse processo, apren-
dendo sobre elas para se antecipar aos problemas. Essa é uma função 
importante para o produtor?

É sim. Se você é um produtor que não tem a obrigação de estar no set acom-
panhando, de saber por que a alimentação custa tão caro para uma equipe 
que trabalha 12 horas, mas passou pela produção executiva antes ou foi dire-
tor de produção, você avalia isso tudo com muito mais tranquilidade, porque 
é uma carreira em construção. O produtor que tem que fazer as articulações, 
reunir aquelas fontes de financiamento e garantir prazos, se estiver muito au-
sente talvez perca um pouco. Estou falando de modelos que são próximos 
para mim, os filmes de baixo orçamento, de uma empresa produtora que está 
no Recife e que possui experiência de apenas quatro ou cinco longas, o que 
não é um número tão significativo quando você vê outras produtoras. Mas 
que é bastante quando se entende qual o planejamento, o perfil e a constru-
ção que se vê para ela. Recentemente, fui a um congresso de doutorandos e 
mestrandos de administração sobre empreendedorismo na Universidade Fe-
deral de Pernambuco. Existiam vários painéis, um deles sobre produção cul-
tural. Eu estive lá, falei um pouco do meu trabalho, sobre minha empresa pro-
dutora, para aqueles estudantes de administração. Quando acabou, um deles 
veio falar comigo: “Só comecei a prestar atenção quando você disse que um 
filme mais barato custava R$ 2 milhões”. Fazia muito sentido o que ele estava 
falando, porque ele vai administrar carreiras, criar empresas. Quem discute 
economia da cultura ainda somos nós, que trabalhamos com isso, e isso ainda 
não chegou para os outros segmentos da sociedade, para os outros gestores, 
os administradores, os economistas.

Gostaria de saber sua opinião sobre um fator que impacta diretamente 
a economia da cultura: as novas tecnologias, a internet, o que isso 
representa para o cinema hoje?

Quando a gente fala de tecnologia e de internet, a primeira coisa é o aces-
so superdemocrático que isso trouxe para tantas gerações. É maravilhoso, foi 
uma coisa encantadora. Lembro que, há uns quatro anos, vi um palestrante 
da Petrobras falando dos editais, das prioridades do Programa Cultural Petro-
bras. Falou que naquele ano, no segmento de tecnologia e novas mídias, eles 
tinham ficado surpresos porque metade dos projetos tinham sido do Recife, o 
que não deixa de ser engraçado, porque foi a época em que as pessoas se sen-
tiam morando na pior cidade do mundo. Sem dúvida, a possibilidade desse 
processo fez crescer muito a produção na cidade. Apesar de não ser um fenô-
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Em outras palavras, ser produtor é também trabalhar com relações 
humanas, não só com números. É preciso ter essa consciência, não é?

Fazer um filme é como administrar uma empresa dentro de outra empre-
sa. Essa empresa possui seus departamentos: fotografia, arte, edição. Há um 
monte de pessoas com suas aspirações, desenvolvendo suas carreiras, longe 
das suas famílias. Às vezes, é véspera do Natal, está querendo voltar para casa, 
mas vive uma situação que não pode sair. E precisa saber que as outras pesso-
as da equipe também vivem necessidades reais, talvez tão graves e complexas 
quanto as suas de produtor, mas, com certeza, todos precisam estar envolvi-
dos no fechamento do processo do filme. Por isso eu comentei do produtor 
autoritário. Esse modelo não chega a lugar algum. Não mais. Acho bacana 
procurar um nivelamento de toda a equipe e dizer também o quanto você 
está envolvido no processo, que você não é superior a ninguém.

Para assistir essa entrevista em vídeo:

http://www.producaocultural.org.br/slider/joao-vieira-junior/

Talvez tenha ficado emblemático qual o desejo do diretor com aquele filme. 
Ele queria fazer realmente um filme de imersão, no qual as pessoas todas 
estivessem concentradas na feitura, na realização daquele filme. Ele utili-
zou técnicas para isso: o elenco vivia situações durante a pré-produção e a 
filmagem muito parecidas com as dos seus próprios personagens. Viviam 
como se fossem moradores daquela cidade e esses atores não se relaciona-
vam com a equipe de filmagem como nos outros processos de cinema que 
se relacionam, quando acabam ali e vão tomar uma cerveja. O ator continu-
ava concentrado, voltava para aquela realidade que foi construída para ele 
como personagem. A equipe tomava sua cerveja ali, juntos. Era um cuidado, 
uma situação especial para aquele filme. Foi uma coisa muito diferenciada. 
A gente filmava em uma cidade que ficava a 600 quilômetros de Fortaleza, a 
800 quilômetros de Recife, no sertão do Ceará. Com uma folga por semana, 
ninguém conseguia sair, era todo mundo concentrado no trabalho. Foram 
oito semanas de filmagem.

Como você faz para pensar com o diretor o que ele precisa?
Essas decisões são tomadas em conjunto com a equipe criativa. Como a rela-

ção entre o diretor e o produtor é muito anterior a tudo isso, eu escuto muito o 
diretor. E você vai embarcando em entender como é aquele sonho. Se aquele so-
nho me dá segurança de administrar o orçamento, os prazos, os cronogramas, 
tenho que propiciar e adequar o máximo possível. O diretor que está conduzin-
do tem uma responsabilidade gigantesca sobre aquela equipe, aquele elenco, 
sobre o resultado final de todo aquele material. Quanto mais feliz e satisfeito ele 
está, mais curto é o caminho para você chegar a algum lugar.

E quando esse sonho é impossível de ser realizado?
Claro, isso também acontece nesse processo. Mas não é uma dificuldade tão 

grande porque é uma coisa matemática, lidar com números. Cabe um pouco da 
organização do produtor e da quantidade de planilhas que ele cria, dos orçamen-
tos. Quando você pega esses números, você apresenta: “Olha, superlegal o que 
você me apresentou, mas qual é o valor real que isso tem aqui dentro desse filme, 
porque ele está impactando financeiramente dessa forma aqui”. Uma cena com 
três mil figurantes pode fazer você perder uma semana de filmagem, talvez. Você 
não pode dizer isso ao diretor no dia em que ele estiver mais cheio de problemas, 
mas em algum momento talvez tenha que dizer. Nem sempre eu respondo na hora 
que aquilo me assusta, porque às vezes a pessoa muda de ideia no dia seguinte; aí 
você já evita um conflito desnecessário.
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Nos anos 90, quando o diretor do Instituto Gerdau, José Paulo Soares 
Martins, trabalhava na preparação dos festejos pelo primeiro centenário da 
companhia, ouviu do presidente: “Vamos transformar Porto Alegre em uma 
Barcelona da América Latina”. Se o pretensioso objetivo não foi cumprido, ao 
menos a capital gaúcha ganhou uma mobilização cultural forte com a monta-
gem da Fundação Iberê Camargo, com a realização da Bienal de Artes Visuais 
do Mercosul e com o financiamento da música clássica. 

O Instituto Gerdau, departamento de responsabilidade social e de cultura 
do conglomerado gaúcho, tem um histórico de inclusão ligado ao pioneiro 
João Gerdau que, no final do século 19, chegou ao Brasil trazendo influências 
da tradição germânica. “A arte sempre esteve presente na família e foi intro-
duzida na empresa”, diz Martins. Por isso, a atuação da companhia em cultura 
extrapola a renúncia fiscal e passa pelo investimento de capital próprio. “Fica-
mos até um pouco fora da curva nesse debate sobre a Lei Rouanet.”

A relação entre a cultura e educação é o ponto a ser resolvido, segundo 
Martins, para uma maior inclusão dos brasileiros e a introdução de novos ges-
tores na área. “A produção cultural de dez anos para cá cresceu muito. E isso 
não foi acompanhado pela capacidade de formar bons gestores. O meio é ver 
como é que a gente realmente contribui nesse processo. Temos parcerias com 
a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e com a Universidade do Vale do 
Rio dos Sinos, mas isso é uma gota d’água no universo da sociedade brasileira.”

Como associar a responsabilidade social à cultura?
Primeiro vou falar um pouco sobre o significado da cultura dentro da Ger-

dau. O tema responsabilidade social está introduzido, hoje, na maior parte 
das organizações. É uma tendência natural na sociedade, principalmente em 
um ambiente em que a comunicação está aberta e todas as pessoas ficam 
sabendo o que acontece. Dá-se importância às empresas que estão envolvi-
das com essas questões. Nossa organização nasceu em 1901 e possui bastante 
experiência nas áreas relacionadas aos seus negócios, e também na convivên-
cia com as comunidades. Desde o início, até por tradição da família que deu 
origem à empresa, que é a família Gerdau, a preocupação com o entorno do 
negócio sempre existiu. O pioneiro João Gerdau chegou ao Brasil em 1869 e se 
instalou em uma pequena cidade do interior do Rio Grande do Sul, chamada 
Agudo – na época, Colônia de Santo Ângelo – trazendo um pouco da tradição 
germânica e da igreja luterana. As primeiras iniciativas foram no sentido de 
apoiar a comunidade, para que ela tivesse um nível de organização importan-
te. Casualmente tinham atividades culturais: formação de um coral e de uma 

José Paulo Soares Martins

“Precisamos aproximar 

cultura e educação. 

Não vejo, no Brasil, um 

programa estruturado 

entre academia e os 

principais centros e 

institutos para formar 

gestores na área.” 
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ção, em todos esses casos, são os programas de educação pela cultura para a 
criança e para o adolescente. Por mais que a gente esteja hoje trabalhando na 
gestão de uma operação enorme, como a Bienal Mercosul, já na oitava edição, 
nosso principal objetivo é trabalhar o tema da educação, propiciando para 
que o maior número possível de jovens transite nesses espaços de exposição. 
Que possa, por meio das artes, acrescentar algo ao seu conhecimento. O Jorge 
Gerdau aposta nisso ao dizer: “Temos sete edições da Bienal. Então, são sete 
oportunidades para aquela criança, se ela ainda está na escola, ter contato 
com o programa educativo. Tenho certeza que esse jovem se sai melhor do 
que um que não fez nada disso”. Essa visão de ajudar na formação de crianças 
e de jovens por meio da cultura e da arte é fundamental. Temos uma visão 
clara sobre a nossa participação na cultura e praticamos isso. Não só pela uti-
lização da renúncia fiscal, também alocamos capital próprio na cultura. Aliás, 
existe todo um debate sobre as mudanças na Lei Rouanet. Ficamos até um 
pouco fora da curva – e às vezes somos muito criticados –, porque achamos 
que as empresas não podem só se basear na renúncia fiscal de 100%. Elas pre-
cisam alocar capital próprio nos investimentos. Essa é a nova visão. Estamos 
à disposição do Ministério da Cultura para tentar ajudar em uma mudança 
de políticas públicas. Mas a grande preocupação hoje é ajudar o meio cultural 
como um todo, para que ele se organize. Nós, como sociedade civil das artes, 
não estamos organizados. Não quereremos ensinar ninguém, não temos essa 
pretensão. Mas acredito que um pouco das experiências que as empresas tive-
ram na formação das suas associações, das suas confederações, pode ajudar 
nisso. Só seremos mais fortes, culturalmente falando, se a sociedade civil não 
ficar só na dependência do governo para que haja essa melhoria.

São todos os projetos culturais que pensam em longo prazo? Como é a 
participação de vocês no Grupo de Institutos Fundações e Empresas, o Gife?

Em todas as ações da Gerdau existe a visão de longo prazo. É um pouco a 
tradição do negócio da siderurgia também. Não se planeja em curto prazo. 
Sobre o Gife, nossa entrada é recente, faz três anos. Nunca sentimos a neces-
sidade, na organização, de criar um instituto ou uma fundação. Nossa visão 
sempre foi de que a marca Gerdau deve ter todos os matizes: o do negócio, o 
social, o cultural, e assim por diante. Não preciso criar nenhuma marca a mais 
para dizer que sou diferente. A marca precisa conter todos esses arquétipos, 
pois eles são esperados pela sociedade. Mas acabamos criando um instituto, 
porque víamos com isso uma forma de trazer para o debate da cultura a fa-
mília Gerdau Johannpeter, que é nossa acionista. O instituto é uma forma de 

pequena orquestra que tocava músicas típicas alemãs. A trajetória da empre-
sa conta com várias ações, não só de solidariedade, mas também de ações 
culturais como apoio ao Theatro São Pedro, em Porto Alegre; constituição da 
Orquestra Sinfônica de Porto Alegre; da Orquestra de Câmara do Theatro São 
Pedro. Um pouco da contribuição para a comunidade também era a partir 
do gosto das pessoas que constituíam a direção, vinculadas à família Gerdau 
Johannpeter. A partir da década de 70, começou a gestão de Jorge Gerdau Jo-
hannpeter, que, por formação, era um grande apreciador das artes. Seu pai, 
Curt Gerdau Johannpeter, criou uma das primeiras galerias de arte no Rio 
Grande do Sul. Essa visão da responsabilidade social com o gosto familiar co-
meçou também a ser estruturada como algo mais estratégico dentro do tra-
balho que desenvolvíamos. O ponto principal dessa nova visão em relação à 
cultura e às artes foi em 1992, quando começamos a preparar a comemoração 
dos 100 anos da empresa, que seria em 2001. O Jorge Gerdau disse em uma 
das reuniões: “Talvez a maior contribuição que a gente possa dar a Porto Ale-
gre, que é a cidade que nos originou, seja transformá-la em uma Barcelona 
da América Latina”. Para fazer isso, ele enumerava três grandes desafios. O 
primeiro era conseguir criar um pólo de investimentos na região Sul – porque 
tudo era muito focado no Sudeste. O segundo grande desafio, nas palavras 
dele, era que a gente não fazia nada sem ter um herói. A gente começou a ver 
qual seria o herói gaúcho nas artes, e aí se escolheu Iberê Camargo, quando ele 
ainda estava vivo. Trocávamos uma série de informações sobre como resgatar 
o trabalho que ele vinha fazendo e quando ele chegou a um estado terminal 
da doença, nos convidou para organizar a Fundação Iberê Camargo. A partir 
daí houve uma atividade de organização da fundação, do acervo, da avaliação 
do significado de uma sede, da construção dessa sede, e de uma programação 
cultural intensa. Volto a 1992, porque foi quando começaram dois debates: a 
tentativa de fazer um polo de investimentos e, depois, de criar um centro em 
que a arte começasse a se incorporar – daí a Bienal de Artes Visuais do Merco-
sul. Hoje, temos uma visão clara de que o nosso papel é auxiliar a organização 
do processo. A gente procura, em toda distribuição geográfica do Brasil – eu 
vou falar só de Brasil, porque no exterior é outra política em relação ao tema 
–, favorecer projetos culturais que sejam trazidos pela comunidade. No caso 
de alguns projetos, existe uma visão estratégica como país e outros são mais 
projetos focados na inclusão social por meio das artes. Há programas desde, 
por exemplo, a Orquestra Bachiana, com o maestro João Carlos Martins, que 
desenvolve um trabalho de inclusão social, até programas maiores como o da 
Fundação Iberê Camargo ou do Theatro São Pedro. Nossa grande preocupa-

José Paulo Soares Martins José Paulo Soares Martins



um problema só da Gerdau. Isso deve abranger todas as grandes empresas e 
suas cadeias de fornecimento.

E a questão tecnológica: cultura digital, internet, novas mídias? Como 
isso é visto pelo Instituto Gerdau?

A tecnologia vai mudar muito a sociedade nos próximos anos e, por conse-
quência, vai mudar a questão da cultura e do uso dela. Na discussão da Fun-
dação Iberê Camargo havia a dúvida se faríamos uma sede. A gente se per-
guntava: “Qual será o papel de um museu físico daqui a 50 anos?”. Terei uma 
capacidade tal de conexão, de forma que a pessoa talvez não tenha que ir fisi-
camente ao museu, e veja na web, ou no instrumento que for colocado à dis-
posição dela. Não tenho todas as respostas da sua pergunta, só acho que vai 
mudar a nossa vida completamente, e que isso pode significar um ganho ou 
uma perda enorme, dependendo de como a sociedade conduza esses temas. 
Quem estuda mais, vê os problemas da privacidade, da falta de decisão pró-
pria em relação a conteúdos. Quer dizer, há uma série de coisas para abordar. 
Mas, sem dúvida, vai ser uma grande revolução.

Como pensar a formação de público? Qual é o resultado da formação nos 
projetos de vocês: o museu, a Fundação Iberê Camargo, a Bienal do Mercosul?

Na década de 70, eu me considerava um hippie, achava que ia mudar o mun-
do. Até levava jeito: magrinho, de cabelo comprido, andando de macacão para 
lá e para cá. Não fizemos grandes mudanças nesse período todo, acho até que 
atrapalhamos um pouco a vida do mundo. Quando falei sobre a expectativa 
que temos com os programas em relação à criança e ao adolescente, isso está 
focado na formação. Vamos conseguir promover mais acesso do jovem à arte 
na intensidade que uma sociedade como a nossa necessita? Nós estamos em 
uma posição de sentar no escritório, com ar-condicionado, e tomar decisões, 
mas a realidade do nosso país é dura. Às vezes, a gente coloca em segundo 
plano uma série de ações que deveriam estar efetivamente sendo trabalha-
das. A própria gestão pública da educação e da cultura carrega décadas de 
sofrimento no que diz respeito a recursos e a políticas públicas. Na Gerdau, 
temos um grande programa de trabalho voluntário organizado e disseminado 
na organização. Há um conjunto de formas para a inclusão de jovens na arte. 
Se você analisar a Bienal de Artes Visuais do Mercosul, a Feira do Livro de Por-
to Alegre ou uma das apresentações das orquestras nas várias regiões em que 
a gente atua, sempre vai existir uma escola pública, uma creche ou mesmo 
um asilo assistindo e participando daquilo, acompanhado por um voluntário 

manter acesa aquela chama empreendedora do João Gerdau quanto à socie-
dade e à cultura. O instituto tem muito esse papel de agregar os membros da 
família nesse ideário, que são os valores da organização, no que diz respeito 
a investimento. O Gife, hoje, está aberto também a empresas, mas tinha uma 
preferência mais para os institutos. Agora, participamos do Gife, do conselho 
do Gife. Temos tido a oportunidade de contribuir nas discussões sobre o pen-
samento do investimento social no Brasil. Muitas organizações ainda estão 
muito mais voltadas para o marketing do que para a responsabilidade social. 
Quanto mais o Gife puder aquecer esse debate, mais poderemos crescer. Nos-
sa participação é a de contribuir e de trocar práticas com outras organiza-
ções, como de tentar vender um pouco da nossa visão sobre cultura. 

Como a Gerdau pensa em incentivar toda essa cadeia produtiva e essa 
malha de fornecedores e empreendedores que não investe ou tem acesso 
à cultura? 

A responsabilidade social demanda relações éticas, de construção con-
junta, visando ganhos mútuos. As áreas de fornecimento e de clientes estão 
envolvidas nesse tema, por exemplo. A siderurgia possui duas cadeias na 
área do fornecimento muito críticas. A cadeia da sucata metálica que, em 
uma visão bem simples, vai desde o lixão até os pequenos empresários que 
estocam ferro para vender às siderúrgicas. E a cadeia da mineração, que vai 
desde o problema da mata nativa e do carvão, até os fornos das siderúrgicas, 
que trabalham de forma integrada. São cadeias que possuem impactos so-
ciais fortes. Nossa organização e algumas outras no setor têm desenvolvido 
programas focados na inclusão social dessas cadeias. A cadeia de carvão, 
por exemplo, é extremamente complicada dependendo da região. São ca-
deias que são agressivas ao meio ambiente, porque avançam em regiões de 
mata nativa. Tínhamos, inclusive, uma operadora no Norte que fechamos, 
porque constatamos que a maior parte da madeira que chegava vinha com 
certificado falso. Então, temos programas específicos e simples de formação 
de cidadania. Nesse debate com o Ministério da Cultura e com a Câmara dos 
Deputados para rediscutir uma nova lei de renúncia fiscal e de incentivo, 
também estamos propondo que se aumente o nível de vantagens para pe-
quenas empresas e pessoas físicas ao fazer investimento na cultura. Outro 
ponto é a possibilidade de fazer isso por meio de cooperativas de pequenas 
empresas, o que significaria somar para poder ter um valor maior de investi-
mento. A legislação, hoje, não favorece, por isso estamos primeiro atacando 
o tema da legislação para buscar aprimorar e fazer a inclusão. Mas não é 
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botar R$ 1 ou R$ 2 no fundo de cultura”. Esse fundo vai atender a x entidades, 
que eu previamente selecionei, e isso ainda vai ser utilizado como renúncia 
fiscal no imposto de renda. Uma simples engenharia de contribuição pode 
revolucionar a questão de acesso a recurso para a produção cultural no país.

Existe muita atenção na produção cultural, mas, muitas vezes, a reflexão 
crítica sobre a arte fica de lado, não acha?

Sou um gestor interno de uma empresa de siderurgia. E a primeira Bienal 
Mercosul foi, para nós, quase um exercício paranoico. Quando a gente foi 
avaliar uma das instalações montada para a Bienal, parei em um canto, olhei 
aquilo e me emocionei. Falei para um amigo: “Se os meus acionistas imagi-
nam que a gente está financiando esse troço, estou na rua”. Porque há total 
ignorância sobre o significado do processo. Do ponto de vista de debate sobre 
a questão crítica, o que nós temos feito de forma concreta é que a Bienal em 
si organiza a exposição, o programa educativo e seminários para tentarmos 
criar um novo conceito sobre o tema. Ou, pelo menos, para rediscutir as ques-
tões relacionadas à arte. Grande parte da programação da Fundação Iberê 
Camargo também é de seminários, trazendo pessoas que possam ajudar na 
discussão. Mas a pessoa tem que se contaminar e, para isso, tem que estar 
exposta. Se essa forma de exposição vai ter um resultado melhor, não sei, mas 
é melhor estar contaminado do que não contaminado. Tem que ter um pensar 
a mais. Sentimos falta desse pensar. Que papel tem a Bienal de Artes Visuais 
do Mercosul? Ela é só para Porto Alegre? Como tratar o tema da arte latino-
-americana? Como ela vai crescer? O que será uma bienal nos próximos 50 
anos? Tudo isso faz parte do nosso debate.

Sobre o modelo de uso da Lei Rouanet, você percebe um uso aberto, 
sem a negociação via balcão? Ou para a maioria das empresas isso não 
está estruturado? 

Eu não diria que não está estruturado. Talvez esteja, mas em uma visão 
mais de marketing. Se eu tenho uma empresa que, pelo processo de condu-
ção, precisa fortalecer a imagem com uma comunidade próxima, eles sabem 
que a música é um instrumento fácil para entrar e favorecer sua imagem. Na 
hora de fazer o investimento, a decisão é privada. Se no final do período de re-
colhimentos de impostos há a possibilidade de usar renúncia fiscal, a empresa 
vai usar ou não. Esse é um dos cenários possíveis. A tendência é as empresas 
caminharem mais. É um processo em que a decisão sempre vai estar relacio-
nada a uma estratégia sua. Na medida em que a sociedade se estrutura, as 

nosso. Também existe um processo de interação deles sobre o significado das 
obras. É uma forma de mobilizar as pessoas todas para o tema, porque a arte 
sempre foi muito distante das pessoas em geral. Porto Alegre, por exemplo, 
que sempre teve uma efervescência cultural, mas nunca organizou um evento 
de porte como a Bienal de Artes Visuais, nos faz perceber claramente a mu-
dança atual. Não precisamos mais falar que a Bienal vai acontecer. As pessoas 
já procuram e se envolvem.

Qual a sua opinião sobre a política de editais?
Quando o recurso é público o edital é fundamental. É, sem dúvida, a for-

ma de democratizar o acesso. Quando o recurso é totalmente privado, o edi-
tal pode ser uma forma de viabilizar a participação de mais personagens do 
que os do interesse do gestor da organização. Como nós temos essa visão de 
trabalhar sempre com projetos de médio e longo prazo, dificilmente amplia-
mos muito o leque de entradas de programas, porque, senão, vamos abraçar o 
mundo e não conseguimos fazer nada. Temos uma linha bem estabelecida, de 
privilegiar as artes plásticas e a música clássica. Alguns parceiros são eleitos 
nesse sentido e a gente continuamente trabalha com eles – embora a crise 
econômica recente nos tenha feito sofrer muito com alguns deles.

Houve impacto em investimentos de vocês?
Impactou fortemente. Para nós, o edital, por exemplo, seria um problema, 

porque não poderíamos manter a continuidade dos trabalhos iniciados. Seria 
bom se eu pudesse chegar amanhã e dizer: “Não vou mais apoiar a Fundação 
Iberê Camargo ou a Bienal Mercosul. Vou partir para um edital e ver que outro 
grande empreendimento, no Brasil, vou poder apoiar, porque esses têm vida 
própria”. Mas acho que demora um pouco. Passa pela possibilidade de orga-
nizar fundos de endowment para essas organizações, passa por organizar um 
sistema de financiamento que tenha a participação de mais agentes financia-
dores, pessoas físicas e empresas. Contudo, se o recurso possui gestão pública 
não há saída, o edital precisa ser organizado, porque seu papel é de democra-
tização de acesso de recursos para toda a sociedade. Também avalio que pre-
cisamos de uma política pública de inclusão de novos investidores – aposto 
muito nisso. É o caso da pessoa física. Por que é que o incentivo à cultura via 
renúncia fiscal via contribuição de pessoa física precisa dividir espaço com 
o Fundo de Assistência à Criança e Adolescência? Se houver espaço próprio 
para isso, tenho certeza que os bancos terão os cartões de cultura, como o 
Cartão Solidariedade do HSBC: “Toda vez que eu fizer uma despesa x, pode 
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bloco das principais reivindicações. O pessoal de cinema, do teatro, a mesma 
coisa. É um processo fundamental, porque, se a sociedade civil relacionada 
ao tema não se organiza, a gestão fica nas mãos de oportunistas políticos ou 
de gente com visões erradas. Eu diria que a nossa nota é dois, porque mes-
mo tendo um avanço importante em alguns temas, temos ainda um caminho 
muito grande a seguir. É uma cidade jovem, mas que se estruturou melhor nos 
últimos dez anos. Estou tranquilo com o Rio Grande do Sul e com Porto Ale-
gre. Vamos conseguir avançar nesses temas, não só nas ações que a gente está 
conduzindo. Há outras empresas que atuam fortemente e temos conseguido 
crescer bastante. 

A cultura brasileira tem conquistado um espaço cada vez maior no 
mundo. Há mais atenção e mais mercado, inclusive. A Gerdau trabalha 
nesses outros países a cultura brasileira também? Há diálogos?

Não. Por enquanto estamos fortalecendo as culturas locais e com cautela. 
Quando a gente fez a pizza dos investimentos da empresa, mais de 80% estava 
no Brasil. A gente tem conversado um pouco sobre isso, porque um cidadão 
do Peru ou do Chile deve se perguntar: “Por que esses caras investem mais 
no Brasil do que aqui?”. Entendemos que a sociedade brasileira nos ajudou 
a crescer, então é para ela que a gente tem que dar a maior parte dos valo-
res. Outro ponto é que algumas de nossas unidades ficam em lugares muito 
pobres e pequenos. Temos uma unidade em Chimbote, uma cidade no inte-
rior do Peru, e, lá, eles têm as danças típicas. Desenvolvemos um programa de 
musicalidade local, mas é uma comunidade muito pobre, não dá para levar a 
cultura brasileira para lá. Vamos prestigiar o que eles fazem nesse momento, 
tentar fortalecer o que eles têm. Hoje, a nossa política é de fortalecer mais o 
investimento no Brasil e apoiar as culturas locais, sem fazer muito intercâm-
bio, porque precisa ter muito fôlego para isso. Posso até gerar um problema 
lá, pois eles vão pensar que em vez de estar investindo na cultura deles, nós 
estamos querendo impor nossa cultura lá.

Como você vê o Vale-Cultura e a discussão do acesso público?
Temos uma política de apoiar todo programa que usa renúncia fiscal e de 

não cobrar ingresso. É uma discussão terrível. Na Fundação Iberê Camargo e 
na Bienal Mercosul, em que a gente tem um duplo papel – na gestão e também 
como investidor – há gratuidade absoluta para tudo. Em outros programas 
isso não se consegue. Na Feira do Livro, conseguimos isso plenamente. No te-
atro, isso já é mais complicado. Quanto ao Vale-Cultura, acredito que ele seja 

empresas começam a ter um processo de gestão mais organizado. O investi-
mento passa a estar associado a uma estratégia. Mas demora, não é simples.

Como pensar a formação de gestores e de produtores culturais?
Existe um grande problema de formação de gestores em várias áreas no país, 

não é só na questão cultural. A formulação da estratégia em uma empresa, 
como neste cenário que descrevi, pressupõe pessoas com outro nível de ama-
durecimento. Não só o oportunismo visando o atendimento de um marketing 
de curto prazo. O problema da formação dessas lideranças abrange a sociedade 
como um todo. O país possui essa dificuldade de formação de lideranças, até 
porque ele cresceu muito, e ninguém cresce sem ônus. Todas as grandes organi-
zações brasileiras estão extremamente preocupadas com a formação das suas 
lideranças e em como fazer um processo de sucessão inteligente de lideranças. 
No meio cultural é a mesma coisa. Em dados do Ministério da Cultura, a pro-
dução cultural de dez anos para cá cresceu muito. E isso não foi acompanhado 
pela capacidade de formar bons gestores. O meio é ver como a gente realmente 
contribui nesse processo. A gente tem experiências de parceria com a Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Sul, com a Universidade do Vale do Rio dos Si-
nos, duas universidades grandes que têm esse tema dentro de suas disciplinas, 
com estágios dentro das fundações. Mas isso é uma gota d’água no universo 
maior da sociedade brasileira. A solução é as empresas abrirem mais a possibi-
lidade de trazer esses profissionais para dentro dos seus quadros. 

Porto Alegre foi uma cidade que teve uma experiência internacional 
fortíssima com o Fórum Social Mundial, com a Bienal do Mercosul e com 
todo esse processo de integração cultural com os países vizinhos. Em 
que estágio estamos?

Se eu pensar em dez estágios de integração para Porto Alegre, nós devemos 
estar no segundo. Há muito caminho pela frente. Até um ano atrás, não tínha-
mos uma associação dos produtores culturais do Rio Grande do Sul. Havia 
todo um problema de dificuldade de entendimento, com opiniões divergentes 
sobre a condução da lei de renúncia fiscal estadual. Ninguém se entendia. Fi-
camos discutindo por um ano e meio e não chegamos à conclusão nenhuma. 
Até fiz uma brincadeira: “O estado disponibilizou para renúncia fiscal com 
ICMS a quantia de R$ 25 milhões para o ano de 2007. Terminou o ano e nós 
não conseguimos usar nem R$ 1 milhão. Isso é uma vergonha”. Isso acontece 
porque a gente não se organiza. Há toda a parte de organização da socieda-
de civil, que os produtores culturais formem uma associação, que façam um 
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uma experiência de integração de pessoas que estão nos cursos de gestão, 
para que trabalhem em gestão tanto na Iberê Camargo quanto na Bienal de 
Artes Visuais. Isso tem ajudado, mas é só um começo. Não vejo, hoje, no Bra-
sil, um programa estruturado de trocas entre a academia e os principais cen-
tros, organizações, fundações, institutos, com o objetivo de formar gestores 
na área. Tanto que se pegarmos nossos especialistas, a maioria teve passagens 
no exterior, não ficaram restritos ao Brasil.

Para assistir essa entrevista em vídeo:

http://www.producaocultural.org.br/slider/jose-paulo-soares-martins/

importante em um papel provisório de inclusão, mas é preciso cuidado para 
não criar o ônus de uma dependência absoluta. O processo ainda está na fase 
de debates um pouco por essa preocupação. 

Se o país mantiver o crescimento atual, em uma década podemos ter 
problemas diferentes: imigrantes de países vizinhos, outra política de 
integração, talvez até com o Pacífico, além de outro movimento cultural. 
Como lidar com isso?

Não sei. Provavelmente, antes disso a gente tenha que ter um choque de 
modelo no mundo. Não é a conversa de aquecimento global só. No fundo, a 
gente tende a ter uma crise de insumos no mundo e isso vai exigir nos repen-
sarmos. O Brasil está em uma posição privilegiada, vai continuar crescendo 
e precisará encarar novas pessoas participando. Do ponto de vista do negó-
cio da Gerdau, isso é maravilhoso, porque quanto mais crescer a população 
e a necessidade de infraestrutura, mais aço a Gerdau vai vender. Do ponto de 
vista da cultura, é uma excelente oportunidade para novas integrações, por 
essa capacidade que o brasileiro tem de cativar e de usar a cultura. Para a in-
fraestrutura pode ser um gargalo, porque a gente vai ter que aceitar e crescer. 
Crescer não é ruim. O problema é como crescer. Vamos abrir mão de áreas 
hoje sagradas, de proteção ambiental, e usar os novos recursos que o Brasil 
tem em excesso – como água, minerais – ou não vamos usar? A estratégia do 
país, em um longo prazo, ainda está aberta para alguns temas.

Por último, gostaria de perguntar sua opinião sobre o papel da 
universidade em relação à cultura.

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul mantém um instituto de ar-
tes. Estudei lá por oito anos e nunca ouvi falar no instituto. Então, a própria 
universidade não busca integração dos alunos e dos educadores para intro-
duzir a arte na formação. Nem como parte não formal dos cursos trabalhados 
na universidade. Há o problema de não entender que cultura é algo que deve 
fazer parte da educação de qualquer um: do engenheiro, do químico, do físico. 
Isso não acontece e nem sei se tem algum programa estruturado de educa-
ção para as artes sendo colocado em disciplinas mais técnicas ou exatas. So-
bre a formação de profissionais, às vezes o pessoal diz: “Mas a pessoa sai mal 
preparada da faculdade”. De uma forma geral, todos saímos um pouco mal 
preparados. A gente sai da universidade com a expectativa da juventude, do 
aprendizado, mas isso é diferente da realidade. Programas de integração são 
fundamentais, não só no caso da cultura, mas em outras áreas. Começamos 
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“Saímos de uma situação 

na qual o Estado não tinha 

nenhuma responsabilidade 

para ser desbravador. 

Agora, é quem abre 

a porta para todas as 

manifestações culturais.”
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Nascido João Luiz Silva Ferreira, na Bahia, pouca gente o chama assim. Juca 
Ferreira já foi Candeias, codinome de militante político contra a ditadura, e 
também usou o nome falso de Francisco Xavier, no exílio da Suécia. Começou 
na política do movimento estudantil. Foi eleito presidente da União Brasileira 
dos Estudantes Secundaristas (Ubes) em 1968, ao mesmo tempo em que o 
AI-5 era lido nas rádios. “Os primeiros meses do AI-5 foram tempos difíceis, 
muita gente presa, muita repressão.”

O militante Juca Ferreira era contra a luta armada. Mesmo assim, seu enga-
jamento no MR-8 o levou à prisão. Quando saiu, ajudou levar companheiros 
procurados pelo governo militar brasileiro para o Chile. No exílio, formou-
se em sociologia pela Universidade Paris 1. Em seu retorno, aproximou-se do 
movimento ambiental, foi vereador e secretário do Meio Ambiente em Salva-
dor pelo Partido Verde. 

Nesta entrevista, Juca revela que Gilberto Gil já havia sido convidado para 
ser ministro por Fernando Henrique Cardoso.Tempos depois, Juca foi chama-
do por Gil para ser secretário-executivo do Ministério da Cultura no governo 
Lula. “Gil foi um acerto enorme.” Juca substituiu Gil como titular a partir de 
agosto de 2008, e encampou políticas e visões iniciadas com o colega, ampliou 
o debate sobre a reformulação da Lei Rouanet e conseguiu a aprovação do 
Vale Cultura. “É preciso que a economia da cultura se torne pungente no Bra-
sil. E não só no mercado brasileiro, mas no mercado internacional.”

Em 1968, você virou presidente da União Brasileira dos Estudantes Se-
cundaristas (Ubes) no mesmo dia que foi decretado o AI-5 pela ditadura. 
Como foi isso?

Eu era estudante secundarista, tinha saído do colégio militar, era uma 
pessoa crítica, lia muito, tinha uma perspectiva de esquerda e minha família 
tinha um engajamento político. O Centro Popular de Cultura fazia algumas 
reuniões lá em casa. Iam muitos artistas e pessoas ligadas ao programa de 
alfabetização do Paulo Freire. Eu até gostava do colégio militar onde eu estu-
dava, mas era um conflito, porque ele era muito característico daquele mo-
mento que vivíamos. Eu era bom em matemática, física, geometria descritiva. 
Lembro que os professores se orgulhavam que o problema de descritiva que a 
gente estudava só era ensinado no segundo ano de engenharia. Mas as áreas 
de ciências humanas eram fracas, não havia um ambiente favorável para o 
desenvolvimento da compreensão crítica do mundo. Então, fui para a escola 
pública mais importante de lá, o Colégio Central [Colégio Estadual da Bahia], 
onde estudavam várias pessoas, o Glauber Rocha, tinha um ambiente de cul-
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tura muito forte e que já estava retomando a vida cultural. Em 1966, o grupo 
de teatro do colégio produziu uma peça que foi proibida [Aventuras e Des-
venturas de um Estudante, de Carlos Sarno]. Foi um salseiro em Salvador, foi 
a retomada do movimento estudantil. A escola tinha uma vida cultural gran-
de. Lá, organizei um grupo cultural de estudos e debates que foi funcionando 
e crescendo em audiência. Era um ambiente muito favorável. Havia pessoas 
pensando, grupos marxistas de todas as tendências. O nosso grupo entrou 
com um viés cultural, discutindo filosofia. O primeiro evento que organiza-
mos foi sobre o pensamento de Jean-Paul Sartre. Depois a contribuição da 
sociologia para o pensamento crítico, Antonio Gramsci, Freud. As discussões 
despertavam um interesse enorme e a gente ia buscar professores nas univer-
sidades – como Perseu Abramo e João Ubaldo – e na própria escola, porque 
havia um bom plantel de docentes. Com isso, comecei a me tornar conhecido, 
eu tinha um bom nível cultural, sempre li muito e minha casa era um ambiente 
de muita reflexão. Meu pai era engenheiro, mas era um intelectual, foi quem 
me entregou Caio Prado Júnior para ler naquele momento. E aí eu me filiei 
ao Partido Comunista, o Partidão, em 1967, mas um mês depois eu já estava 
inquieto porque a vida interna do partido era muito doutrinária e autoritá-
ria. Sua compreensão era muito distante de um Brasil que já estava surgindo, 
com uma cultura ligada ao rock’n’roll e todo aquele inicio de ruptura dos anos 
60. O Partidão, apesar de ter muitos intelectuais como Jorge Salomão e Waly 
Salomão, que eram ligados a esse processo emergente, não assimilava isso. 
Quem fazia isso era somente uma parcela do Partidão, uma franja da esquer-
da que passava por fora dos partidos tradicionais. Rapidamente eu me identi-
fiquei com isso. Eu também tinha amigos na Polop [organização de esquerda 
chamada Política Operária] que refletiam teorias daquele momento, pessoas 
que mais tarde vieram a formar as diversas organizações armadas. A minha 
entrada na política foi assim, fui direto para o miolo da discussão. Em 1967, é 
implantado mais um acordo MEC/USaid e a Bahia de 1968 tinha manifesta-
ção de manhã, de tarde e de noite. A proposta de reforma na educação no Bra-
sil pelo MEC/Usaid priorizava absolutamente o ensino formal, a preparação 
para o mercado de trabalho, enquanto todo lado humanista era subestimado 
e cerceado. A proposta era reorganizar a estrutura de ensino, voltado prin-
cipalmente para as escolas técnicas. Isso gerou uma inquietação social. Os 
pobres viam na educação a possibilidade de ascensão social, mas quando eles 
perceberam que a reforma ia consolidar a estratificação – eles ficariam mes-
mo no andar de baixo da sociedade – as manifestações aumentaram. Lembro 
que a revolta era tão grande que havia radicalização. Uma vez um grupo jogou 
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uma máquina de escrever de cima do prédio em direção à polícia. Imagina se 
isso acerta a cabeça de um soldado? Mataria. Aquele momento abriu uma 
demanda de liderança, pessoas que pudessem falar para aquelas pessoas que 
não eram do movimento estudantil.  Eu tinha uma característica complicada 
porque eu era muito tímido – ainda sou, mas disfarço bem hoje em dia. Mas eu 
tinha facilidade de verbalização, nível cultural razoável e sentava na metade 
da sala, ou seja, era amigo da turma mais rebelde. Quando eu ia discursar, ti-
nha dificuldade com a timidez. Precisava soltar piada e brincar com o pessoal. 
E isso era a cara daquele momento, a inquietação social e o humor.

Foi assim que você foi eleito presidente da Ubes?
A minha ideia era fazer um grupo cultural para dar minha contribuição 

para aquele momento, mas rapidamente eu fui guindado para falar diante de 
10 mil pessoas. Falava em nome do movimento secundarista. E junto com os 
maiores líderes do movimento estudantil da época: Marcelo Cordeiro, Eduar-
do Safira. Eles eram os caras mais conhecidos e representavam algo já cons-
tituído, enquanto eu ainda era aquele cara que estava chegando dos secun-
daristas. No dia do Ato Institucional Nº 5, nós estávamos em um Congresso 
da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas e a gente constatou que a 
grande maioria do movimento secundarista no Brasil era mais à esquerda do 
que o Partidão, mais à esquerda do que a Ação Popular (AP), do que o PCdoB 
e do que as organizações tradicionais. Rapidamente nos descobrimos maio-
ria, mesmo sendo fragmentados e sem grandes articulações nacionais. Então, 
encabecei uma chapa que articulamos. E a essa altura eu começava a não ser 
mais só um descontente. Estava virando um dissidente do Partidão, já não 
aceitava as teses oficiais do 6º Congresso do Partido Comunista. Estávamos 
formulando novas ideias muito influenciadas por Cuba e por toda essa agi-
tação cultural, com tropicalismo e coisas do gênero. Durante a apuração da 
eleição da Ubes, já se ouvia no rádio a leitura do AI-5. Faltavam poucos votos 
para terminar a apuração e eu cheguei para os organizadores do PCdoB e da 
AP e disse: “Os votos são meus, vamos finalizar”. Ele respondeu: “É, mas pre-
cisamos contar”. E eles dissolveram a reunião na intenção de não consolidar 
a perda da instituição. Fui eleito assim, enquanto a rádio dava o AI-5, que foi a 
radicalização da ditadura dentro da própria ditadura. Foi uma vitória política 
que não foi construída, refletiu mais aquele momento do que gerou uma nova 
construção. Os primeiros meses do AI-5 foram tempos difíceis, muita gente 
presa, muita repressão. Eu recuei para a luta interna, para escrever documen-
tos e para participar de reuniões nacionais [Juca deixou o PCB em 1968 com a 
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dissidência da Bahia; passou a integrar, com outros militantes do Rio de Janeiro, 
o Movimento Revolucionário Oito de Outubro - MR-8]. Foi aí que começou a se 
articular uma esquerda brasileira.

Você foi para o exílio também. Como foi esse período e a sua gradua-
ção fora do Brasil?

É até difícil dizer isso, mas o exílio não foi ruim para mim. Depois do con-
gresso da Ubes, eu passei a ser quadro da resistência ao regime militar. Na 
Bahia, a perspectiva não era fazer luta armada, inclusive eu defendia isso. A 
intenção era montar um trabalho político no campo e nas classes médias. 
Contudo, a partir do seqüestro do embaixador americano no Rio, a repressão 
chegou à Bahia. O nome de meu irmão mais velho – que não militava – foi de-
nunciado como o ponto de contato com a organização do Rio. Ele foi preso e 
não disse que não era ele e, sim, eu o envolvido. Passou um ano preso. Mas fui 
localizado depois que um cara do interior confessou que era eu o procurado. 
Fui preso também, passei três meses e meio preso e fui solto perto do Natal. 
Lembro que eu estava na Festa do Bonfim e uma pessoa chegou até mim e dis-
se: “Sua advogada disse para você sumir porque os militares vão vir aqui lhe 
prender”. Vi que era grave. Passei três meses trancado em um lugar e fui para 
o Rio de Janeiro. E lá eu disse que a luta armada era um erro, fui o primeiro a 
dizer isso dentro da organização. Já tinha também escrito alguns documen-
tos. Em uma das cartas do Carlos Lamarca para a namorada dele, ele comenta 
isso: “Li o documento de Candeias, acho que está no caminho certo, mas é 
preciso aprofundar mais”. Candeias era o nome de guerra que eu escolhi em 
homenagem a um compositor de samba do Rio de Janeiro. Mas minha opi-
nião não me impediu de participar de alguma maneira do processo. Fizeram 
cartazes de “procura-se” e aí fui viver a situação mais radical de clandestino. 
Se fosse preso eu seria eliminado ou barbaramente torturado como foram to-
dos os outros. Vivi mais de um ano nessa situação. Alugava um quarto como 
estudante da Bahia. Vivi como clandestino, dei atendimento e assistência a 
uma base dos portuários. Aos finais de semana, eu ia para Belford Roxo e São 
João do Meriti dar assistência a essa base. Mas chegou o momento em que a 
esquerda armada começou a ser desbaratada e o que eu dizia contra a luta 
armada passou a ter audiência. Escrevi algumas coisas, mesmo banais para a 
época, mas comecei a ter certa influência política. Propus desmobilizar todos 
que estavam nos cartazes, todos os clandestinos, suspender ações armadas 
e migrar para um partido que voltasse a fazer trabalho político de resistên-
cia ao regime militar. E consegui ganhar a organização para isso. Fui para o 

Chile, evidentemente como clandestino, discuti com os exilados a chamada 
primeira geração da organização. Houve uma reação porque eles estavam se 
preparando para voltar e continuar o que começaram.  Foi uma reação muito 
radical, mas eles começaram a perceber que não era um desbunde como eles 
imaginaram, viram que era uma opressão política. Quando eu voltei, a gente 
foi desmobilizando, fui o último a sair porque eu era secretário político, tinha 
que dar o exemplo, tiramos todas aquelas pessoas que estavam naqueles car-
tazes. A maioria foi para o Chile. A ideia era desmobilizar para sair do cerco 
porque era inviável fazer frente a algo tão avassalador e que tinha um objeti-
vo tão claro de extermínio. Depois, fui pela segunda vez ao Chile, mas ainda 
com uma perspectiva de voltar ao Brasil e fazer trabalho político no interior 
de São Paulo e na região do ABC. Alguns voltaram e começaram a ser presos. 
Então, vimos que o cerco era profundo. Quando veio o golpe no Chile, fui para 
a Suécia. Foi uma mudança radical para mim porque só aí que passei a ter 
tempo. Comecei a estudar profundamente a política. Li muita gente que eu 
nunca tinha lido e reconfigurei minha compreensão de muita coisa. Ao mes-
mo tempo, virei trabalhador braçal na Suécia: auxiliar de cozinha, guarda de 
trânsito, estivador, garçom, faxineiro, baby sister. E foi interessante. Aqui no 
Brasil, como classe média, a sociedade só se interessa pelo trabalho do pesco-
ço para cima. E lá a sociedade só se interessava pelo meu trabalho do pescoço 
para baixo (risos). Mas juntei as duas partes. Eu lia muito, recuperei o meu 
tempo perdido. E, naquele momento, estavam emergindo os punks e eu ficava 
revoltado quando eles diziam: “Jogue fora seus livros e discos dos Rolling Sto-
nes e dos Beatles porque eles aburguesaram, faça seu som na garagem porque 
pior que seja é melhor que o som destes burgueses”. Emergiram o movimento 
de mulheres, movimento homossexual, a questão ambiental também. Era a 
fragmentação de um programa político por afinidades e a gente lidava com 
tudo. Penso que isso constituiu uma espécie de lastro para a minha migração 
política, que eu já fazia pelos meus estudos, mas também pela possibilidade 
de viver em uma sociedade cujas ideias circulavam livremente. Havia acesso 
ao pensamento mundial. A programação cultural tinha muita coisa boa, e me 
interessei por ópera e muita música.

Sua militância no movimento ambiental começa por influência do exílio?
A cultura dos escandinavos é muito ligada à natureza. Lênin chamava os 

comunistas escandinavos de folclóricos porque eles eram diferentes, eles 
sempre foram preocupados com isso. Lá a organização de observadores de 
passarinhos, por exemplo, é uma organização de massa. Muita gente gosta 
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de observar pássaros, passear na floresta, cuidar da natureza. Estocolmo é o 
delta de um rio com várias ilhas, não cai uma gota de esgoto no rio, você pode 
pescar para comer o salmão que passa ali na volta da desova. É uma sociedade 
predisposta a isso, possui critérios ambientais. E eu cheguei com muitos pro-
blemas de saúde por causa de um ano e meio de clandestinidade, em um es-
quema heavy metal de sobreviver contra a repressão. Tive asma no Chile, tive 
problemas no estômago, no intestino, sinusite. E, na Suécia, fui morar em um 
coletivo de malucos alternativos. Um médico natureba, que migrou da alopatia, 
me disse: “Curo você todo em três meses”. Quando ele apertou meu joelho, eu 
fui ao inferno e voltei. Ele falou: “Isso é estômago”. Até brinquei com ele: “Mas 
o estômago já está aí no joelho?” (risos). Ele me explicou aquela teoria dos me-
ridianos e me deu literatura sobre o tema. Fui convivendo com os alternativos. 
Três meses e meio depois eu já fazia regime radical, tomava chá de chuchu todo 
dia. E estava novinho em folha, já trabalhando em um hospital como auxiliar de 
cozinha e lendo muito. Eu resolvi ler a bibliografia sobre a alienação do traba-
lho. Peguei toda literatura sobre isso. E a Suécia me fez revisitar culturalmente 
e politicamente o Brasil. Todo exilado não para de fazer revisão da derrota. Era 
inacreditável a consolidação da ditadura no Brasil em 1973, ao mesmo tempo 
começávamos a entender o desenvolvimento capitalista.

Como foi sua formação de sociologia no exílio? Como retorna para a 
Bahia e chega até a fundação Ondazul, criada pelo Gilberto Gil?

No Chile eu me dediquei pouco à formação porque eu ia voltar para o Brasil 
e eu não tinha a ideia de recompor a minha vida estudantil, mas fiz algumas 
coisas. Fui aluno de Ruy Mauro Marini no curso de economia da Universidade 
do Chile. Eu me mexia pouco lá para não me tornar conhecido entre os exilados 
porque eu estava com uma perspectiva de volta. Já na Suécia foi a mudança. 
Cheguei lá com nome clandestino de Francisco Xavier de Almeida. Fiz curso 
de sueco, entrei na universidade, a minha perspectiva era ensinar português. 
Inscrevi-me no curso de cultura latina e especialização em português. Fiz dois 
anos e meio. Quando vi que a anistia ia sair eu me reciclei, porque aí não era 
mais me preparar para me integrar à sociedade sueca. Fui para a França, me 
inscrevi em um instituto da Universidade de Paris e me formei em sociologia 
do desenvolvimento. Quando saiu a anistia eu fui para a Suécia, trabalhei um 
pouco para juntar dinheiro e voltei para a Bahia. Comecei a trabalhar na Fun-
dação Cultural do Estado da Bahia, fui assessor dois anos e meio, no Projeto 
Axé [destinado ao atendimento de meninas e meninos de rua]. Ajudei a montar 
a pedagogia do projeto com a parte cultural. Fiz um monte de trabalhos e 

consultorias. Também me candidatei e fui vereador pelo Partido Verde por 
dois mandatos. Quando eu vim para o ministério, eu era vereador, tive que 
me licenciar. Também dirigi uma fundação que o Gil havia criado, a Fundação 
Ondazul, um grupo ambientalista. Participei de muitos movimentos ambien-
talistas, o mais interessante foi o SOS na Chapada da Diamantina, que só com 
delegados fez congresso para 300 pessoas. Era impressionante. Havia profes-
sores, alunos, lavradores, sindicalistas, prefeitos, empresários, todo mundo 
participava. Participei de outros: contra a extração irresponsável de urânio 
em Catité (BA), a favor do Rio Almada perto de Ilhéus, entre outros. Fui viran-
do um militante razoavelmente conhecido pelo movimento ambientalista na 
Bahia. Acabei secretário de meio ambiente de Salvador. E por aí vai.

Quando e como você soube que Gil foi convidado a ser ministro?
Ele me disse. Ele já tinha sido convidado por Fernando Henrique Cardoso. 

Eu tinha vindo aqui conversar com ele e com Fernando Henrique. Foi uma 
reunião lá no Palácio da Alvorada. Fernando Henrique é bem falante, brinca-
lhão, gozou o Gil porque havia convidado o Gil para uma reunião de grandes 
personalidades do mundo da língua portuguesa e ele estava em uma fase de 
alimentação radical com macrobióticos. Gil tirou do bolso umas bolinhas la-
minadas e era um banquete de bolinho de arroz integral. Ele comia com a 
mão. É o lado alternativo de Gil. A conversa foi boa com Fernando Henrique, 
mas não avançou porque Gil fez exigências para aceitar e uma delas é que ele 
nomearia os superintendentes regionais do Ibama. Aí não teve condição. Mas 
a relação dele com o Fernando Henrique era muito boa, havia facilidade de 
trato. Depois, Gil foi convidado por Lula em novembro, mais ou menos. Lula 
já tinha vencido a eleição, estava escolhendo a equipe. Não me lembro da data 
exata, mas Gil me chamou para vir com ele. Aquilo era uma mudança grande 
para mim também. Demorei algum tempo para aceitar, e Gil foi insistindo. Até 
que eu consegui reverter meus planos pessoais e topei. Ele me chamou para 
ser o secretário-executivo.

Qual o diagnóstico do Ministério da Cultura que você encontra?
Primeiro a fragilidade do Estado brasileiro. Era uma casquinha de ovo, ti-

nha sido muito fragilizado. A grande contribuição do neoliberalismo foi o en-
fraquecimento do Estado. O ministério não tinha relação com nada relevante 
no mundo da cultura. Nem sob o ponto de vista da economia, nem sobre a 
inclusão das pessoas de acesso à cultura, nem sob o ponto de vista de desen-
volvimento dos processos mais fundamentais. Pelo contrário, 80% do dinhei-
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Paulo. Nós precisamos mostrar que era necessário abrir. Nos primeiros meses 
de governo, houve um dia bonito, quando fizemos uma reunião no Teatro do 
Leblon. O teatro estava cheio, dava para pedir autógrafo para mais da metade 
do público – era tudo gente fina, artista consagrado e conhecido, muitos po-
pulares nas novelas. Gil disse assim: “Vocês vão ter que se acostumar com a 
ideia porque eu vou dividir esse dinheiro com o Brasil inteiro, não se justifica 
que 80% do dinheiro fique em dois estados”. Então, lá atrás na plateia, um 
rapaz levantou o dedo e disse: “Ministro, não diga mais que 80% do dinheiro 
fica no Rio e São Paulo porque eu dirijo o maior complexo cultural na Bai-
xada Fluminense e a gente nunca viu um tostão do Ministério da Cultura. O 
processo de concentração nesses dois estados também é muito grande”. Isso 
nos deu uma clareza de que a mudança era fundamental. Precisamos nos re-
lacionar com todas as formas de cultura, todas as manifestações, matrizes, 
singularidades, linguagens. O corpo simbólico brasileiro é maior do que o que 
tradicionalmente se chama de arte. É preciso considerar tudo: moda, design, 
valores, manifestações tradicionais. Essa lucidez inicial de alargar o conceito 
de cultura e de assumir a diversidade brasileira foi o que possibilitou toda 
generosidade posterior. Quando fomos pensar, o conceito de política públi-
ca já estava consolidado. Nós trataríamos com a mesma relevância tanto as 
manifestações culturais do Piauí, Pará, Rondônia, Acre, quanto do Rio, de São 
Paulo, da Bahia, de Minas, de Pernambuco, de Goiás. Hoje eu vejo campanhas 
publicitárias falando dessa diversidade cultural, tornou-se algo visível no Bra-
sil, é motivo de orgulho. Isso é uma pequena contribuição que demos. E não 
que fomos os primeiros, mas era o contraponto à consolidação de um Brasil 
hierarquizado. A gestão do Ministério da Cultura escancarou. Abrimos todas 
as portas, nós viemos para escancarar isso. 

O Plano Nacional de Cultura é uma forma de institucionalizar isso?
Não só. Tudo que a gente tem feito. Os editais têm disponibilizado dinheiro 

para todo mundo. Quando começamos a abrir a política de cinema foi uma 
chiadeira enorme, tentaram inventar uma teoria econômica de que o cinema 
precisa de uma infraestrutura. É claro que precisa, é óbvio. Mas, diga-se de 
passagem, precisa cada vez menos. O cinema brasileiro nunca será gravado 
em grandes estúdios como é o cinema americano. O brasileiro se aproxima-
rá mais de outros modelos. Mas, mesmo considerando essa necessidade de 
concentração tecnológica, a criatividade precisa ser nacional, precisa refletir 
Pernambuco, Rio Grande do Sul, Bahia, Minas Gerais. Essa ideia teve muitas 
resistências, algumas bastante violentas. Gil foi um acerto enorme, é um grande 

ro do ministério ia para renúncia fiscal e quem definia os seus usos eram os 
departamentos de marketing das empresas privadas. O ministério era quase 
nada, o menor orçamento da República e não tinha nem noção de política 
pública. O Estado não se sentia responsável de cumprir certas funções. Os 
primeiros meses foram a consciência de que tínhamos que ser arautos de um 
novo período, fundadores de um novo processo. O Gil falou com toda since-
ridade em uma das primeiras reuniões internas: “Eu não sei o que é política 
pública, vocês vão ter que me dizer. Eu sinto que o Estado tem que definir sua 
ação”. Disse isso e nos obrigou a aprofundar o conceito, como é que se define 
o Estado, ações, programas, políticas. Qual é o papel do Estado? Até onde ele 
deve ir? Onde ele não deve ir? Isso tudo foi muito amadurecido. Os que são 
contra esse trabalho do ministério – e se beneficiaram da situação anterior de 
dinheiro disponibilizado sem critério – vêm para cima dizendo que isso é diri-
gismo. O projeto não é dirigista, sufocante da iniciativa privada ou a socieda-
de. Pelo contrário, é empoderamento da sociedade e das empresas culturais, é 
desenvolvimento do acesso pleno à cultura e da economia da cultura.

Qual a influência da diversidade no balanço dos oito anos da gestão Lula?
Essa foi uma grande contribuição do ministério. Muitos tinham a idéia de 

que o que é relevante na cultura brasileira já está no Rio ou em São Paulo. Não 
conseguiam compreender a complexidade de uma formação brasileira, a ne-
cessidade de se relacionar com essa diversidade cultural – com matrizes nos 
povos indígenas, nos povos africanos, nos portugueses e em uma gama muito 
grande de imigrantes que vieram formar a sociedade brasileira desde o sé-
culo 19. São italianos, libaneses, japoneses, eslavos, ucranianos, todos fazem 
parte do Brasil hoje. Paulo Leminski, por exemplo, já vem dessa integração de 
eslavos com brasileiros. Parte do Brasil hoje já é resultado dessas novas influ-
ências. O Brasil se tornou muito complexo. Evoluiu com singularidade, com 
identidade e com personalidade. Dou o exemplo da música. Não existe um 
gênero musical que traduza o Brasil inteiro, apesar de admitir que o samba 
é o que mais nos representa. Foi pensando assim que nós começamos então 
a insistir nesse ponto da diversidade, porque muitos privilégios foram cons-
tituídos ao longo do tempo. Cerca de 80% do dinheiro do ministério ia para 
Rio e São Paulo; e, desse valor, 60% ia para as capitais fluminense e paulista; 
e 3% dos proponentes ficavam com mais da metade do dinheiro do ministé-
rio. Isso é um escândalo, um estrangulamento, isso é matar no nascedouro 
qualquer nova possibilidade cultural. Quando quisemos revitalizar o cinema 
brasileiro, houve uma luta para que o dinheiro não ficasse só no Rio e em São 
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artista popular, reconhecido e querido pela população brasileira, usou todo o 
seu capital simbólico para ofertar essa mudança. E no começo era um momen-
to de botar todas as fichas nessa mudança de conceito. Saímos de uma situação 
na qual o Estado não tinha nenhuma responsabilidade para ser desbravador. 
Agora, é quem tem aberto a porta para todas as manifestações e matrizes.

Quais os dias mais difíceis nesses oito anos?
O início é mais difícil porque o Estado é muito frágil. As possibilidades de 

desvio de dinheiro público são muito grandes. E lidar com dinheiro sem cri-
tério é porta aberta para malandragem. A cultura política é muito complica-
da. Aliás, em oito anos não tivemos nenhuma crise no Ministério da Cultura, 
porque somos republicanos, tratamos a questão pública com uma responsa-
bilidade muito grande. Os erros advêm da tentativa de acertar. O que fizemos 
aqui não foi para fortalecimento de partido político. Pelo contrário. Tivemos 
uma batalha enorme para mostrar que a coisa mais avançada é o partido ser-
vir ao interesse público e não o inverso. É uma mudança de paradigma político 
e dá um trabalho enorme. Tivemos que separar o joio do trigo, não há possi-
bilidade de misturar grandeza com miudeza. Ou seja, quem quer pegar di-
nheiro público para se beneficiar com estas coisas não pode fazer parte dessa 
experiência. Isso também foi duro, tivemos que cortar na carne várias vezes. 
Todas as denúncias que foram feitas por algum proponente foram repassadas 
imediatamente para a Polícia Federal e para o Controladoria Geral da União 
(CGU). Isso não significava uma adesão à acusação, mas uma possibilidade 
de investigação e até uma possibilidade de liberar a pessoa que estava sendo 
acusada para que não ficasse em suspeição sem conseqüência. Isso tem servi-
do como paradigma. Construímos isso em cima de um programa político e de 
uma postura. Estamos muito além da média no grau de compromisso repu-
blicano com a coisa pública. Isso foi fundamental para o acerto do ministério 
porque não tem como nos envolver em baixarias na relação com a coisa pú-
blica, somos absolutamente rigorosos nesse aspecto. Muita gente fala: “Ah, o 
Juca se dedica muito”. Eu acompanho sim, porque quero dormir em paz, que-
ro olhar no olho do meu filho, quero voltar para a Bahia com credibilidade. Eu 
disse ao Gil no dia que eu aceitei: “A única coisa que eu acumulei é a minha 
credibilidade pessoal e para onde eu for e eu quero levá-la”. Ele olhou no meu 
olho e disse: “E você pensa que eu estou te chamando por quê?”. Ali houve um 
pacto de que nós faríamos a coisa da maneira mais absolutamente certa. Isso 
permitiu que o ministério tenha conduzido esse período todo, tanto no perío-
do do Gil, como no meu, com a mais absoluta tranqüilidade em relação a isso, 

mesmo sabendo que não estamos imune. É importante dizer isso. Ninguém 
está imune a desvios de conduta, mas quando não existe anuência, quando o 
corpo avalia suas posturas, você se livra de 90% das suas possibilidades de um 
desvio de recurso ou de uso da coisa pública para interesse privado. Também 
não vejo a presença da CGU dentro do ministério como um problema. Pelo 
contrário, dá tranquilidade. As pessoas que fazem esse trabalho de garantir a 
lisura dos processos são a minha garantia. 

Como você vê a cultura nesse novo cenário geopolítico do Brasil?
A mudança de grandeza do Brasil no mundo terá várias conseqüências. 

E será preciso uma visão estratégica. Esse crescimento, para ser sustentado 
em longo prazo, tem que garantir uma educação de qualidade para todos, 
acesso pleno à cultura – tanto no manejo de tecnologia como na compreen-
são do mundo – e o fortalecimento da coesão social. Existem sociedades e 
países que até determinado momento de sua história eram parecidos com 
o Brasil: mestiços, plurais, convivência pacífica, mas uma injeção externa 
de intriga gerou um problema. O Líbano é um bom exemplo: tinha tradição 
de convivência pacífica entre uma diversidade de mulçumanos, católicos, 
maronitas, tanto cultural como religiosamente era uma diversidade enor-
me. Foi bombardeado e isso quase leva à insolvência da nação. No Bra-
sil, as desigualdades precisam ter uma resolução definitiva, assim como o 
preconceitos, a discriminação e toda essa complexidade cultural. A gente 
tem que estimular cada vez mais o diálogo intercultural e o fortalecimento 
destes vínculos. Nós temos essa possibilidade e o Brasil é um país que não 
vive uma democracia racial e cultural, mas pode realizar isso plenamente. 
Por que lá na frente talvez a gente necessite disso mais do que hoje. Outra 
coisa: não há possibilidade de garantir um Brasil grande e bem sucedido 
na base de uma economia de commodities. Isso tem data de validade. O 
Brasil precisa migrar para uma economia de valor agregado. O mundo está 
demandando e existe a curiosidade em relação à cultura brasileira. Nós 
temos uma imagem muito boa no mundo, as pesquisas indicam que é uma 
das melhores imagens no mundo. A nossa cultura desperta interesse, tem 
singularidade, demonstramos na formação do Brasil uma capacidade de 
superar certos limites. O Brasil tem conquistas, tem riquezas acumuladas 
e temos que ter orgulho disso. Precisamos produzir culturalmente. Nós 
temos que montar uma indústria cultural sólida. Em termos econômicos, 
ela tem a mesma importância que tem os commodities, que os setores in-
dustriais e de serviços tradicionais.
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E a virada do Brasil para o mundo? Para o Oceano Pacífico, para a 
América do Sul e para os Brics?

Existe uma discussão nesse momento para buscar avaliar até que ponto o 
governo Lula é continuidade do governo FHC ou até que ponto ele contribuiu. 
Foi uma lucidez e uma grandeza ter incorporado o que havia de positivo na 
experiência anterior: a administração da moeda, o combate à inflação, a esta-
bilidade financeira para que o Brasil possa pensar um projeto de médio e lon-
go prazo. Foi importante o presidente Lula ter compreendido isso. Agora, Lula 
agregou uma série de elementos irreversíveis no projeto de desenvolvimento 
do país. A inclusão social e econômica de milhões de brasileiros foi feita não 
só por solidariedade, mas também porque precisamos de consumidores. O 
Brasil não pode ter um mercado do tamanho do mercado da Inglaterra, que é 
uma ilha pequena do Mar do Norte. O mercado brasileiro precisa ter o tama-
nho da nação brasileira. O que o governo Lula fez ao incorporar os brasileiros 
na economia é estratégico. Foi o que segurou o Brasil na hora que a crise bateu 
nas nossas costas. A inclusão ainda é precária, é preciso consolidar de fato: 
abrir a economia, garantir acesso educacional a todos, superar as amarras de 
se basear apenas no agronegócio, é preciso diversificar para além da metalur-
gia tradicional, da indústria automobilística. É preciso ter um pensamento 
estratégico, e a economia cultural e criativa é importante. Essa é a segunda 
economia nos EUA desde meados do século passado. É a terceira economia 
inglesa. Não estamos inventando nada, só precisamos entrar em uma escala 
de economia de valor agregado que até hoje está em segundo plano. E não 
nasce de geração espontânea. Nos EUA, foi fruto de uma ação pactuada entre 
o Estado, os empresários e os criadores. A gente precisa entrar nessa também. 
Os que ficam defendendo seus privilegiozinhos desde a década de 70 fazem 
uma cena medíocre. Não resistirão ao impulso do capital internacional, por-
que já se percebeu que o mercado brasileiro é significativo e a economia bra-
sileira tende a crescer por duas décadas. É preciso que os agentes econômicos 
nacionais e a elite brasileira operem o Brasil com grandeza e não apenas como 
escravo do passado. E existem vários desafios a enfrentar. Um deles é o da cul-
tura. É preciso que a economia da cultura se torne uma economia pungente 
no Brasil, não só no mercado brasileiro, mas no mercado internacional.

Já existe uma mudança de consciência do empresariado?
Existe. A gente quando pensa nesses limites ideológicos, a gente pensa na 

esquerda, mas o empresariado também tem, a direita também tem. Eu estava 
em um evento na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) 

e o presidente da federação, Paulo Skaf, me chamou para tomar um café na 
sala dele. Quando cheguei, havia uns 30 empresários brasileiros, eles estavam 
acertando alguma coisa e não pararam de conversar após minha entrada. Eles 
exercitavam o esporte de falar mal do presidente Lula. Fiquei constrangido, 
quieto, mas ali pensando comigo mesmo que era boa oportunidade de entrar 
na conversa. Quando a atenção se voltou para mim, eu disse: “Sou doido para 
fazer uma pergunta. Vocês nunca ganharam tanto dinheiro como no gover-
no Lula e por que existe tanta dificuldade em aceitar?”. Eles foram obrigados 
a dizer que é o período mais promissor que já viveram e não conseguiram 
me explicar porque o presidente Lula deu uma contribuição irreversível para 
o desenvolvimento brasileiro, inclusive beneficiando os mais pobres e as eli-
tes. É importante superar estes preconceitos e limites. Esse Brasil que está 
surgindo não possui expressão satisfatória na mídia. Se eu não conhecesse 
o Brasil, chegasse do exterior e lesse os jornais e revistas semanais, eu sairia 
correndo. Nem desarrumaria a minha mala. A impressão é que o país está à 
beira da insolvência, da ditadura, de uma experiência stalinista. Na verdade, 
isso é uma reconstrução da realidade. Essa fissura não é boa. Precisamos da 
compreensão do país real. Como diz o presidente Lula, vivemos um momento 
mágico, recuperamos a autoestima, a crença no futuro. O Brasil está andando. 
Evidentemente que ainda existem um milhão de mazelas, mas elas podem 
e devem ter um enfrentamento pactuado pela sociedade. Esse é o papel da 
democracia. A democracia é o exercício do dissenso, mas, ao mesmo tempo, 
é a construção da base consensual que permite a evolução pacífica. Vivemos 
um momento no qual ainda não temos a cultura democrática que precisamos, 
mas já estamos construindo uma realidade infinitamente melhor.

Para assistir essa entrevista em vídeo:

http://www.producaocultural.org.br/slider/juca-ferreira/
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Em um rincão central do Brasil, no estado de Goiás, o produtor cultural 
Juliano George Basso trabalha com a preservação da memória brasileira. Ele é 
o coordenador do Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadei-
ros, que promove atividades inclusivas com indígenas, quilombolas e popu-
lares. Cientista social por formação, organizou o primeiro encontro em 2001. 
Nele surge uma aldeia multiétnica, shows musicais caipiras, peças de teatro e 
até manifestações regionais de outras regiões brasileiras. “A cada ano a gente 
traz mais coisas relacionadas à cultura.”

Juliano George também é produtor do documentário Pep Cahoc (2007), 
sobre o rito de iniciação indígena do povo Krahô, e do álbum Chapada dos 
Veadeiros, com músicos dos grupos da região. Coordena o projeto de Registro 
de Patrimônio Imaterial da Caçada da Rainha, financiado pelo Iphan. É pre-
sidente eleito da Associação Comunitária de São Jorge (Asjor). “Na região, já 
existia a priorização sobre flora e fauna. Então, trouxemos a ideia de pegar o 
aspecto humano, conhecer mais a cultura e integrá-la ao ecoturismo.”

Basso aposta que a cultura digital pode ser um campo bastante oportuno 
na contribuição para a preservação dos legados indígenas. Em 2006, quando 
a internet chegou ao pequeno distrito goiano de São Jorge, não havia cabo 
nem telefone. O cenário, hoje, surpreende. “Praticamente todas as pessoas do 
povoado já não são analfabetas digitais”, diz Basso, considerando que a web, 
por envolver imagem e som, propicia um aprendizado mais simples do que a 
complexidade do escrever. Também para os índios, a globalização é real.

Como é morar na vila de São Jorge, na Chapada dos Veadeiros, com a 
cultura de lá, a questão ambiental e o passado do garimpo? 

É muito bom morar na Chapada dos Veadeiros, porque é um lugar de natu-
reza exuberante, muito bonito. São Jorge vem da cultura do garimpo de quart-
zo, que teve vários picos ao longo do tempo. Em 1912, houve os primeiros 
achados de quartzo. Depois, outro pico aconteceu na Segunda Guerra Mun-
dial, em 1942, quando acharam outra jazida grande. Garimpeiros de vários 
lugares do país foram para lá. Então, na vila de São Jorge, diferente da maior 
parte da região da Chapada dos Veadeiros, a especificidade é o garimpo de 
cristal de rocha. No restante da chapada, o garimpo mais comum era o ouro, 
com uma exploração mais antiga, do século 18. Havia ali o arraial de São Félix, 
que foi a segunda Casa de Fundição do estado de Goiás, onde se arrecadava 
a tributação sobre a mineração. Todo ouro encontrado ia para São Félix, uma 
cidade muito importante na região. Várias coisas dessa época tiveram uma 
reverberação na cultura. São Jorge teve uma ocupação mais tardia que o ciclo 
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“A ideia do nosso trabalho 

é fazer com que o mundo 

moderno não acabe com o 

tradicional, que ele possa 

ser inserido e a gente 

componha, assim, uma 

nação Brasil.” 
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auto medieval que já conseguimos incluir no Inventário Nacional de Referên-
cias Culturais (INRC). Também existem várias folias de santos, a festa da Sus-
sa – dançada pelos kalungas –, o Congo de Niquelândia, que é um congo de 
penacho, que já foi descrito pelo naturalista austríaco Emanuel Pohl, quando 
passou por lá no século 19. Tudo pertence à cultura tradicional viva e antiga, 
uma manutenção de fé religiosa. A gente trouxe essa ideia de abrir um pouco 
a lente e olhar para essas culturas com o objetivo de entender, pesquisar e 
tentar repassar aos mais jovens.

E como surgiu o Encontro de Culturas Tradicionais? 
Começamos fazendo o Festival de Cultura de São Jorge, em 1998, logo após 

a fundação da Casa de Cultura. Trouxemos coisas de Goiânia, mais voltadas 
ao teatro, juntando com os grupos dali. A segunda edição aconteceu em 1999. 
No ano seguinte, foi publicado o decreto sobre o patrimônio imaterial, então, 
junto com o Ministério da Cultura, discutimos a necessidade de fazer uma coisa 
mais específica aos povos da região. Aí o evento começou a se chamar Encontro 
das Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros, que aconteceu em julho 
de 2001. Nesse começo, trouxemos os grupos da região para a Casa de Cultura. 
Montamos um palquinho do lado de fora. Trouxemos coisas de fora que dialo-
gavam com a cultura dali, como a música caipira. A cultura lá tem muito a ver 
com as rádios AMs, que pegam nas roças. Levamos a dupla Zé Mulato e Cassia-
no, dois músicos bem caipiras, e outras coisas mais modernas, como o grupo 
pernambucano Cordel do Fogo Encantado. Foi um evento bastante importante. 
No segundo ano, a gente começou a misturar mais um pouco as coisas. Trouxe-
mos os kalungas, os Krahô, do Tocantins, e o percussionista Naná Vasconcelos, 
que fez uma oficina misturando isso tudo. A partir daí, começou-se a fixar o 
encontro. Em 2003, com a mudança política no país, a vontade de apoiar essas 
manifestações foi maior. A gente conseguiu um patrocínio com a Petrobras – foi 
o começo da política que ela vinha fazendo na linha de patrimônio imaterial – 
que fez o encontro crescer um pouco mais. Levamos vários grupos do Parque 
Nacional Grande Sertão Veredas, de Chapada Gaúcha (MG), para trocar conhe-
cimentos com os grupos da região. No final, a gente fez uma grande mistura 
de música com o Hermeto Pascoal. Foi nesse ano que conseguimos fazer uma 
boa divulgação, inclusive com reportagem no Jornal Nacional. A partir daí, com 
todas essas coisas, com o patrocínio da Petrobras, a coisa pegou. A cada ano a 
gente foi trazendo mais coisas relacionadas à cultura. Levamos Tião Carvalho, 
Siba, Carlos Malta, Roberto Corrêa, pessoas que têm interesse nas culturas tra-
dicionais. São pesquisadores que fizeram oficinas e debates. 

do ouro. A partir de 1912, os migrantes da Bahia e de Minas Gerais foram a 
São Jorge garimpar o cristal de rocha. Foi uma exploração precária, havia difi-
culdades econômicas, as pessoas não tinham muito acesso a nada, viviam ali 
de uma maneira muito difícil. Vale lembrar também que essa área, na época 
da construção de Brasília, foi delimitada pelo presidente Juscelino Kubitschek 
para a criação do Parque Nacional do Tocantins, com 625 mil hectares. Mas 
o governo não conseguiu fechar esse parque. No final da década de 80, come-
çaram a fechar o parque com uma área de 10% do que era no original. Essa 
área se tornou o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Quando houve 
a decadência do garimpo, só algumas famílias permaneceram. Começava a 
ideia do ecoturismo, com alguns projetos voltados à preservação da nature-
za, do meio ambiente, da flora, da fauna. A organização não governamental 
WWF fez um trabalho grande lá chamado Projeto Veadeiros, ajudando a for-
mar associações. Foi nessa época que cheguei para morar lá. Depois, passei 
muito tempo fora do Brasil, morei e estudei na Espanha, fui para a Índia, para 
a África. Quando voltei ao Brasil, fui morar em São Jorge. Em 1997, fizemos 
a fundação da Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge. Na época, havia toda essa 
priorização sobre flora e fauna. Nós, então, trouxemos a ideia de pegar o as-
pecto humano, as pessoas que viviam na região, conhecer um pouco mais da 
cultura, e integrar o desenvolvimento do ecoturismo.

Existiam manifestações culturais ativas ou vocês tiveram que fazer um 
trabalho de recuperação?

Todas estavam muito vivas, embora não estivessem adaptadas a esse novo 
momento do turismo. As pessoas tinham a vivacidade da cultura nas suas 
comunidades. Isso ainda é vivo com as festas tradicionais, mantidas pelas 
pessoas mais velhas, mas com dificuldade de repassar aos mais novos. Nesse 
trabalho, pensamos em registrar as manifestações como patrimônio imate-
rial. Ainda mais porque, em 2000, foi publicado o decreto sobre bens de na-
tureza imaterial [Decreto nº 3.551, de 4 de agosto de 2000, que cria o Programa 
Nacional do Patrimônio Imaterial]. Ao mesmo tempo, começamos a realizar 
o Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros para mostrar 
para as pessoas o que tinha na região e fazer com que elas também pudessem 
conhecer umas às outras. As comunidades eram muito isoladas. Uma riqueza 
muito grande de lá é a comunidade do Sítio Histórico Kalunga, uma comu-
nidade quilombola de cerca de 250 mil hectares. Essa comunidade mantém 
uma cultura tradicional com resquícios da África. Mas não só isso. Próximo 
dali existe a cidade de Colinas do Sul, com a festa da Caçada da Rainha, um 
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cias em relação a isso é outra discussão que promovemos no encontro. 

Um desafio para a preservação das culturas tradicionais é a fixação 
delas, porque todas são mutáveis com o tempo e absorvem mudanças. 
Como vocês pensam isso?

A gente tem um projeto que vem funcionando muito nessa área, chamado 
Turma Que Faz. É uma ideia do nosso Ponto de Cultura para desenvolver os 
jovens da região. Esse projeto trabalha com as crianças de quatro anos até 
jovens de 22 anos. Não precisa ser a mesma manifestação, mas beber na raiz 
e transformá-la também é importante. Os jovens têm aula de viola, violão, 
aprendem a fazer animais do cerrado em argila e a criar tambores. No final, a 
gente faz uma ópera popular, que envolve os pais e os jovens. Também cria-
mos com as mães a Cooperativa De Mãos Dadas para gerar atividades seme-
lhantes aos filhos. Isso tudo feito em uma cultura de garimpo. Foi uma con-
quista, porque as pessoas do garimpo são muito fechadas, desconfiadas, têm 
um individualismo muito grande. Apesar disso, conseguimos levar os jovens 
de São Jorge a participarem do trabalho. Em Alto Paraíso (GO), por ser maior, 
a gente trabalha mais dentro das escolas, treinando os professores e fazendo 
com os alunos. Conseguimos esse projeto por meio do Fundo para  Infância e 
Adolescência, junto com o conselho, com a prefeitura, além do patrocínio da 
Petrobras. Pagamos bolsas, todos que estudam recebem ajuda de R$ 50 a R$ 
200. Fazemos a formação de jovens que, depois, vão ensinar nas creches. Já 
vai gerando emprego. Além disso, ainda concluímos uma cartilha sobre uso 
sustentável dos frutos do cerrado, com receitas e pinturas das crianças. Ago-
ra a gente está fazendo uma sobre o uso medicinal das plantas do cerrado. 
São produtos culturais com os quais a gente espera gerar sustentabilidade 
dos projetos. Com o ecoturismo, os visitantes da região podem assistir a um 
espetáculo, comprar um CD, ver os animais do cerrado feitos em argila. É a 
maneira que encontramos de sensibilizar os jovens, a partir de sua própria 
história. Aliás, valorizamos muito os mais velhos como mestres que ensinam. 
Conseguimos recuperar um pouco da memória deles, editando alguns livros 
sobre garimpo e sobre histórias fantásticas da Chapada dos Veadeiros. São 
pessoas analfabetas que foram entrevistadas e gravadas.

E a relação com os índios Krahô, que é muito próxima lá?
Tenho uma relação pessoal com os Krahô, que souberam manter sua cul-

tura. Lá, ganhei nome, família, fiz parte de rituais junto com eles, criou-se 
uma amizade. Desde o começo do Encontro de Culturas Tradicionais, eles fo-

Além de músicos, você vê interesse de outras áreas da cultura, como 
cinema, artes plásticas e teatro em relação a essas culturas tradicionais?

Em 2007, por exemplo, a gente conseguiu levar um pesquisador do Congo, 
que é professor na Universidade Estadual de Kent, nos Estados Unidos, um et-
nográfico que se chama Kazadi wa Mukuna. Ele escreveu um livro sobre a in-
fluência banto na música popular brasileira. Isso foi como um tema, e a gente 
conseguiu trazer grupos que estão dentro desse universo, como as romarias 
da Nossa Senhora do Rosário, as congadas de Minas. Também conseguimos 
levar os maracatus, coisas que se misturaram por lá. A partir de 2004, criamos 
as rodas de prosa para discutir vários assuntos, como o patrimônio imaterial 
e o conhecimento tradicional, sobretudo como isso pode ser resguardado e 
a quem pertence. Você não pode pegar, por exemplo, o patrimônio genético 
de comunidades indígenas, ou o patrimônio de conhecimento, sem antes ter 
autorizações, mesmo se for com um suposto benefício às comunidades.

É um grande desafio pensar o direito autoral coletivo para essas 
culturas, não? 

É um problema, porque existe o coletivo, que é da comunidade, mas, ao 
mesmo tempo, há um indivíduo que representa. Essa discussão não é só nos-
sa, envolve o mundo inteiro, e não há resoluções ainda firmes que façam com 
que se tenha uma lei que consiga abarcar tudo. É um assunto que ainda se dis-
cute, que não teve avanços até hoje. As leis internacionais também são com-
pletamente opostas a essa ideia de patentes coletivas. Temos avançado, mas 
não existe um momento perfeito. Procuramos trazer para dentro do encontro 
essas discussões desde que começou uma política pública chamada Política 
Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicio-
nais. Há a participação de nove ministérios, liderados pelo Ministério do De-
senvolvimento Social e pelo Ministério do Meio Ambiente, tendo também 30 
representantes da sociedade civil. Fazemos reuniões em São Jorge para discu-
tir esses assuntos: qual a maneira de criar sustentabilidade para essas comu-
nidades extrativistas, como vender seus produtos, como gerar renda. A ideia 
do programa Cultura Viva também é muito importante de ser discutida, por-
que tem dado muito certo e abrange o Brasil todo. E, além disso, começamos 
a pensar sobre a diversidade cultural a partir dos conceitos da Convenção da 
Unesco. A ideia é trazer grupos de outros países. Trouxemos grupos da Índia 
e da Colômbia. É uma maneira de abrir para as comunidades esse processo 
de globalização, ao mostrar que essa cultura tradicional, passada de pai para 
filho, também existe em outros lugares. A possibilidade de troca de experiên-
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já podem ser alfabetizados digitalmente. É diferente de escrever: é imagem, 
é som. É uma maneira diferente de fazer. Há uma ansiedade entre todos os 
povos tradicionais em participar desse processo. Os jovens querem participar 
para mostrar a cultura deles, como os Kayapó, que adoram filmar, olhar para 
eles mesmos, assistir à festa deles. A internet pode divulgar isso no mundo 
todo. É um mecanismo fantástico. Quando chegou a internet em São Jorge, em 
2006, a gente não tinha cabo, nem telefone. Foi uma antena do Gesac [progra-
ma de inclusão digital coordenado pelo Ministério das Comunicações]. Isso fa-
cilitou enormemente a nossa vida, porque a gente já não precisava estar tanto 
fora, podia fazer produção de lá, agregar as pessoas. Praticamente todas as 
pessoas do povoado já não são mais analfabetas digitais. Ministramos cursos. 
Hoje, as pessoas fazem coisas que antes eram impensáveis.

Na Chapada dos Veadeiros, há um misticismo muito forte. Muita gente 
faz turismo ligado a isso. Como vocês lidam com essa questão?

O misticismo é uma herança forte dos povos indígenas, que são muito vol-
tados ao mundo espiritual, às mitologias. Na chapada, muita gente trouxe o 
esoterismo. Muitos estudiosos dessa linha colocam que lá é um centro irra-
diador do mundo, pela fonte de cristal, pela posição geográfica, por toda essa 
coisa. Na cultura popular, isso tem um fundamento forte também. Existem 
muitas pessoas místicas lá, que desenvolvem a mistura de religiões e crenças. 
Muitas vezes são pessoas simples e analfabetas, mas com muitos ensinamen-
tos. Em Natividade, por exemplo, a Dona Romana é uma negra que diz receber 
ensinamentos de três guias. Eles dizem a ela que aquele lugar, há milhões e 
milhões de anos, estava sendo preparado para os trabalhos dela. Para ir até os 
Krahô, sempre passo na área dela para conversarmos. Dona Romana tem um 
grande galpão, onde estoca água, sementes, agasalhos, livros. Ela diz que vai 
chegar um momento em que muitas pessoas vão procurar esse lugar, porque 
o eixo da Terra não está certo. Aquela região por si, com os povos tradicio-
nais, já tinha essa mística. Algumas pessoas se aproveitaram disso para fazer 
um turismo místico, de cura e tal. Não se sabe até que ponto as pessoas são 
verdadeiras no que estão fazendo em relação a isso, mas estamos vivendo mu-
danças. Em 2012, por exemplo, termina o calendário maia, muitos pensam 
que pode haver uma grande mudança. São paradigmas da natureza também, 
o aquecimento global, todas essas coisas são reais. Não são mais coisas só dos 
pensamentos místicos, como antes. Existe uma mudança difícil de ser pen-
sada hoje. O ser humano explora demais os recursos naturais, então o pensa-
mento da sustentabilidade começa a entrar um pouco mais em voga agora.

ram parceiros. Já fizemos até uma feira de sementes tradicionais. Por meio 
da agricultura, eles conseguiram recuperar seus mitos, suas festas, seus ritu-
ais, refazendo a agricultura antiga deles. Historicamente, o contato com os 
não-índios levou vários povos indígenas a perder o resguardo da semente e 
das roças tradicionais. Desde a introdução do arroz como elemento novo até 
o milho híbrido. Lá em Goiás, ainda existem essas sementes antigas. E isso 
proporcionou que os Krahô pudessem retomar aspectos culturais dos seus 
rituais. Eles possuem 250 anos de contato com o branco, são guerreiros que 
conseguiram preservar a sua cultura, ter a sua terra demarcada. São várias 
aldeias, uma cultura tradicional muito forte, cerca de 10 mil anos no cerra-
do brasileiro. Logo, possuem coisa demais para nos ensinar, sobretudo como 
mestres da região, do bioma e do relacionamento com a natureza. Os Krahô 
foram o primeiro povo indígena a participar do encontro. Depois, tivemos a 
ideia de montar uma aldeia multiétnica em uma pousada chamada Aldeia 
da Lua, próxima ao Vale da Lua, que é um lugar muito bonito na Chapada 
dos Veadeiros. Chamamos várias etnias: Desana, do Alto do Rio Negro; Ka-
maiurá, do Parque Indígena do Xingu; Xavante, do Mato Grosso; Kayapó, do 
Pará; Krahô, do Tocantins; Xerente, do Tocantins; e Fulni-ô, de Pernambuco. 
Chamamos sete lideranças e fundamos essa aldeia. Desde 2007, a gente faz 
essa aldeia multiétnica que dura uma semana. Tudo é voltado para a cultura 
indígena. Cada etnia toma conta de um dia das atividades, com seus rituais, 
com a sua culinária, com sua cultura, há filmes e oficinas. Há uma interação 
com os outros grupos indígenas. São parentes que nunca se encontraram. São 
possibilidades para uma união maior dos povos indígenas. Eles ficaram muito 
dispersos pelo país. A ideia é fazer uma união para o pensamento e para a po-
lítica mais forte sobre os seus direitos como povos primários do Brasil.

Existiu um amadurecimento de políticas públicas para os povos tradicionais?
É o caminho que a gente vem buscando. Avançamos muito nesses últimos 

anos do Ministério da Cultura, mas sempre desejamos avançar mais. Antiga-
mente, o assunto nem era pautado dentro da perspectiva política. Então, a 
gente começou a mostrar esse Brasil, que estava resguardado. 

E a cultura digital dentro do contexto das comunidades? Você trabalha 
a cultura digital como uma rede de troca, como possibilidade de 
ampliação do encontro?

É a grande ponte que se faz. A cultura digital hoje me parece uma das ferra-
mentas mais avançadas para inserir esses povos. São povos analfabetos que 
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patrimônio cultural da Chapada dos Veadeiros. Que mecanismos nos davam? 
O primeiro edital público do Iphan para o registro do patrimônio imaterial. 
Fomos aprovados – nove projetos no Brasil foram aprovados. Foram cerca de 
R$ 70 mil para fazer isso.

O que leva o processo a ser difícil, certo?
Muito pouco, mas fizemos muitas parcerias, nos movimentamos para fazer 

um bom produto. Desde o começo conversamos com a comunidade sobre o 
significado disso. A gente falava que a nossa intenção era registrar esse pa-
trimônio, acompanhar tudo, saber como as coisas são feitas, as histórias dos 
mais velhos, a memória. Duas dessas fontes já morreram, inclusive. Só por 
isso, esse registro já está válido, em ter a memória dessas pessoas que já fale-
ceram. Elas eram como bibliotecas orais que a gente perderia se não tivesse 
esse conhecimento. É uma coisa difícil de ser entendida por uma comunidade 
por ser uma questão muito técnica. Na prática, apresentamos que todo esse 
processo  resultaria em um livro, que estaria nas escolas e bibliotecas. A festa, 
que era uma festa na qual vinham só os mais velhos, começou a crescer com o 
encontro. Mais pessoas apareciam. Também fizemos um filme: A Festa da Fé, 
sobre como a Caçada da Rainha é feita, em um ato de fé. Enfocamos as folias, 
que são duas, que giram dez dias em toda roça montada a cavalo. Passamos 
nas casas, filmando esse aspecto um pouco escondido da festa. Todos se de-
dicam a um determinado santo e fazem promessas para obter alguma cura. 
A região se manteve muito nisso, por uma carência de hospital, de recursos. 
A fé serviu para curar muita gente, como se fosse um hospital da fé. Hoje, a 
Caçada da Rainha possui seu registro, seu filme, isso fez crescer a autoesti-
ma das pessoas. Houve um benefício interno, não um benefício de patrocínio. 
Mas dinheiro não depende da gente, e sim do poder público e da organização 
da comunidade de poder também fazer sua produção cultural. A festa em si 
tomou um corpo diferenciado, sobreviveu ao modernismo. Entrou nele e ab-
sorveu muitas coisas.

Para além do registro, têm crescido no Brasil inspirações das culturas 
tradicionais em outras criações artística. Você percebe isso no cinema, 
no teatro e na música?

É um movimento que começou com o Mário de Andrade, quando inicia-
mos o entendimento sobre o ser brasileiro. Somos uma grande mistura. Isso é 
muito importante na nossa formação. Todo mundo está pegando essa fonte: o 
cinema, a universidade, principalmente os estudantes. São Paulo mesmo teve 

E a questão do registro dessas manifestações tradicionais?
Existe por meio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(Iphan) uma metodologia chamada Inventário Nacional de Referências Cul-
turais (INRC). É uma boa metodologia, bem técnica, que serve para registrar 
em um livro os saberes da nação brasileira. Ali, estará todo o patrimônio ima-
terial: o modo de fazeres, de costumes, as festas e as celebrações. Esse registro 
é feito no Iphan e pode ser pedido também como Registro Cultural da Huma-
nidade, por meio de uma documentação específica para a Unesco, como é o 
caso do Recôncavo Baiano, que foi feito rapidamente e com muita vontade do 
ministro Gilberto Gil. Ele viu a riqueza daquilo e registrou – não só nacional-
mente, como internacionalmente.

O que é patrimônio imaterial? Quando você tomba algo que é imaterial, 
o que isso significa?

Esse verbo “tombar” não é muito bom. Na verdade, não existe um tomba-
mento. Tombar é para patrimônio material. Para imaterial, é registrar. Regis-
trar significa uma memória, porque se por acaso aquilo desaparecer, existirá 
uma memória sobre o que houve em determinada época. Mas a ideia não é 
essa. É que esse registro abra a possibilidade de olhar mais para determinado 
bem. De alguma forma isso toma uma valia nacional.

Qual o resultado concreto disso, para além do registro?
Como gestores e produtores culturais, podemos usar os mecanismos para 

investir nessas populações.

Você ganha a legalidade?
De certo modo, já existe a sua legalidade. É como se abríssemos uma lupa sobre 

aquela manifestação diante de um panorama nacional. Ela não está só, isolada 
naquele lugar. Quando você faz isso, você possibilita a geração de conhecimento 
para as escolas e para a humanidade também, dependendo do grau de valia disso, 
do peso de que se quer dar. Internacionalmente, quem decide isso é a Unesco. Mas 
quem vai fazer tudo isso são as políticas públicas, não é a sociedade civil organiza-
da. A gente usa os mecanismos que as políticas públicas nos dão, tentando fazer 
com que eles ajudem a incentivar as culturas tradicionais. A gente fez isso com a 
Caçada da Rainha, um exemplo prático.

Como foi esse processo?
Quando começou o encontro de São Jorge, uma das ações era registrar o 
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um boom da cultura popular. Vários grupos de maracatu surgiram. Antonio 
Nóbrega veio e também ajudou nesse fomento com o Instituto Brincante. É 
um movimento muito bom e que se torna cada vez mais forte. 

Para encerrar, fale um pouco da questão do estado de Goiás, não só da 
Chapada. Qual a articulação de vocês com a cultura do estado de Goiás?

Goiás é um estado um pouco complicado, comandado por grupos ruralistas. 
Goiânia, como capital, absorve as pessoas do interior que vão estudar. É muito 
forte o movimento de rock em Goiânia, com vários festivais de rock independen-
te – bons festivais. Quando a gente começou a fazer o encontro, havia uma difi-
culdade de fazê-lo com apoio do estado de Goiás. A nossa facilidade foi estar um 
pouco mais próximos a Brasília. Depois que o norte de Goiás se tornou Tocantins, 
a nossa região virou lá bem em cima no mapa, quase na divisa. A proximidade cul-
tural é mais com Tocantins do que com o restante do estado de Goiás, apesar de 
haver coisas maravilhosas em Goiás, como as congadas de Catalão e as folias de 
reis espalhadas por todo o estado. Mas não existe uma política pública do estado 
para isso. A política sempre foi dentro da capital, e nada para o interior, com exce-
ção de Pirenópolis e Goiás Velho. Há festas muito interessantes, como a Procissão 
do Fogaréu, mas se perdeu muito a cultura tradicional, dos tapuias, dos congos, 
por não haver políticas que sustentem isso. Pirenópolis, que também foi um gran-
de centro turístico, tem a Festa do Divino e as Cavalhadas. Em todo lugarzinho do 
interior de Goiás, há comunidades quilombolas pequenas e festas tradicionais. 
Mas como quem faz a política está na capital – quem vai para a capital são os fi-
lhos de quem tem um pouco mais de dinheiro, que vão para estudar – geralmente 
o interior acaba um pouco abandonado. Não existe um pensamento muito forte 
dentro do estado sobre as cultura populares, a não ser aquele pensamento antigo, 
folclórico, de querer manter a cultura lá sem ver que ela se transforma. A gente 
sabe que cultura é dinâmica, sempre se movimenta. O registro vem também para 
resguardar aquele momento. A ideia do nosso trabalho é fazer com que o mundo 
moderno não acabe com o tradicional, que ele possa ser inserido e que a gente 
componha, assim, uma nação no Brasil. O nosso pensamento é de uma metodo-
logia única e brasileira. Nossos fundamentos e mitos são fortes aqui. Não preci-
samos importar fundamentos de outros lugares, podemos gerá-los nós mesmos. 
Estamos nesse processo.

Para assistir essa entrevista em vídeo:

http://www.producaocultural.org.br/slider/juliano-george-basso/
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Pelas mãos de Lúcia Riff passam algumas das principais decisões relacio-
nadas à vida literária de grandes escritores brasileiros. Nascida em 1954, no 
Rio de Janeiro, e formada em psicologia, Riff é referência para entender como 
autores administram suas obras e se relacionam com editoras, dentro e fora 
do país. Em sua agência, acompanha cerca de 60 escritores, como Lygia Fa-
gundes Telles, Rubem Fonseca, Adélia Prado, Luis Fernando Veríssimo, Zue-
nir Ventura, além dos legados de Carlos Drummond de Andrade e João Cabral 
de Melo Neto.

“O agente administra o trabalho do autor, a obra, a imagem, os direitos 
autorais, os contratos. Cuida para que os livros sejam bem editados, tenham 
bons contratos, que o autor tenha paz para escrever e se sentir seguro em seu 
relacionamento com a editora, que entenda o mercado editorial”. Para Lúcia, 
o Brasil ainda é carente de uma política de valorização, circulação e divulga-
ção do escritor. “Na prática, nós não possuímos nenhuma política séria, boa, 
consistente, como fazem os alemães.”

Agenciar muitos escritores é motivo de preocupação para Lúcia Riff. “Surgem 
propostas, convites, ideias, indicações que eu fico tentadíssima a assumir, mas o 
meu medo é não dar conta”. Isso porque todo o trabalho “é muito personalizado, 
é importante entender a personalidade de cada editor”. A agente confessa que 
não dá conta dos pedidos de representação que recebe. “São muitos pedidos.” 

O que a gente deve fazer para conseguir publicar um livro?
Hoje em dia a gente tem essa maravilhosa ferramenta que é a publicação 

na internet. E existem histórias ótimas de livros que começaram na internet 
e deram tão certo que acabaram sendo publicados em papel. A vantagem da 
internet é que você não precisa mais ficar na gaveta, não precisa mais ficar 
“não-lido”, amargando cartas de rejeição ou o silêncio das editoras. Eu acho 
que a primeira coisa que o autor que quer ser publicado precisa fazer é co-
nhecer o mercado. É saber quem publica o quê. Ter uma ideia de qualidade, 
ter senso crítico. O que vai ser publicado é o que é muito bom ou pelo menos 
que tenha uma expectativa de ser muito bom. Ou que o autor tenha alguma 
força, mesmo que não seja tão bom assim, mas que ele tenha um carisma 
pessoal ou um conhecimento pessoal para ajudar a vender. Há muita coisa 
boa, espetacular, que não vende 500 exemplares. E, evidentemente, que tem 
muita coisa boa que as editoras acabam não lendo, não prestando atenção 
ou deixando passar. Mas quem é que dispõe de tempo para ler tudo também? 
É preciso ser extraordinariamente eficiente nessa busca por editora, ser sim-
pático, mandar um material que já tenha sido bastante lido e relido e revisado, 
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migo. Nesse momento, a Carmen já estava aposentada e eu propus comprar 
a agência. 
 
Quais foram os autores que você herdou?

Autor nenhum. Na verdade, os autores brasileiros todos saíram e os que 
voltaram foram os que me conheciam da Nova Fronteira, como Lygia Fagun-
des Telles, Mariana Colasanti, Roberto DaMatta, Sylvia Orthof. Eram autores 
que eu conhecia ou eram amigos de amigos. Eles voltaram quando viram que 
a agência passou a ter uma nova estrutura.
 
O que faz um agente literário?

O agente administra o trabalho do autor, a obra, a imagem, os direitos auto-
rais, os contratos. Cuida para que os livros sejam bem editados, tenham bons 
contratos, que o autor tenha paz para escrever e se sentir seguro em seu re-
lacionamento com a editora, que entenda o mercado editorial. E aí, é claro, 
os desdobramentos disso, como um livro virar filme, o autor ser convidado 
para participar de algum evento, alguma campanha publicitária, a imagem do 
autor que vai ser usada. Surgem pedidos para antologias, para participações 
variadas, o autor vai escrever um roteiro, uma peça de teatro, enfim, tudo rela-
cionado ao trabalho do autor, do escritor. É mais ou menos isso. Para o pessoal 
entender, eu comparo um pouco com o empresário de um artista, você está 
cuidando da carreira dele. O meu foco principal é a carreira do meu autor, 
para que ele prospere.

Como você trabalha a obra de um autor e sua imagem?
Conversando um bocado. Tem que haver uma afinidade com o autor e com a 

obra dele. À medida que você gosta muito daquele autor e daquela obra, você 
passa a identificar qual o melhor caminho para ele, que outras coisas ele po-
deria estar fazendo, se está bem onde está. Se ele não está em lugar nenhum, 
vamos ver qual é o editor bom para aquele autor, porque cada editor tem o seu 
perfil. Não apenas a editora, mas também é muito personalizado, é importante 
entender a personalidade de cada editor. Há editores que são mais próximos, 
outros mais frios. E têm autores que demandam mais atenção, outros que são 
mais objetivos. Enfim, depende da obra. Os autores de livro infantil e juvenil, 
por exemplo, não precisam ficar tão apegados a uma editora só, eles podem 
ter um bom relacionamento com três, quatro, cinco editoras. Já se você tem 
uma obra de um autor consagrado, em geral, você busca apenas uma editora 
principal que vai assumir aquilo. Então varia, não tem uma receita.

que teve seu tempo de gaveta, que tenha consistência e que tenha a ver com 
a editora para a qual você está mandando. Porque as pessoas são muito sem 
noção, mandam qualquer coisa para qualquer editora e depois reclamam que 
não é publicado, que não são atendidas. As pessoas já chegam para mim com 
toda a raiva do mundo, dizendo que não vão ser lidas, não vão ser publicadas. 
Pessoas com esse tipo de atitude você quer distância, você não quer abraçar 
essas pessoas para nada. A Amazon desenvolveu um programa simplérrimo 
de self publishing que é genial e barato. Não sei se para autores brasileiros eles 
também fazem. Esse é um caminho também, pagar a edição do seu primeiro 
livro. Eu acho melhor isso do que você cair nas mãos de algumas editoras. 
Quer dizer, existem até editoras sérias que cobram do autor para publicar o 
livro e que fazem um trabalho bacana, não cobram nada além do que tinham 
que cobrar mesmo. Mas muitos autores me perguntam se é razoável editoras 
cobrarem R$ 15 ou R$ 20 mil para publicar um livro. Claro que não é! E nem 
distribuem o livro depois. Cobram isso só para imprimir e mandar o livro para 
a casa do autor. Hoje, com as novas tecnologias, só vale a pena procurar uma 
editora se ela for contribuir para a qualidade final da obra, com boa prepara-
ção de texto, revisão, projeto gráfico, divulgação e distribuição.

Você comanda hoje uma agência com o seu sobrenome e tem mais de 
20 anos de história no mesmo ramo. Como surgiu o trabalho de agente 
literária para você? Como surgiu a Agência Riff?

Nós começamos bem pequenininhos, a partir da agência de uma espanho-
la que estava sendo fechada. Antes eu trabalhava na área editorial, trabalhei 
na editora Nova Fronteira por muitos anos, depois na José Olympio. Essa es-
panhola, a Carmen Balcells, que eu já conhecia de longa data, ficou meio de-
sesperada do dia para a noite, sem ter como tocar a agência no Brasil, pois a 
pessoa responsável tinha saído e ela precisava de alguém de confiança para 
encerrar o negócio. Ao longo desse ano que eu fui contratada, nós chegamos 
a um acordo para não fechar a agência e a transformamos em outra, a Bal-
cells Mello e Souza Riff – ou simplesmente BMSR –, que era uma sociedade 
dividida em três partes iguais – a minha irmã, Laura Riff, a Carmen e eu. Mas 
desde o início ficou muito claro que a agência não seria gerida por três pesso-
as. Minha irmã saiu logo no começo para fazer um MBA nos Estados Unidos 
e por lá ficou. A Carmen tocava os trabalhos dela na Espanha. Então, eu fui 
administrando sozinha a agência. Os anos foram passando, meus filhos foram 
crescendo, estudaram direito e começaram a fazer estágio comigo. Em 2003, 
eu estava com dois filhos advogados e querendo assumir a agência junto co-
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do possível. É muito pedido! Eu não dou conta. Quando voltei de Bolonha, 
na Itália, não consegui responder a todos os e-mails relacionados à feira que 
tinha acabado de ir! São muitos pedidos e as pessoas mandam manuscritos, 
não dá tempo! E eu não posso contratar uma pessoa para fazer isso. É delicado 
você dizer para a pessoa: “Não gostei”. É melhor você dizer: “Desculpa, não 
estou com tempo de me envolver com o seu trabalho”. Às vezes, eu não pego a 
representação, mas eu ajudo, respondo, dou uma dica. Também exagera quem 
diz que tenho metade da literatura atual do Brasil nas mãos. A produção 
nacional é evidentemente maior que os 60 autores que eu represento, por 
mais fantásticos que eles sejam. 
 
Uma questão fundamental é a da circulação da literatura brasileira no 
mundo. Um tempo atrás, uma editora francesa falou que não temos nenhuma 
lei que ajude na tradução, circulação e representação. Ela se perguntava 
como podíamos ter tanto descaso com nossa própria literatura.

Isso é um desastre. Existem algumas tentativas muito tímidas e o pior das 
tentativas tímidas é que a cada ano elas mudam, não existe sequência nenhu-
ma nas ideias. Em um ano tem um programa de tradução que é de uma ma-
neira, no outro ano é de outra. Tem um ano em que bolsas de tradução abrem 
em março e fecham em abril, em outro, abrem em junho e fecham em julho, 
em outro ano, simplesmente não tem. Na prática, nós não possuímos nenhu-
ma política séria, boa, consistente, como o Instituto Goethe desenvolve com a 
literatura alemã. Ou mesmo os modelos adotados por irlandeses, canadenses, 
portugueses e argentinos com as suas literaturas. Não precisa nem ir muito 
longe. Os portugueses, por exemplo, construíram o modelo do Instituto Ca-
mões. É uma beleza, ajuda editoras brasileiras a publicar portugueses e ainda 
ajuda o autor português a vir ao Brasil para divulgar o livro. Os irlandeses têm 
um programa de treinamento de tradutores. Eles pegam os tradutores que se 
dedicam aos autores irlandeses espalhados pelo mundo, os levam para passar 
dois ou três meses na Irlanda se reciclando na língua, pegando as gírias. É 
bem bacana. A gente não tem nada disso, estamos começando ainda. Quem 
está fazendo um trabalho muito legal é o Itaú. O Itaú Cultural está fazendo um 
mapeamento de quem são os tradutores dedicados ao português no mundo. 
Não sei se eles estão fazendo uma diferenciação do português de Portugal e o 
nosso, mas, enfim, tradutores portugueses, cursos de português, universida-
des com departamentos de português e editoras que publicam autores brasi-
leiros, tudo isso que está espalhado pelo mundo. É uma coisa fundamental. A 
partir daí você sabe com quem falar, quem são esses tradutores que você tem 

Uma coisa é administrar a carreira de autores já consagrados, outra 
coisa é ajudar na construção de carreiras. A Agência Riff trabalha com 
isso também, pega autores jovens, trabalha a obra deles, tenta construir 
uma relação?

Sim. Vários dos meus autores praticamente começaram conosco. Na ver-
dade, a minha maior dificuldade, e acho que a maior dificuldade de qualquer 
agência, é saber quanto trabalho você consegue fazer. Eu tenho a estrutura, 
sei fazer e gosto de fazer, o que falta é tempo. E essa equação de quantos au-
tores eu consigo representar é difícil. Quando eu comecei com a agência, eu 
pensei que 30, 40 nomes era o máximo que uma pessoa, mesmo tendo um 
assistente, uma equipe, uma parte financeira, conseguiria cuidar. Eu já estou 
com 60 autores na agência. A minha grande preocupação é essa. Surgem pro-
postas, convites, ideias, indicações que eu fico tentadíssima a assumir, mas o 
meu medo é não dar conta. Vontade de pegar novos autores eu tenho, já assu-
mi a responsabilidade de representar várias pessoas que estavam começando, 
ou pessoas que já tinham começado e não tinham ainda muita expressão. Ba-
sicamente, isso vale até hoje, o que eu busco primeiro são pessoas com quem 
eu tenha uma afinidade pessoal muito grande. A pessoa tem que entender 
muito bem o que eu estou fazendo e ela tem que gostar do que a agência pode 
oferecer, uma afinidade de proposta.
 
Em 2004, a revista Época publicou o seguinte: “não exagera quem diz que 
ela, Lucia Riff, possui quase metade da literatura atual do Brasil nas mãos 
- é tanta gente, e de tanto peso, que não aceita novos representados”.

Não é verdade. Não existe nenhuma empresa fechada. É claro que você 
aceita novos clientes, novos livros, porque isso faz parte da vida, do barato de 
você trabalhar nesse mercado, de você descobrir novos autores e de aceitar o 
desafio de representar um novo grande nome ou uma nova promessa. Há um 
ano, uma moça me mandou um manuscrito no e-mail, e eu adorei a moça, 
adorei o e-mail, adorei o manuscrito, peguei, mandei para a Nova Fronteira, 
que na época estava com uma linha boa de infantil e publicaram no mesmo 
ano. É claro que uma história dessas não se repete toda hora, mas de vez em 
quando dá certo. E se a gente não tenta, aí que não dá certo nunca. 
Eu sempre estive aberta para novos autores. A dificuldade é a seguinte: eu 
tenho atualmente mais de 500 pedidos de representação, eu tenho uma pasta 
que eu vou botando os e-mails, de vez em quando sento ali e respondo 20, 30, 
40, 50 só de pedidos de representação. E eu só comecei a fazer isso em uma 
pasta separada um ano e pouco atrás. Antes, eu ia respondendo na medida 
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cote de um quilo para a Espanha custa R$ 85. Havia, no início, uma re-
sistência. Ninguém queria ler nada na tela, mas hoje em dia você manda 
arquivo digital de tudo e muitos editores têm esses readers, e-books e leem 
os livros com muito mais conforto. Isso facilitou demais! Claro que a feira 
continua fundamental. Quando o editor está procurando um autor bra-
sileiro para publicar, ele está interessado e está vendo que tem um mo-
vimento no Brasil. Ele não vai escolher, entre tudo que foi publicado no 
Brasil, os dois ou três melhores autores brasileiros, ele vai escolher o que 
oferecerem para ele. O universo dele é muito menor. Ele, às vezes, não pos-
sui nem acesso, ele não sabe o que está sendo bem publicado, quais são os 
bons nomes. Não fica lendo todos os nossos cadernos literários, as nossas 
críticas, não sabe a diferença entre uma coisa e outra. Mas aí chega um 
editor, um agente no qual ele confia e recomenda, diz que é sensacional, 
que aquilo dialoga com a editora dele. É outra coisa. E ele acaba aceitando. 
Na hora em que você está vendendo, você tem que conhecer o que você 
tem, quem é o seu autor e o que o outro publica, claro, para você oferecer 
o livro certo para a editora certa. Às vezes os resultados são lindos, e você 
fica feliz para o resto da feira.
 
Sua agência representa autores consagrados – os que estão vivos e o espólio 
de grandes escritores também. Entre eles, Carlos Drummond de Andrade, 
Luís Fernando Verissimo, Lygia Fagundes Teles. Como se dá o leilão de uma 
obra? Como foi o leilão da obra do Rubem Fonseca, por exemplo?

Olha, eu com certeza posso falar o que é um leilão, mas eu não posso 
falar sobre esse processo específico. Isso é uma regra básica do agente, há 
um sigilo absoluto. Quem pode falar sobre essa negociação é o próprio Ru-
bem Fonseca ou a editora, ninguém mais. Mas, para escolher uma editora 
para publicar um autor, tem que pensar se é um autor estrangeiro ou bra-
sileiro. Na minha cabeça, quando o autor é estrangeiro, nós normalmente 
estamos lidando apenas com o agente do autor e o objetivo é o melhor 
negócio possível no Brasil. Na relação com as editoras, você manda os ar-
quivos pelo computador, em formato pdf, junto com as resenhas, avisa que 
representa determinado livro e as editoras interessadas respondem. Uma 
faz uma oferta, outra cobre a oferta. Existe todo um mecanismo para você 
conduzir aquele leilão de ofertas, até que a melhor vença.

É apenas uma questão financeira?
Pois é. A questão é financeira, mas com algumas variações sobre o tema. 

que trazer para treinar. Achei utilíssimo o trabalho do Itaú. Eu fui à Brasília 
para um seminário desses voltado à língua portuguesa, aí tem umas ideias 
tímidas, ideias de fazer antologias. Eu, sinceramente, acho que não é por aí.

Uma coisa é fazer uma antologia e outra é trabalhar o autor e qualificar lá 
fora, torná-lo conhecido, fidelizar público. Como uma agência literária 
ajuda nisso?

Aí que está, as agências e as editoras são fundamentais para isso. Você vê o 
modelo norte-americano, que é campeão em vendas de títulos para fora. Tudo 
bem, eles partem do inglês, que é mais fácil, todo mundo lê, não precisa traduzir 
nada, não precisa preparar nada e existe toda uma cultura de venda. Quer dizer, 
há todo um movimento de venda da cultura norte-americana e inglesa para o 
mundo por meio do cinema, da música, dos shows, das minisséries. Então, você 
lê aquilo como uma coisa que está na sua casa todo dia, como os seriados CSI 
ou Law & Order. Não é o mesmo quando você está falando de alguma coisa es-
crita no Brasil, escrita na Polônia ou na Índia, em que já há uma sensação de ser 
estrangeiro. Mas aí é que está, se a gente não leva nas feiras e não manda para 
fora o que a gente tem de melhor, aí que não vai acontecer nada mesmo. Se eu 
colocar na ponta do lápis, não só não me rende nada como eu perco dinheiro 
com as feiras. Quer dizer, se eu pensar friamente. Estou pensando só do ponto 
de vista financeiro. O que eu gastei para chegar a Frankfurt eu não recupero. Pa-
gar avião, hotel, site da agência, impressão do catálogo, tudo relacionado a ex-
por os meus autores, traduzir aquilo para o inglês, para estar presente em uma 
reunião de meia hora em que eu vou tentar convencer alguém a prestar atenção 
no que eu tenho. Se eu pegar o tudo que vendi durante aquele ano, pegar os 10% 
de comissão que a gente ganha, não paga mesmo! Mas é uma das coisas mais 
gostosas do nosso trabalho. Na verdade, como você administra a obra do autor 
no Brasil, uma parte do que eu faço é tentar vender para fora. A esperança é que 
isso não continue sendo tão difícil assim para sempre. Por exemplo, vender para 
Portugal já está muito gostoso, já é muito mais fácil. O número de vendas em 
Portugal aumentou muitíssimo. Eu quero caprichar agora na América Latina, 
me aproximar da Feira de Guadalajara, no México. Nos primeiros anos, a gente 
quase só atendia pedidos, depois começamos a cavar uma venda ou outra, ago-
ra estamos ganhando uma certa velocidade.

Como o meio digital pode ser usado como instrumento de divulgação da 
literatura no exterior?

Eu estou usando demais, porque o correio é caríssimo. Mandar um pa-
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adaptar os contratos. Quase nenhum contrato previa e-book. Os que previam, 
colocavam apenas uma opção para e-book, mas não propriamente a negociação 
como seria, não tem os royalties, os mecanismos de distribuição. Existe uma 
série de problemas agora. Com quem deixar o arquivo do seu e-book? Negociar 
ou não com a Amazon, que está forçando o preço para baixo? Qual reader se 
deve comprar? Isso tudo influencia e limita quais os livros você poderá com-
prar. É uma limitação absolutamente louca. E a gente sabe que esses aparelhos 
vão estar completamente obsoletos em dois ou três anos. Então, você não sabe 
se poderá passar sua biblioteca para outra máquina. Eu assisti a um seminário 
de direito eletrônico em Frankfurt e tinha um cara que queria saber se podia 
deixar a biblioteca de e-books dele para o filho! O conceito é outro, o e-book 
não é para deixar para o filho! Lembro que eu custei para conseguir ter cora-
gem de comprar o meu primeiro iPod porque diziam que a bateria só durava 
três anos. Eu não vou comprar um negócio que só dura três anos! Pouco de-
pois eu entendi que em três anos o iPod já seria o iPhone ou seria o iPad ou 
seria outra coisa, não interessa mais. A tecnologia anda muito mais rápido.
 
E a questão da pirataria? Assim como aconteceu com o mp3 na indústria 
da música, você acha que é possível acontecer no mundo editorial?

É uma questão séria. As estatísticas da perda do mercado editorial, fono-
gráfico, do mercado das artes de um modo geral, que é o que nos interessa 
aqui, é violenta! É importante você pelo menos oferecer, para quem esti-
ver minimamente interessado em ser correto, um caminho certo de baixar 
aquele livro. Se houvesse um mecanismo simples, fácil, barato, tranquilo e 
transparente de comprar música há mais tempo, a gente não estaria na situ-
ação que está. Até hoje não entendo porque não podemos comprar música 
pelo iTunes, por exemplo. Então, tem que ter o livro disponível na internet, 
o livro para os readers. 
 
Como mudou o mercado editorial brasileiro nas últimas décadas?

É fantástico. Eu entrei no mercado editorial em 1983, então, de lá até agora, 
a mudança é de tirar o chapéu. Hoje em dia eu chego nas feiras e as pessoas 
querem vender para o Brasil, prestam atenção no Brasil. Comprar ainda não 
muito, mas vender sim, receber royalties importantes do mercado brasileiro. 
Os números daqui já chamam atenção, a quantidade de livros que a gente 
vende não é mais uma coisa tão desprezível. As capas são lindas, de um modo 
geral chamam a atenção com projetos gráficos dos mais bonitos que as edi-
toras recebem dos outros países. Os editores são simpáticos, viajam, falam 

Às vezes, tem leilão de melhor oferta, cada um faz uma oferta somente e en-
tram o marketing, os royalties. Mas às vezes são rodadas de melhores ofertas 
mesmo. Também lidamos com outra forma de negociar, que é quando alguém 
que está especialmente interessado no livro e faz uma oferta antes que tenha 
qualquer outra na mesa. Já para o autor brasileiro, a maneira mais gostosa de 
trabalhar é deixá-lo escolher a editora. Porque, na verdade, os autores e mes-
mo os herdeiros, no caso de um escritor que já morreu, conhecem as editoras. 
Eles dizem se querem uma editora em São Paulo, no Rio, uma editora grande 
ou pequena, um editor do qual possa ser amigo ou um muito agressivo, com 
marketing poderoso. Se quer uma editora que seja ligada a grupos x ou y, que 
possa trazer outras oportunidades ou uma editora especializada, de nicho, 
que vá cuidar especificamente bem disso ou daquilo. Quando você abre um 
leilão, todas as editoras estão ali para a disputa. Mas o que existe é a melhor 
oferta. Isso foi feito publicamente com a obra do Jorge Amado, por exemplo. 
Houve um chamado do mercado editorial e as editoras apresentaram suas 
propostas na mesa. E foi dito claramente que a família é que iria escolher 
quem ela queria.
 
A melhor oferta passa também por um trabalho em torno do livro?

Passa pela questão financeira, mas passa muito pela questão editorial tam-
bém. É um conjunto de propostas: das capas, do trabalho que vai ser feito com 
a imprensa, de marketing, de divulgação escolar, vendas para o governo. Hoje 
em dia, a coisa está super complexa, você tem que pensar no e-book, no audio-
book, no pocketbook. Uma obra grande como a do Rubem Fonseca, você tem 
que pensar em uma editora que possa fazer isso tudo. Mas sempre passa pela 
escolha pessoal do autor também. Isso ficou claro no caso do Rubem. Não é 
um leilão como o de obras estrangeiras, que, se na última rodada ficou uma 
melhor oferta, ninguém cobriu, então pronto.
 
Como você vê a questão dos novos suportes e dos leitores digitais como 
iPad e Kindle?

Essa história está dando um trabalho enorme a todo mundo, dá até pena das 
editoras, porque do dia para a noite você tem que armar outro departamento 
para cuidar de uma área que rende muito pouco ainda. Você pode perguntar 
para qualquer um que já está trabalhando com e-book aqui no Brasil, os núme-
ros estão realmente mínimos. Mas é uma área estratégica, não se pode ignorar, 
tem que entrar. Inicialmente, eu pensava que era só colocar o pdf do livro para 
vender, mas não é isso. Você tem que bolar mecanismos de venda, precisa 
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sobre o preço fixo. É uma discussão linda, mas eu não sei qual a solução boa 
para ela, tem prós e contras de vários lados. O modelo francês, por exemplo, 
soa interessante, tem aqueles seis meses de janela, em que todos os livros têm 
que ser vendidos por um preço de capa oficial, que a editora impõe, e depois 
podem entrar os descontos. Com isso você fortalece as pequenas livrarias. 

Cerca de 95% dos editores franceses apoiam a lei do preço fixo.
Como consumidora me parece um modelo inteligente. Me dá medo ver 

uma Amazon, uma Barnes & Noble, ou nossas grandes aqui, onde tudo o que 
interessa são os best sellers. Tudo bem, os best sellers vão vender de qualquer 
maneira, mas e os outros? Como a gente trabalha com os outros livros? Se 
você matar a pequena livraria, a livraria de bairro, venderão aonde?
 
Na questão dos direitos autorais e dos herdeiros das obras, você tem 
visto mudanças de comportamento, maior consciência em relação às 
obras literárias?

Na verdade, como em qualquer área, há pessoas que são razoáveis 
e as que não são. As que pensam de uma maneira mais coerente, consistente e 
as que são desvairadas. Herdar uma obra é uma coisa difícil! Herdar um apar-
tamento é muito fácil, mesmo que saia a maior brigalhada na família, um dia 
você vende o apartamento e divide. Mesmo nas famílias mais complicadas, 
se forem imóveis, coisas assim, você um belo dia divide a casa. Quando você 
herda uma obra, você tem que cuidar daquela obra até morrer! E aí a obra 
vai entrar em domínio público totalmente. Mesmo que você contrate alguém, 
um advogado, um agente, alguém que possa te ajudar a administrar aquilo, 
você vai ter que se envolver. Vai precisar dizer sim ou não para uma série de 
coisas, colocar aquilo no seu imposto de renda. Tem casos ótimos de obras 
que estão muito bem sucedidas, em que o herdeiro tem um trabalho danado, 
mas tem um rendimento, e tem milhares de casos que não. Tem obras aí com 
35 sobrinhos! E que vende muito pouco. É difícil, como você administra um 
negócio desses? Eu acompanho várias obras, vários grupos de famílias, e sinto 
o peso da responsabilidade. É muito comum o herdeiro se perguntar o que o 
pai, o avô ou o tio faria, que decisão ele tomaria. A referência é sempre o que 
o próprio autor ou autora estaria pensando se estivesse aqui. E são milhares 
de solicitações. Eu me lembro da época do centenário de Carlos Drummond 
de Andrade, em que o Pedro Drummond me disse que recebeu mais de 40 
pedidos de uso da obra em apenas um dia. Claro que boa parte dessas coisas 
ele ia repassando para mim, mas você tem que ter um tempo da sua vida para 

bem inglês, estão presentes nas feiras, são conhecidos. É um mercado que se 
impôs pela competência. E agora os problemas são a exceção, não são mais 
a regra. Já houve tempo em que havia problemas sérios de pagamento, pro-
blemas sérios de direito autoral. Houve um tempo em que a inflação comia 
os royalties todos. Não sei se vocês lembram, mas o governo chegou a proibir 
remessa de dinheiro para o exterior. Aí não dava para pagar direito autoral 
nenhum. Havia um trauma em relação a vender para o Brasil que foi dissi-
pado. O que a gente encontra hoje é uma situação totalmente diferente. Isso 
em relação ao exterior, mas mesmo aqui no Brasil é muito interessante. Em 
1983, havia um incentivo do governo para editoras que publicavam autores 
brasileiros. Precisava haver esse incentivo para possibilitar as publicações. 
Hoje, o autor brasileiro é valorizadíssimo. Também porque há um projeto 
importante dos últimos governos, desde Fernando Henrique Cardoso, prin-
cipalmente, e continuando nos governos atuais, de comprar muito livro, que 
é fundamental para a formação de bibliotecas para as escolas. Isso também 
está dando uma força grande para o mercado brasileiro e para o autor brasi-
leiro. Mas não é só isso, é o autor que está aqui, que está presente. Tem toda 
uma literatura moderna também. Os clássicos são muito valorizados, mas 
há uma turma jovem também. 
 
Como você vê o mercado de pocket no Brasil e a questão do preço de capa?

Essa história do pocket é sensacional. Acho super positivo que estejamos 
entrando firme agora nesse mercado. Mas aqui no Brasil temos uma carac-
terística um pouco diferente. No mercado americano, que é o campeão de 
pocket, você tem uma edição cara e uma edição pocket, mais barata. Entre o 
preço de capa do livro normal e o preço de capa do pocket você tem uma dife-
rença imensa. Aqui no Brasil você não tem essa margem. O preço de capa de 
um livro normal vai estar entre R$ 30 e R$ 40, enquanto o pocket vai estar entre 
R$ 15 e R$ 18. O pocket custa pouco menos do que a metade do preço normal 
do livro, ao contrário dos Estados Unidos, que é cinco vezes menor. Esse já 
é um fator de complicação. De qualquer maneira, o pocket, do jeito que está 
entrando, bonito, com qualidade, com charme, diminui a margem da editora, 
mas aumenta o público, pega um público novo, que perdeu aquele lançamen-
to lá atrás ou então pega um público paradidático, o que é super saudável. Eu 
adoro quando os livros que eu represento vão também para o pocket.

Que políticas o governo poderia fazer para baixar o preço de capa no Brasil?
Tem toda uma discussão, que eu não vou saber dar minha opinião agora, 
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cuidar da obra. Claro que tem herdeiro que leva isso a um nível de tamanha 
complicação que começa a ver perigo em tudo, então qualquer uso da obra 
vira um abuso. 

Para assistir essa entrevista em vídeo:

http://www.producaocultural.org.br/slider/lucia-riff/
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Fazer reviver nos dias atuais a era de ouro do Museu de Arte Moderna do 
Rio de Janeiro (MAM) tem sido um desafio difícil desde o incêndio que com-
prometeu a maior parte de seu acervo, em 1978. Ao assumir a curadoria, em 
2009, Luiz Camillo Osorio simplesmente mudou essa premissa. Ele parafra-
seia o que ouviu de Gilberto Chateaubriand, um dos principais colecionado-
res de arte do país: “Há algo sebastianista em relação ao MAM: não vai voltar 
ao que era; é preciso pensar uma reinvenção, criar outro modelo.”

Para Osorio, o que acontece é que todo o entorno da área onde o MAM 
se localiza passou por transformações e, hoje, uma revitalização seria bem-
-vinda. “A cidade mudou o eixo cultural: saiu do centro e foi para a zona sul – 
Parque Lage, Baixo Leblon, Baixo Gávea.” Em geral, a ida dos cariocas ao MAM 
passou a ser vista como “longe”. Mas ele questiona. “É um lugar magnífico, 
agradável, de frente à Baía da Guanabara e próximo ao Parque do Burle Marx.”

MAM surgiu em 1948, fruto da política de boa vizinhança dos Estados Uni-
dos com o Brasil. É um museu privado, uma sociedade sem fins lucrativos. En-
tre os mantenedores atuais estão a Petrobras e a Light. Para Camillo Osorio, 
os museus precisam de uma política própria diante da dificuldade de cuidar 
de acervos e montar exposições. “Não se pode entrar no mesmo processo de 
produtores que fazem exposições de dois meses.” Sua meta para o futuro do 
MAM é fazê-lo dialogar com outras artes e aprofundar os projetos educativos. 
“O museu fica mais quente, acolhedor e dinâmico com mais discussões e ati-
vidades. Além disso, evidentemente, nos ajuda a construir público.”

Como foi o processo de recuperação do MAM depois do incêndio que 
destruiu parte de suas instalações, em 1978? 

Foi um processo duro, difícil. Vou falar muito de fora, pois em 1978, tinha 
15 anos. Não acompanhei aquilo como alguém já envolvido nesse meio. Mas 
depois que passei a me envolver mais com o universo da arte, o MAM passou 
a ser um lugar que eu frequentava para fazer minhas pesquisas. Ia muito à 
biblioteca e ao centro de documentação. Aos poucos fui tomando carinho por 
aquele lugar e aprendendo um pouco de sua história. E o incêndio é uma parte 
traumática disso. Foram praticamente cinco anos para o MAM ser reaberto, 
no governo Brizola, em 1983. Esse período todo foi muito difícil, no sentido de 
retomar o espaço, ver o que podia ser salvo da coleção e o que existiu de perda 
total. Houve uma solidariedade por parte dos museus e do corpo diplomático 
internacional, que tentaram ajudar a recuperar a coleção do MAM com artis-
tas. Vale lembrar que não havia sequer uma coleção internacional. Depois, o 
Paulo Herkenhoff assumiu a direção do museu e fez um trabalho de resgate da 

Luiz Camillo Osorio

“Eu queria apostar no 

MAM como um espaço 

para pensar cultura de 

uma maneira horizontal, 

no sentido de abraçar toda 

a discussão cultural. 

O museu deve ser lugar 

de troca.”
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Manuel e Rogério Duarte]. Aliás, eu diria até antes, talvez entre 1965, com Opi-
nião 65 [mostra que contava com 29 artistas, sendo 13 europeus e 16 brasileiros], 
até 1972, com a exposição do Carlos Augusto Caminha Vergara. Essa é um re-
corte desse momento histórico e simbólico do MAM. Mas os anos 70 também 
têm uma presença do teatro e da dança no MAM, que é pouco discutida. A 
sala Corpo e Som, que durou seis anos até o incêndio, foi um laboratório para 
a dança e para o teatro. O grupo Tá na Rua, com o Amir Haddad, começa de 
certa forma lá no MAM. A dança carioca também tem um período interessan-
te no MAM, mas não podemos esquecer que os anos 70 foram difíceis. Muita 
gente estava exilada, havia uma ditadura bastante pesada. Ali era um espaço 
de resistência grande e teve este perfil mais performático. A sala Corpo e Som 
fala justamente das dificuldades institucionais e daquilo que podia acontecer 
de uma forma mais dinâmica, que era a coisa do teatro, da música, da dança, 
e que tiveram no MAM um palco muito relevante. Claro, que diminuiu um 
pouco a efervescência da discussão até por conta da ditadura, mas ela ganhou 
essa outra característica que veio com a sala Corpo e Som. 

Sua gestão no MAM se caracterizou em fazer dele não só um museu de 
exposições, mas uma referência do debate cultural do Rio de Janeiro. 
Uma tentativa de reativar o MAM como espaço de reflexão e de troca, de 
cursos. Fale sobre ela. 

Na primeira edição da SPArte, uma feira de arte de São Paulo, me pediram 
para fazer uma entrevista com o Gilberto Chateaubriand. Eu não tinha nada a 
ver com o MAM na época, assumi faz pouco tempo. Fiz uma entrevista com o 
Gilberto e, evidentemente, o assunto MAM apareceu. Nas minhas perguntas, 
veio um pouco essa coisa da história, do passado do MAM, dessa nostalgia 
em relação ao que teria sido o museu e como recuperar a mística dos anos 
60. Ele me deu uma resposta muito boa: “Há uma coisa meio sebastianista 
em relação ao MAM. Não adianta, não vai voltar. Vamos pensar em uma rein-
venção, em outra coisa, em outro momento da história, da cultura, da política 
brasileira e das artes brasileiras”. Então, precisamos criar outro modelo. Essa 
imagem do Gilberto é forte para tentar quebrar a mística sebastianista do que 
foi o museu. Quando assumi o museu, tomei isso como uma bandeira. Quan-
do chamei o Frederico Coelho para ser meu assistente, a ideia era ter uma 
pessoa que tivesse uma convivência tangencial com as artes plásticas. Porque 
ele fez uma tese de literatura sobre o Hélio Oiticica, mas uma dissertação de 
mestrado sobre música brasileira. Ele trabalha no universo da cultura brasi-
leira. Eu queria apostar no MAM como um espaço para pensar cultura de uma 

coleção, da documentação, da biblioteca. Foi um trabalho importante nessa 
primeira etapa. Um segundo momento importante para recuperar o museu 
e sua coleção foi o começo dos anos 90, quando foi feito o comodato com o 
Gilberto Chateaubriand. A coleção dele foi para o MAM e isso foi fundamental 
para o museu contar a história moderna e contemporânea brasileira, juntan-
do o acervo que ainda restava lá com o do Gilberto Chateaubriand. Hoje, os 
dois juntos dão mais ou menos umas 11 mil peças, e ainda tem outro como-
dato que veio já no começo deste século, do Joaquim Paiva. É uma coleção de 
fotografia brasileira importante, com mil peças, que também complementou 
o acervo do museu. Foi uma batalha bastante dura, mas também um desafio 
interessante de colocar esse museu em um lugar que ele merece. O MAM é 
um museu privado, uma situação muito particular no cenário brasileiro. Os 
dois museus de arte moderna são museus privados, criados tendo como mo-
delo do Museum of Modern Art, em Nova Iorque, que também é privado. Foi 
feito no pós-guerra a partir da política de boa vizinha entre Estados Unidos e 
Brasil. A relação entre o MoMA, o MAM-Rio e o MAM-São Paulo é direta. Em 
1946, o Rockefeller fez uma primeira doação de dez obras, divididas entre os 
dois museus. Todo o modelo, a logística, a direção, foram dados pelo MoMA. 
Então, manter um museu privado não é fácil, dadas as dificuldades de uma 
presença ativa e efetiva da iniciativa privada na sociedade, principalmente a 
carioca. Há diferença de vigor econômico entre Rio e São Paulo, e também a 
relação entre a sociedade civil e os equipamentos culturais. Essa relação no 
Rio é uma relação muito mais difícil do que em São Paulo. 

O que foi perdido no incêndio?
Muita coisa. Havia uma exposição do pintor uruguaio Torres Garcia, que 

foi perdida inteira. Além dele, Manabu Mabe, Magritte, Antonio Dias, Dali, 
Picasso, Miró. 

Nos anos 60, o MAM vive o auge com uma nova cultura trazida pelo 
Frederico Morais. As atividades do museu impactavam a cidade. Você 
não acha que mesmo antes do incêndio, o MAM já tinha perdido esse 
caráter de formador de público? 

Cada década teve uma caraterística. Ele foi criado em 1948. No fim dos 
anos 50, o MAM foi para o Bloco Escola. Depois, em 1967, construiu-se o Blo-
co de Exposições. De fato, os anos 60 foram um período simbólico. O Frederi-
co Morais foi muito importante, sobretudo na Apocalipopótese [manifestação 
coletiva de vanguarda de 1968 com obras de Hélio Oiticica, Lygia Pape, António 
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precisa ser feito para as pessoas irem para lá e ficarem, namorarem e verem 
as exposições. 

O Ivam Cabral, do grupo Os Satyros, que se estabeleceu no centro de 
São Paulo, comentou que ele resolveu ocupar as calçadas e a rua. Como 
pensar essa vida social em volta do MAM? Como viabilizar? A instituição 
é aberta a isso? 

É absolutamente aberta em relação a isso. Os últimos cinco anos do museu 
foram muito importantes na tentativa de resgatar este ambiente, principalmen-
te pela construção do teatro. Se você entrar em um táxi hoje e pedir para ele te 
levar ao MAM, acho que um em cada 20 taxistas não conhece, não sabe onde 
fica. Os outros 19 conhecem porque tem o teatro agora. Música é o que de fato 
atravessa e dissemina. Ali, há também um restaurante importante para execu-
tivos que ainda frequentam o centro e o aeroporto. Há ainda a loja de design e o 
Barmam. São ambientes que foram criados nestes últimos cinco anos com o ob-
jetivo de dar essa qualificação do espaço entorno. Agora precisamos levar isso 
mais adiante. Explorar mais o Barmam, fazer atividades para o público mais 
jovem, esse público mais diversificado. Precisamos tentar mobilizar. 

A arte contemporânea brasileira tem sido atacada na mídia por grandes 
nomes como Ferreira Gullar, Luciano Trigo, Affonso Romano Sant’Anna. 
Como formar público jovem e difundir as artes plásticas contemporâneas 
nesse cenário? Como ir contra essa divulgação extremamente violenta 
contra ela na mídia?

Eu não generalizaria assim. A crítica na produção contemporânea e sua pe-
netração na mídia não são o único espaço em que as artes plásticas chegam 
ao público mais amplo. Falta, sim, um canal de circulação mais direto para a 
discussão sair um pouco do gueto, do nicho universitário especializado, e se 
propor uma discussão mais franca, direta, por mais difícil que isso seja. Eu fiz 
crítica de arte durante oito anos no jornal O Globo e sei o quão difícil é dar a 
este espaço reverberação, mantendo uma serenidade reflexiva, ou seja, sem 
querer ficar fazendo pirotecnia com polêmicas mais vazias do ponto de vista 
reflexivo. O esforço é de tentar retomar minimamente o espaço mais opina-
tivo que tinha o jornal e que agora as novas mídias eletrônicas assumem. A 
partir disso, precisamos tentar fazer outro canal de avaliação reflexiva. Pas-
samos por um momento muito interessante de redefinição do próprio papel 
do jornal impresso. Tendo a achar que o futuro do jornal impresso está em se 
aproximar de revistas mais analíticas da conjuntura do que da informação 

maneira horizontal, no sentido de abraçar toda a discussão cultural e não só 
o nicho das artes plásticas. Evidentemente ele é um museu de arte, possui um 
acervo a ser cuidado, a ser tratado, a ser exposto. E a pesquisa sobre a arte 
brasileira também é da maior importância para qualificar o museu. Contu-
do, a discussão que as pesquisas e as exposições travam precisam abrir um 
universo que está ali, beirando as artes plásticas, mas abarcando pontos em 
comum de outras manifestações. O Rio tem essa coisa de ser um espaço que 
foi muito permeável a essas hibridações, a essas trocas. O museu precisa ser 
um lugar de troca. 

O Rio sempre foi um lugar que teve pontos de encontro: o MAM nos 
anos 60, o Parque Lage nos anos 70, o Circo Voador nos anos 80. Há uma 
carência neste momento? Como você vê a cultura em volta do MAM hoje 
em dia? 

É uma tarefa difícil. A cidade do Rio de Janeiro se deslocou daquele eixo 
em torno do MAM e do centro da cidade. Não foi só o incêndio que trouxe 
uma crise para o museu. Esse é um processo que acontece há algum tempo 
de esvaziamento político e econômico do Rio. Não só pela saída da capital, 
mas porque o Rio sempre foi um foco opositor e de resistência à ditadura. 
Houve um esvaziamento político e econômico da cidade e, ao mesmo tempo, 
mudou seu eixo cultural. Saiu do centro da cidade e foi para a zona sul, para 
o Parque Lage, para o Baixo Leblon, para o Baixo Gávea. As pessoas iam para 
o MAM para se encontrar no final da tarde, tomar uma cerveja, conversar, ver 
uma exposição, uma performance, um filme, discutir. Isso mudou. Hoje, de 
modo geral, as pessoas veem a ida ao MAM como uma coisa longe. Mas não é! 
É um lugar magnífico! O prédio é do Affonso Reidy, um marco da arquitetura, 
está de frente para a Baía da Guanabara e próximo ao Parque do Burle Marx. 
É muito mais agradável do ponto de vista do horizonte, melhor do que ficar 
enfurnado em um bar. Mas as pessoas veem dificuldade: “Ah! É perigoso atra-
vessar da Cinelândia para o museu”. Claro que o parque está abandonado e é 
preciso investimento da prefeitura para qualificar aquela área. Então, é mui-
to difícil pensar aquele lugar novamente como um espaço atrativo, onde as 
pessoas se sintam ambientadas. Este é um trabalho que tem de ser feito com 
muito vagar, criando atrativos. Para isso, é preciso ter um conjunto de ativi-
dades – como tem o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), que é ali perto 
e consegue isso. Ele pega um público da zona norte, que chega de Niterói, 
de barca. É grátis, tem ar-condicionado, um conjunto de atividades interes-
santes de teatro, possui biblioteca, cinema, exposições, bar, wireless. Isso que 
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as comunidades, incluindo uma atividade com a Casa de Arte da Mangueira. 
Depois, fizemos outra com a comunidade da Maré. Também organizamos um 
encontro com a Oficina de Parangolés Oiticica e a Orquestra Voadora no jar-
dim do museu. Enfim, são atividades lúdicas que complementam o trabalho 
educativo e aquecem o museu. O museu fica mais quente, acolhedor e dinâ-
mico quando acontecem discussões e atividades. Além disso, evidentemente, 
nos ajuda a construir público. Se for um trabalho legal, a criança é cativada 
– sem ser uma sedução demagógica, porque ela percebe que aquele espaço 
pode abrir uma perspectiva diferente e ser um espaço divertido e lúdico. A 
família também pode ir. O trabalho educativo hoje é crucial. 

E o trabalho de o museu funcionar como fomentador de conteúdos que 
possam ser levados para a sala de aula? Isso é um trabalho possível? 

É um trabalho possível, fundamental e um diferencial dos museus em 
relação aos centros culturais. Uma coisa que insisti nas reuniões que tive 
com o Ministério da Cultura e com o Instituto Brasileiro de Museus é que 
se preste atenção nas necessidades dos museus, na preservação dos acer-
vos, mas também o quanto este acervo é um diferencial do museu para 
os projetos educativos. Será pelo acervo, e não pelas exposições tempo-
rárias, que o trabalho educativo do museu ganhará solidez. Porque pode 
atrair professores de história, de ciências sociais do ensino médio, de so-
ciologia, de filosofia, de língua portuguesa, de literatura. É preciso prestar 
atenção no trabalho educativo que um acervo pode dar – até do ponto de 
vista das políticas culturais. Pois estas obras são difíceis de manter, de 
guardar e de conservar. Demandam uma reserva técnica, uma reserva cli-
matizada com técnicos especializados. É um conjunto de problemas mui-
to difícil. Precisamos de uma espécie de linha verde para os museus que 
possuem acervos importantes aprovarem projetos na Lei Rouanet. Não 
se pode entrar no mesmo processo que produtores culturais que estão 
fazendo exposições de dois meses. É preciso pensar no longo prazo e re-
novar a cada ano, depois a cada seis meses, para justamente pensar nessa 
complexidade, no volume de verba necessário para manter o acervo, além 
do potencial educativo dele. São poucos os museus que podem contar a 
história da arte moderna e contemporânea a partir do seu acervo. Tam-
bém é preciso mobilizar as escolas a pensar em conjunto, a ir para o mu-
seu, a fazer uma visita a uma exposição do acervo que conta a história da 
arte dos anos 20 aos anos 60. Precisamos criar um conjunto de atividades 
que possam ser feitas de forma interligada. 

e do serviço. A informação e o serviço vão ser totalmente mobilizados pelas 
novas tecnologias – Twitter, Facebook, blogs, sites e coisas do gênero. Vai ca-
ber ao jornal uma análise mais reflexiva. Nos últimos anos, principalmente na 
imprensa carioca, o jornal ficou à mercê da informação e do serviço cultural, 
e muito arredio à reflexão. O Rio sempre tratou a discussão reflexiva como 
algo chato, careta e isso é um grande equívoco. O fato de ter predominado no 
Rio poucos veículos e não mais um conjunto deles tornou a discussão cultural 
muito rala e voltada para o próprio veículo. Virou a discussão ligada à grande 
mídia e à televisão. Enfim, acho que este momento é interessante para essa 
crítica mais reflexiva começar a reconstituir outro espaço, como um canal 
contemporâneo. Assim, podemos tirar a discussão do gueto.

A cinemateca do MAM possui mais de 30 mil rolos de filme. Como está isso?  
A cinemateca tem um curador, que é o Gilberto Santeiro. Há pouco tempo 

exibiram Limite [1931, dirigido por Mário Peixoto] e depois Deus e o Diabo na 
Terra do Sol [1964, dirigido por Glauber Rocha]. Lá, se tem a possibilidade de ver 
coisas desse tipo. A cinemateca funciona de quinta a domingo, organiza cursos 
e uma discussão em torno do cinema promovida por pesquisadores e especia-
listas. Também é uma batalha difícil, hoje, manter uma cinemateca, seja pela 
quantidade de cinemas no shopping, pela dificuldade de se deslocar até lá, pe-
los DVDs. As escolas de cinema no Rio, por exemplo, usam muito a cinemateca. 
Tanto a Universidade Federal Fluminense (UFF), quanto a PUC possuem uma 
relação estreita com a cinemateca para cursos, audições, pequenos grupos de 
filme, e para guardar filmes produzidos internamente nas escolas.

Como fazer para inserir a arte contemporânea na educação? Sabemos 
que não houve uma renovação desses currículos. Como fazer para 
ajudar esse processo? Que políticas culturais podem contribuir? 

Essa é uma questão crucial para o museu, do ponto de vista da formação 
de público, da responsabilidade pedagógica e social do museu. Desde que as-
sumi, chamei o Guilherme Vergara para pensar nesse Núcleo Experimental 
de Educação e Arte. A ideia é constituir políticas de acolhimento das escolas, 
das organizações não governamentais, dos polos culturais nas comunidades 
do Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo em que acolhe, cria vínculo com essas 
escolas, de modo a fazer um trabalho educativo também com o professor, 
com as comunidades e com as atividades culturais que acontecem nessas co-
munidades. Na exposição da artista francesa Sophie Calle, por exemplo, não 
havia tantas escolas por estarmos em férias, mas foi feito um trabalho com 
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Considero. Temos duas iniciativas interessantes recentes. Primeiro, a Fun-
dação Iberê Camargo, no Rio Grande do Sul, e o Inhotim, em Minas Gerais. São 
dois projetos que, do ponto de vista do turismo cultural, são muito significativos. 
Isso precisa ser mais bem explorado. Porto Alegre e Belo Horizonte chamaram a 
atenção com isso e passaram a entrar em um circuito que não é só de artes plás-
ticas, mas de todas as áreas. As pessoas saem encantadas do Inhotim. E a Fun-
dação Iberê Camargo é uma referência arquitetônica e de coleção, ao trabalhar 
um artista como o Iberê Camargo e mostrar para um público diferenciado. Isso 
se soma à Bienal do Mercosul. São Paulo possui a bienal, os museus, as galerias. 
O Rio tem que aproveitar esse momento de Copa do Mundo e de Olimpíadas 
para dar uma fortalecida nas suas instituições. Mas tudo sempre acontece em 
função do novo, de ter de se criar outro marco referencial para fazer uma nova 
inauguração, deixando de lado a manutenção, o trabalho de sustentabilidade 
de determinados equipamentos e instituições, que tem que acontecer. São im-
portantes as obras-acontecimento, porque criam outra perspectiva e fortale-
cem a cultura de um modo geral. Mas não pode ser uma prática de estar sempre 
pensando em outra coisa, em outro museu, em outro equipamento, esquecendo 
a sustentação dos que já existem, dos que possuem importância histórica e que 
ficam sempre à mercê de um fato novo para se reerguer. 

Como é o projeto Anexo? 
É uma longa batalha que o museu vem tentando, há algum tempo, para 

aumentar sua reserva técnica, para criar um espaço de exposições contem-
porâneas, outra cafeteria e outro auditório. A questão envolve terrenos, discu-
tindo se são ou não do MAM. Recentemente, conseguimos a obtenção de um 
terreno importante entre o MAM e o aeroporto, atrás do teatro, e o Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) liberou a construção – 
que era outra batalha. Conseguimos um projeto que respeita a arquitetura, 
o paisagismo do Glauco Campello. Como eu falei antes, aquele entorno do 
MAM estava muito degradado. Portanto, construir um anexo ao espaço vai ser 
importante para criar um fato novo ali, que ajude a circulação de pessoas, que 
qualifique o equipamento, que leve para lá uma reserva, e que também terá 
a coleção Marcantonio Vilaça, uma importante coleção contemporânea, bra-
sileira e internacional. Isso abre a possibilidade de outras coleções irem para 
este anexo do MAM. O projeto também prevê um estacionamento no subsolo 
e, sendo do lado do aeroporto, isso será fonte de arrecadação para o museu e 
viabilizará a construção. São fatores que se potencializam e que tendem a dar 
outra envergadura para este complexo. É um dado extremamente positivo e es-

Como fomentar e ampliar o acervo, mas sem travar o museu no que ele 
já tem, de forma a permitir a aquisição?

É uma discussão importante: perceber as potencialidades de cada museu 
e como fortalecer essas potencialidades a partir dos níveis de aquisição. No 
MAM, nossa política de aquisição está muito focada em comodato. A política 
de aquisição não é do museu, é da coleção Gilberto Chateaubriand. Felizmente, 
o Gilberto tem um olho excepcional. Fazer uma exposição das novas aquisições 
de Gilberto Chateaubriand é sempre bom e mobiliza até o imaginário carioca. 
O ideal é que seja possível o museu ter uma dotação para fazer uma política de 
aquisição, uma política curatorial, ter autonomia propositiva. 

As leis no Brasil são bastante complicadas em termos de exportação e 
importação de obras de arte. O que você acha que devia ser mudado?

Alguns detalhes jurídicos deveriam passar por uma análise mais criteriosa. 
Um olhar com bom senso para simplificar a legislação é fundamental – assim 
como na cultura como um todo. Os pontos são: simplificação, desburocrati-
zação, regulação e diretrizes. É preciso traçar um plano com um conjunto de 
objetivos e viabilizar um caminho mais simplificado, para evitar distorções 
com constantes reavaliações. A gente sempre fica criando legislações a partir 
de problemas circunstanciais. Foi uma pena, por exemplo, a venda da coleção 
do Adolpho Leirner. Aquilo deveria estar em um museu brasileiro. Ele tentou 
vender para um museu brasileiro. Por outro lado, não vejo grande problema 
em obras brasileiras serem compradas por museus de fora. O que eu acho uma 
pena é que os museus brasileiros não possam comprar também. Vendem a 
coleção e, a partir disso, mudam a legislação para dificultar a saída de obras 
brasileiras anteriores aos anos 70. A dificuldade para importação temporária é 
um problema e atrapalha muito. Em vez de criar uma legislação que dificulta 
a saída, deveriam fazer uma legislação que facilite a compra dessas obras aqui. 
Prevalece um pensamento de bloquear e não de alimentar o fluxo e fortalecer 
um mercado interno para que ele se torne competitivo. O mercado de arte é 
globalizado e quão melhor representada a arte brasileira estiver lá fora, melhor. 

E está, não é? O Brasil é o que se chama de um player da arte lá fora. 
Definitivamente.  

Como o Brasil poderia ter uma política para utilizar desse fato na 
valorização da arte brasileira e, por exemplo, promover o turismo 
cultural? Você considera isso um caminho interessante? 
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tou muito otimista com o anexo. Ajudará fortalecer a instituição. 

Quando se fala do entorno é muito interessante a visão que você está 
colocando da relação do MAM com a cidade, com a prefeitura. Você acha 
que seria interessante pensar formas alternativas de criar uma rede de 
instituições culturais? Seria um caminho para a cidade reabsorver seus 
aparelhos culturais? 

Sem dúvida. Isso poderia acontecer do ponto de vista da conexão dos equi-
pamentos culturais e para potencializar o trabalho educativo no museu. Porque 
um dos problemas do trabalho educativo é o transporte da escola para o museu. 
Pensei na possibilidade de articular o MAM, a Fundação Eva Klabin, o Museu 
Casa do Pontal e o Museu Nacional de Belas Artes. Seria um trabalho educativo 
combinado entre essas quatro instituições, em que você teria a arte popular, a 
arte moderna e contemporânea, a arte clássica. Para isso, seria preciso criar um 
transporte para circular desde a Vargem Grande ao centro da cidade. Seria uma 
possibilidade muito interessante. 

E passando por aquela orla belíssima...
Além de ser uma coisa para as escolas, poderia ser um circuito de ônibus, co-

nectando estes quatro pontos: Lagoa Rodrigo de Freitas, Vargem Grande, Ater-
ro do Flamengo e Cinelândia. 

Como se poderia incentivar a qualificação de gestores e produtores? Você 
vê um caminho para isso no Brasil? 

O próprio fortalecimento da cena artística e cultural brasileira mostra uma 
profissionalização e um esforço de institucionalização. O resultado disso vai ser 
a criação de gestores com formação especializada. Esse é o caminho, não tem 
outro. Não há como pensar um equipamento cultural, e a complexidade que é 
a administração disso, sem uma preparação focada. Eu sou curador do MAM 
e professor da PUC e vejo que a possibilidade de criar convênios entre museu 
e universidade interessa até para pensar gestão. Pensar em conjunto a museo-
grafia, a montagem, a exposição, a iluminação, a curadoria. Pensar o museu em 
suas várias facetas. É preciso se profissionalizar, há que se ter uma preparação 
mais focada. Não existe alternativa.

Para assistir essa entrevista em vídeo:

http://www.producaocultural.org.br/slider/luiz-camillo-osorio/
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Foi para cobrir uma carência em sua área de atuação que o artista plástico 
Márcio Botner, ao lado de outros quatro parceiros, fundou, em 2003, A Gentil 
Carioca, referência entre as galerias de arte. Localizada no centro do Rio, a 
galeria acaba por traçar um diálogo entre a arte contemporânea e a história. 
“Colocar uma obra em uma casa, em um museu ou mesmo na rua permite 
que ela irradie cultura onde quer que esteja.” 

Professor da Escola de Artes Visuais (EAV) do Parque Lage, no Rio de Janei-
ro, Botner explica que o surgimento da galeria, com uma curadoria de artis-
tas, foi uma forma de sobreviver sem necessariamente depender de governos 
ou diretores de marketing. “Veio a ideia de A Gentil ser um espaço de arte 
tocado por artistas que, como sobrevivência, faria comercialização das obras 
de arte.” A galeria também organiza exposições e ventos para encontros de 
artistas – como o projeto Abre-alas –, além do intercâmbio com artistas es-
trangeiros. 

“O pensamento e a cultura de artistas de outros países nos ajuda a compre-
ender melhor a nós mesmos”, diz Botner. A aquisição de obras estrangeiras, 
que esbarra na alta tributação, por outro lado, é um dos principais problemas 
apontados pelo galerista. Botner lembra que enquanto em feiras como a de 
Nova Iorque o imposto sobre o valor das obras chega a ser zero, no Brasil é de 
60%. “Isso impede que importantes obras e pensamentos possam circular por 
aqui e prejudica a formação do artista brasileiro que, deve ser um multipen-
sador conectado a tudo o que acontece.”

Como nasceu A Gentil Carioca?
No dia 6 de setembro de 2003, razão pela qual a gente costuma dizer que 

já nascemos independentes. Foi fruto de uma conversa entre quatro artistas: 
eu, Ernesto Neto, Laura Lima e Franklin Cassaro. O Rio tinha um mercado 
pequeno – como ainda tem hoje – e não havia nenhum tipo de espaço de arte 
ou galeria que tivesse por trás o olhar do artista. E nós éramos quatro artistas 
pensando o que poderíamos trazer de novo para a cena do Rio. Um pouco 
antes, havíamos tido a experiência do Agora Capacete, outro projeto que tam-
bém reunia quatro artistas, mas que não tinham a ideia de fazer uma galeria 
de arte, apesar de terem feito exposições e tentado, em uma delas, vender 
algumas obras. Mas era um projeto mais institucional que durou cerca de um 
ano e meio. Eles tiveram o apoio de uma empresa, mas quando mudou o di-
retor de marketing, o apoio deixou de vir. Isso também serviu de aprendizado 
para a gente, de imaginar como fazer para sobreviver. Aí veio a ideia de colo-
car a obra de arte no mundo. A ideia da comercialização da obra de arte é um 

Márcio Botner

“O Brasil precisa de 

pensamento curatorial e 

crítico. A reflexão artística 

até existe. Aprendemos 

que ser artista aqui é 

passar por adversidades e 

tirar delas uma poesia.” 
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Entrevista realizada por Sergio Cohn no dia 18 de maio de 2010, 

em São Paulo.



nuidade, principalmente em um país como o Brasil. Muitos bons programas 
que vinham dando certo foram interrompidos por uma mudança de governo 
ou de direção, por razões meramente políticas. Pensando assim, fizemos as 
edições dois e três do Abre-alas. A partir do segundo ano, a Gentil começou 
a ter vários projetos internacionais, de intercâmbio e de feiras internacionais 
também. Isso foi ampliando a ação da galeria e dos artistas fora do Brasil. En-
tão, o Abre-alas começou a receber portfólios de artistas internacionais, o que 
é extremamente importante no sentido de misturar culturas e conhecimen-
tos. A gente começou a fazer também uma publicação, uma espécie de jornal, 
abrindo espaço para a voz do jovem artista, outra coisa que falta muito hoje. 
Para o artista, escrever sobre sua própria obra também é refletir e entender o 
que se faz. Enfim, penso que uma galeria de arte, por ser mais leve que uma 
instituição, deve assumir cada vez mais riscos. E ser um espaço de comercia-
lização de ideias, de provocação e de novos riscos. Isso, consequentemente, 
gera riqueza. Para mim, a maior riqueza possível é a cultural. 

Por que A Gentil foi trabalhar no espaço da Praça Tiradentes, que 
naquele momento era uma área degradada da cidade do Rio de Janeiro?

Inicialmente, talvez, por preguiça, não sei. O andar de cima era o meu ate-
liê, então de alguma maneira já havia uma convivência ali na área. Também 
estávamos próximos do Centro de Artes Hélio Oiticica, que fica na esquina. Eu 
tive um ateliê ali a partir de 1996, e o ateliê do Ernesto Neto fica a dez minutos 
dali. Essa foi a primeira situação. Existia uma vontade de transformar aquele 
espaço em algo público, provocador de um novo momento de reflexão sobre o 
que acontecia na arte contemporânea no Rio. O centro histórico do Rio, perto 
da Praça Tiradentes, até hoje possui dois teatros e já foi o centro nervoso da 
cultura do Rio e do Brasil. Estar ali é fazer a ponte entre arte contemporânea 
e história. O comércio do Saara também desde o início do século passado faz 
com que árabes e judeus convivam harmoniosamente e agora também os chi-
neses. É um exemplo de tudo que a gente acredita sobre a possibilidade de se 
misturar os elementos do Brasil. A localização é importante. Você caminhar 
e estar a um passo do Gabinete Português de Leitura, a um passo de um Ins-
tituto de Filosofia e Ciências Sociais, um centro irradiador de ideias também, 
é fundamental para A Gentil. Daí o desenvolvimento que foi se dando, que 
talvez tenha sido um marco para a gente, a partir de 2005, quando a gente fez 
a exposição Educação, Olha!. Naquele momento, se falava de educação de uma 
maneira isolada. Claro que a gente tinha figuras como o Darcy Ribeiro, que 
eu tive a chance de conhecer um pouco, e como Cristovam Buarque, figuras 

ponto que nos deu a liberdade de ação. De alguma maneira, a gente não de-
penderia de um diretor de marketing, nem de uma ação do governo, embora 
hoje ela seja muito mais atuante. Não sei se já posso dizer que hoje temos um 
programa de cultura, mas a gente vai poder falar em vários pontos de ações 
que deixam claro o avanço que tivemos de 2003 para cá. Nesses quase sete 
anos, seria impossível imaginar um apoio do governo. Então veio a ideia de 
A Gentil ser um espaço de arte tocado por artistas que, como sobrevivência, 
faria comercialização das obras de arte. Isso daria a possibilidade de colocar 
cultura onde quer que essa obra de arte fosse. Cada um de nós pode ter pala-
vras diferentes, mas, para mim, uma obra de arte é uma bomba de cultura. A 
ideia de colocar essa obra de arte em um espaço privado, em uma casa, em um 
museu privado ou público, na rua, permite a possibilidade dessa obra de arte 
irradiar cultura onde quer que ela esteja.

Você organiza o Abre-alas, um grande encontro com obras de novos 
artistas.  Como ele surgiu?

O Abre-alas nasceu no término do primeiro ano da galeria, quando a gente 
se deu conta que tinha quase 200 portfólios de artistas de vários estados brasi-
leiros. O que a gente faria com aquela riqueza? Se não me engano, no primeiro 
ano a gente chegou a fazer 14 ou 16 exposições, fizemos uma chamada Gentil 
Dia, uma Gentil Semana. Mas, depois desse ano, a gente não tinha muita ideia 
do que fazer com aqueles portfólios. Em uma viagem para a Bienal de Ve-
neza em 2004, eu e Laura estávamos andando por um daqueles canaizinhos 
quando pensei: “Abre-alas”. Daí veio a ideia de associar, de tentar lançar novos 
artistas, ser uma espécie de vitrine, de antena captadora. Depois uma espécie 
de vitrine exibidora de jovens artistas pelo Brasil, tentando ampliar e sair um 
pouco desse tão forte eixo Rio-São Paulo. Fizemos a primeira exposição com 
uns 20 artistas. A gente começou a trabalhar depois com um ou dois deles, 
outros foram para outra galeria, outros despontaram mais no campo institu-
cional, mas a gente começou a perceber que essa exposição teve força. Até por 
uma ausência de salões de arte e de outros tipos de programa que talvez in-
centivassem mais o jovem artista. A gente percebeu também que a exposição 
sempre acontece junto ao carnaval, daí o nome Abre-alas. Lá para março e 
abril, a gente começou a receber novos portfólios, de gente querendo partici-
par da segunda edição do Abre-alas. Mesmo sem ninguém dizer que teria um 
Abre-alas 2, percebemos que havia uma urgência do jovem artista por esse 
espaço. Quando Neto, Laura e eu conversamos sobre os aspectos curatoriais 
de um espaço, pensamos em vários pontos importantes. Um deles é a conti-
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sobre uma camisa. A cada nova inauguração de exposição – média de uma vez 
por mês – fazemos isso. Estamos indo para a 32ª camisa. Tudo isso está ligado 
à questão da continuidade, a um programa para uma galeria, uma instituição 
de arte para a cultura. É uma maneira de pensar a médio e a longo prazo a 
cultura no país. E isso começa pelo vizinho.

 E a ideia da Gentil de fazer churrasco e cerveja na rua, de se abrir para a rua? 
A ideia de celebrar arte é algo que sempre permeou o meu pensamen-

to, do Neto e da Laura. O Franklin, logo nos primeiros três ou quatro 
meses, se afastou, dizendo que a gente fazia muita festa. É um ponto de 
vista. Evidentemente que a gente faz inaugurações silenciosas, porque 
o trabalho exige silêncio, e a gente tem que respeitar esse silêncio. Mas 
começamos a abrir a A Gentil às 11h da manhã de um sábado, junto com 
a feira do Saara, com esse centro de comércio popular aberto, cheio de 
guarda-chuvas na porta e ninguém achava a porta direito, aquela confu-
são no centro do Rio, de cerveja, biscoito Globo, churrasquinho do lado 
de fora, a mistura de arte com a vida do entorno. Depois a gente começou 
a passar as inaugurações para as 4h da tarde, senão a gente não ia sobre-
viver. Mas é muita cerveja na rua, biscoito Globo, celebrar a arte de uma 
forma dionisíaca, levando ao delírio a possibilidade de se transgredir por 
meio da arte.

Há um projeto da Gentil de aprofundar a questão da educação e de 
aproveitar este espaço do centro. Conte um pouco sobre isso.

Já faz uns dois ou três anos que a gente vem falando e ficava no ar o 
nome Gentilmente, que era a ideia de um espaço mais de reflexão, de uma 
troca mais crítica sobre o que vem sendo feito hoje. Em São Paulo, você 
tem um movimento de artistas um pouco maior; no Rio, agora começam 
a aparecer os novos pensadores, novos críticos. É preciso colocar o artista 
para ter a sua voz e poder contaminar outros artistas, os jovens artistas. A 
ideia é que fosse um espaço de reflexão. A gente pensava em ter também 
uma biblioteca e uma espécie de um bar. Estamos vendo a viabilidade 
disso. A gente vai negociando para ter certas parcerias que transcendam 
essa nossa liberdade. Quer dizer, que a gente possa ter certos tipos de 
associações, mas é difícil, não sei se vai acontecer.  Queremos sair desse 
espaço arquitetônico de galeria e ampliar essas associações, que é o que 
você faz quando vai fazer um projeto junto com um museu ou uma feira 
de arte.

incríveis, capazes de detonar e contagiar o discurso sobre a importância da 
educação, mas a palavra educação era usada muito pouco. Depois, o próprio 
governo começou a inserir muito mais a palavra educação, mas naquele mo-
mento a gente se sentiu um pouco isolado, como isolaram em certos momen-
tos os pensamentos de Darcy, de Cristovam e de outros pensadores. Resolve-
mos fazer essa exposição, convidamos 64 artistas das mais variadas gerações: 
Marepe, Cabelo, Luiz Zerbini, Adriana Varejão, uma constelação de artistas 
e jovens, sempre a partir do desenho. A gente pensou naquele momento no 
desenho como uma espécie de reflexo do primeiro alfabeto do artista, como 
se o desenho fosse a passagem imediata do artista para uma realização do 
objeto artístico. Foi sensacional essa exposição, em vários aspectos. Um mês 
antes a gente tinha feito uma exposição com o artista Alex Hamburger, extre-
mamente importante para a nossa geração dentro do campo da performan-
ce. Um dia fomos entregar o convite para o Alex e ele viu e rasgou o convite 
na nossa frente ao falar: “Como vocês não me chamam para uma exposição 
dessas?”. Era uma quinta-feira, a exposição inauguraria no sábado. O Neto 
então gritou: “Então fica assim. Quem quiser participar é só aparecer às 5h 
da tarde de amanhã com a obra que ela será exposta”. Vieram uns trinta e 
poucos artistas, com mais de 100 obras dentro do espaço (risos). Essa história 
é importante para avaliar e para questionar as nossas próprias escolhas so-
bre o trabalho de curadoria. Nessa exposição, havia uma escultura-mesa do 
Neto em que qualquer um podia chegar, desenhar, fazer o que quisesse. Era a 
ideia do desenho. E lembro que as crianças acabaram ocupando esse espaço. 
E nesse mesmo dia, a gente inaugurou dois projetos muito importantes. Um 
se chama Parede Gentil, que é a ocupação da nossa fachada lateral, de 10 me-
tros. A partir desse dia, a cada quatro meses, a gente convida um artista para 
fazer um trabalho e um colecionador para apoiar a produção desse trabalho. 
Foi uma maneira que a gente encontrou de tentar lidar com mais intensidade 
com a vizinhança, com quem está ao seu lado. Acredito profundamente na 
arte como uma potência interrogatória, difusora de dúvidas, questionadora 
do seu dia a dia. Ao mesmo tempo, a ideia era aproximar o colecionador e o 
artista. Uma coleção de arte, quando tem a possibilidade de se tornar pública, 
é uma grande ferramenta de educação. Quando um curador faz suas escolhas, 
ele está de alguma maneira criando uma história. É com essa história que a 
gente aprende e tem uma troca incessante. Nessa mesma exposição Educa-
ção, Olha!, inauguramos o projeto Camisa Educação, que busca pensar como 
a educação e a arte podem estar conectadas e serem provocadoras. O projeto 
convida um artista que deve sempre fazer uma obra com a palavra “educação” 
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os quais passamos a atuar com mais força. O próprio Iphan também deseja 
isso. Hoje, para uma obra de arte sair do Brasil, você necessita de um papel do 
Iphan. Por quê? Para quê? Uma obra de arte contemporânea precisa ir para o 
mundo! É claro, se estivermos pensando em um acervo histórico, como uma 
obra do Aleijadinho, tudo bem, criam-se critérios de saída e de entrada. Mas 
a arte contemporânea é global. Vejo avanços, mas ainda há muito a trabalhar 
no campo da importação. Já a exportação, nos últimos anos, há o apoio da 
Agência Brasileira de Promoção das Exportações (Apex). Na cultura, começou 
pelo cinema e com alguns produtos que eles chamam de “entretenimento”. 
Também começaram a apoiar a arte contemporânea a partir da exportação, 
apoiando as galerias na contratação dos seus estandes nas feiras internacio-
nais, começando a fazer pequenas publicações e incentivar formadores de 
opinião, críticos, jornalistas internacionais, colecionadores, enfim esse vem e 
vai. Nos últimos 15 anos, nossas artes ganharam uma dimensão muito grande. 
Há mais força dos nossos artistas e um amadurecimento do mercado. Na úl-
tima Feira de Miami, havia cerca de 10 galerias brasileiras. Na Frieze Art Fair, 
havia seis e éramos as únicas galerias da América Latina. Hoje, o comitê de 
Miami-Basel, que são umas nove pessoas, é formado por dois brasileiros. Nos-
sa arte começa a ganhar corpo pelo mundo.

Como incentivar a criação de acervo das instituições, o trabalho contí-
nuo dos espaços culturais e fazer com que os artistas confiem nas ins-
tituições brasileiras para o comércio de arte?

Uma coisa me surpreende muito. Temos um monte de museus e de ins-
tituições, mas sempre querem criar mais um. Agora mesmo no Rio existe a 
ideia de se fazer uma pinacoteca nos moldes da existente em São Paulo. Logo 
se teve a ideia de criar um espaço para aquisições, porque a gente não pos-
sui instituições fortes para isso. As instituições públicas precisam fazer seu 
recorte, se valorizar e reforçar sua própria história. Sem instituições fortes, é 
evidente que as obras vão para fora. Aliás, não vejo nada de mal no fato das 
obras irem para fora, porque ganham outra dimensão, mas é evidente que elas 
podem estar lá fora e aqui também. Devem estar aqui. Quando eu estava na 
Frieze, em 2009, me convidaram para fazer uma exposição no Museu da Re-
pública, no Rio, e eu relutei; dois dias depois soube da tragédia com as obras 
do Hélio [em outubro de 2009, um incêndio na casa da família de Oiticica da-
nificou grande parte da obra deixada pelo artista]. Voltei e falei com o Pedro 
Agilson, meu parceiro, sobre a exposição. Nesse dia das obras do Hélio eu saí, 
fiquei pensando na dimensão do pensamento do Hélio internacionalmente e 

Como é a questão de trazer artistas para o Brasil e abrir diálogo entre 
o que se faz aqui e o que vem de fora? E a questão da importação e 
exportação de arte? 

Acho fundamental hoje, nesse mundo tão pequeno, apesar de o Brasil ser 
uma periferia. Quando a gente viaja do Rio para Londres, para uma inaugura-
ção, a gente passa quase um dia para ir e para voltar. Nessa locomoção, per-
cebemos quão periféricos nós somos. Mas a gente fez na Gentil uma exposi-
ção com artistas cubanos e curadoria do Carlos Garaicoa; depois outras com 
artistas chilenos e com artistas alemães. Essa ideia de trazer um pouco do 
pensamento e da cultura de artistas de outros países sempre foi algo que a 
gente considerou fundamental. Ajuda a se misturar e a compreender melhor 
nós mesmos. Os intercâmbios abrem várias percepções. Gostamos muito da 
possibilidade de trazer os artistas para vivenciar o Brasil. Ao mesmo tempo, 
é uma maneira de lidar com certas dificuldades hoje, inclusive com a impor-
tação de obras de arte. Trazer um artista com seu pensamento para o Brasil 
permite construir uma obra aqui a partir do espaço, da necessidade e da pro-
vocação arquitetônica e filosófica. Agora, é inacreditável quando você pensa 
em trazer uma obra de arte ao Brasil, pois a gente tem todas as facilitações 
para a exportação e toda uma dificuldade com a importação. Um absurdo. 
Hoje, a importação é algo que custa em torno de 60% de imposto sobre o valor 
da obra. É um delírio! Você tem certas feiras em lugares como Nova York em 
que a taxa é zero. Em Basel, na Suíça, acho que a taxa é 7,8%. Aqui a gente 
está falando de 60%! É totalmente proibitivo, o que impede que importan-
tes galerias do mundo, importantes artistas, importantes pensamentos pos-
sam estar aqui. E isso complica até mesmo exposições institucionais, sem a 
questão da venda. O seguro se torna uma coisa caríssima e também quase 
impeditiva para você ter uma exposição forte de um artista internacional no 
Brasil. Há pouco mais de um ano, foi feita uma associação com umas 23 ga-
lerias de várias partes do Brasil. Estamos atuando conjuntamente no sentido 
de valorizar o artista, tentar criar uma espécie de continuidade de programa, 
pensar um pouco que tipo de apoio se deve dar ao artista brasileiro quando 
ele for convidado para uma exposição internacional como uma Bienal de Ve-
neza, uma Documenta de Kassel. Que tipo de apoio o governo, não impor-
ta qual seja, deve se comprometer a dar ao artista? Como podemos quebrar 
essa barreira da importação? Como podemos lidar melhor com a questão do 
ICMS dentro dos estados? Como podemos valorizar mais esse objeto que é 
uma mercadoria, mas que é um objeto de cultura e que, portanto, pode ser es-
tendido para um campo muito maior como o da educação? São pontos sobre 
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Existe um circuito de turismo de arte no Brasil ou isso também precisa 
ser fomentado?
Vem crescendo muito, mas também precisa de fomento.

Que políticas seriam interessantes para isso?
Você dá um “venha para cá”, entendeu? “Você tem que vir para cá ver uma 

Bienal de São Paulo, visitar certos artistas.” Você tem várias formas de criar es-
sas ações, pela instituição, por exemplo, que apesar de falha, consegue ações 
importantes. Alguns dos nossos artistas hoje são estrelas internacionais. Pou-
cos, é verdade – por não sermos do ocidente, por estarmos na periferia. Mas 
cada vez mais pela ação das próprias galerias, que vão sedimentando esse 
mercado e criando essa troca. Recentemente, fui a uma exposição da Maria 
Nepomuceno, artista que a gente lançou há cinco anos, na Victoria Miro, em 
Londres. A artista está criando um vínculo com uma galeria importante da 
cena mundial e fez com que o dono dessa galeria estivesse no Brasil por duas 
vezes. São várias formas que deviam atuar juntas, mas ainda são necessárias 
políticas mais profundas com objetivos mais claros a médio e longo prazo. 

E a relação entre as diversas linguagens artísticas? Como quebrar essa 
segmentação crescente das artes? 

Vejo as artes visuais como um pólo agregador das artes em geral. Quando 
você vê o poeta insatisfeito com o limite que um retângulo lhe oferece, ele logo 
vai pensar em uma maneira de transgredir esse espaço e acaba ganhando um 
apoio imediato das artes visuais. Uma se junta à outra. Muitas vezes, a gente 
fala: “Ele não é mais poeta, é um artista; como artista, também é poeta”. Mes-
mo o teatro, com a performance, há encontros e discussões. Também acon-
tece de a dança virar um filme, e esse filme ir para dentro de uma galeria em 
um centro cultural. Há uns três ou quatro anos dei uma palestra na Funarte, 
no Rio, dentro do setor de artes visuais. Era um evento com as discussões bem 
segmentadas: primeiro os músicos, depois os artistas plásticos. Não lembro o 
porquê disso. Quando nós, os artistas, entramos, os músicos estavam saindo. 
Um deles era meu amigo e falei: “Pô, tu viu a exposição incrível que está rolan-
do aqui no hall?”. E ele: “Que exposição?”. Passou reto! A exposição era entre a 
porta de entrada da Funarte e a sala de conferências. Ele não parou para olhar. 
É evidente que existe uma distância entre os segmentos de arte. Mas eu não 
consigo me imaginar um dia sem ler um livro, ou ficar duas semanas sem ver 
um filme. O artista hoje é um multipensador conectado a tudo o que acontece 
– isso para não falar da ciência, da matemática, da filosofia. As artes visuais 

de como nós cuidamos dos nossos acervos, para entender as nossas institui-
ções. Segui depois para Berlim, para o Pergamon, aquele museu para o qual 
levaram uma cidade grega inteira dentro, lotado de berlinenses, e as pessoas 
ali, convivendo, vendo a Grécia na sua esquina. Fiz um texto para essa nossa 
exposição, em que eu terminava com uma colocação provocadora sobre a 
valoração do petróleo como nossa grande riqueza, dos caça-aviões, se serão 
suecos ou franceses. Eu falava: “Talvez a grande ação que devemos fazer é 
pegar os nossos caças com muita gasolina, ir a Berlim, roubar o Pergamon 
e levá-lo para a Amazônia! Será que essa é a ação de disseminação cultural 
que a gente imagina?”. Então, ainda falta muito no Brasil o aprofundamento 
do pensamento curatorial e crítico. A reflexão artística até temos. Estamos 
aprendendo com certo rebolado o que é ser artista no Brasil: é passar por 
todas essas adversidades e tirar delas uma grande poesia. Não que isso seja 
bom, mas é como a gente aprende a fazer. Precisamos aprofundar esse co-
nhecimento, conseguir trazer com mais força aquilo que a gente quer para 
as instituições. O novo crítico será o futuro diretor de uma instituição. É pre-
ciso profissionalizar o nosso mercado e começar a pagar bem. Sei que cer-
tas instituições propõem coisas absurdas, como pagar R$ 1,5 mil para uma 
pessoa que vai tocar um museu importante. Isso não existe. Está na hora de 
a gente ter mais conhecimento, valorizar os nossos pensadores que já exis-
tem e trazer os novos que estão querendo chegar ao mercado, se solidificar. 
Falando na responsabilidade cultural, alguém que chega a uma instituição 
tem a obrigação de continuar um programa – como isso vai ser analisado, 
legitimado, é outra conversa. Mas que a gente aprenda a valorizar os bons 
profissionais que temos e a parar com essa ideia de querer abrir um museu 
a cada novo governo. A gente tem museus incríveis enquanto espaço físico 
mas que precisam ser reestruturados. Falta pensar a reserva técnica, pensar 
em como cuidar da nossa memória, em como cuidar da nossa história, e 
em como valorizar também tendo aquisições. Há países com mercados nem 
tão aquecidos hoje, como a Espanha, mas você pega Madrid e lá tem dois, 
três museus; você vai a uma feira como a Arco e o governo disponibiliza 
para a rainha Sofia uma verba “x” para adquirir obras. E eles compram 80% 
de artistas espanhóis para valorizar a sua própria história, e 20% de artis-
tas internacionais. Você pega o México, em que as instituições públicas já 
não têm essa força, mas as instituições privadas vão se tornando públicas e 
criando uma nova forma de contar essa história visual. Assim como temos 
aqui o Inhotim fazendo isso: algo privado que vai se tornando público, no 
sentido de alastrar conhecimento e acervo.
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acabam tendo um pouco esse braço acolhedor. Cinema, literatura, música: as 
artes vão se contaminando umas às outras.

E como ser um artista e um galerista? O que há de bom e de ruim nessa 
relação do Márcio com a Gentil, e da Gentil com o Márcio?

Não consigo imaginar hoje, depois de sete anos de Gentil, um Marcio Bot-
ner que não seja um galerista, que não seja um artista, que não seja em peque-
na parcela um professor, atuando nesses vários braços das artes visuais. Não 
consigo imaginar a minha produção sem isso. Também não conseguiria tocar 
a Gentil da maneira como eu toco se eu não fosse um artista. Não conseguiria 
dar aula e ouvir o que os jovens artistas têm a dizer se eu também não fosse 
galerista e artista. Nesses anos todos venho trabalhando com o Pedro Agilson, 
um trabalho em parceria. Não consigo imaginar minha vida sem parcerias, 
sem esse diálogo com o outro, seja na Gentil, com o Neto e com a Laura; seja 
no meu trabalho de arte com o Pedro Agilson; ou dando aula com o Bob N. Eu 
diria que o grande barato da vida são os encontros, as pessoas e os diálogos – 
mesmo com ruídos, alegrias e tristezas que podem trazer.

Para assistir essa entrevista em vídeo:

http://www.producaocultural.org.br/slider/marcio-botner/
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Diretor de teatro, cenógrafo e figurinista, Márcio Meirelles criou em 
1990 o Bando de Teatro Olodum – originalmente ligado ao tradicional 
grupo de música de Salvador, tornou-se independente a partir de 1994. 
Contudo, a aproximação com o teatro e a temática dos atores negros 
era um estímulo longínquo. Para Meirelles, o candomblé era como uma 
ópera. Aliás, não lhe entrava na cabeça como uma cultura tão forte no 
Brasil nunca tinha servido de base para o teatro. “Eu pensava muito so-
bre o porquê de tudo isso nunca ter sido levado para o teatro. Comecei a 
entrar muito em crise com a dramaturgia ocidental.”

A crise estética com o teatro clássico e o distanciamento que Meirelles 
via entre a arte e a realidade fizeram com ele chegasse ao grupo Olodum. 
O objetivo era reencontrar um teatro popular e criar com os atores uma 
nova metodologia de trabalho. “No princípio, as pessoas estranhavam 
aquele jeito de interpretar. A imprensa tratou o Bando de Teatro por 
muito tempo como um projeto social, mas ele nunca foi isso. Sempre foi 
um projeto estético, artístico e político. E cada vez mais político.”

Meirelles revitalizou o Teatro Vila Velha com o trabalho no Bando, for-
mado apenas por atores negros. É autor do texto e da encenação no tea-
tro de Ó Pai, Ó, que revelou o ator Lázaro Ramos e depois se tornou filme 
financiado pela Globo Filmes. Dirigiu diversos espetáculos de música, 
de artistas como Tom Zé, Caetano Veloso, Margareth Menezes, entre ou-
tros. Foi diretor do Teatro Castro Alves durante o governo de Waldir Pi-
res (1987-1989). Em 2007, foi convidado pelo governador Jaques Wagner 
para assumir a Secretaria da Cultura da Bahia.

Fale um pouco das invenções da cena cultural da Bahia. 
A Bahia é rica em invenções. O trio elétrico, por exemplo, acho que é o 

primeiro software livre brasileiro (risos). Todo mundo faz, usa, replica e não 
existe direito autoral. Não existe patente dessa grande invenção que é o trio 
elétrico. Na verdade, o carnaval é uma grande invenção que se renova ano a 
ano. A história do carnaval é de invenções, de gestão e da indústria cultural. 
É essa negociação entre a produção artística, a invenção, a transgressão e 
a utilização das invenções para fins comerciais. A grande indústria cultural 
da Bahia é o carnaval. O carnaval de Salvador movimenta R$ 500 milhões 
por ano. Somente 10% disso é do governo, do estado, ou da prefeitura, o 
resto é investimento privado. São números que a gente não sabe muito bem, 
pois é claro que os grandes blocos, trios e camarotes não abrem detalhes de 
seus patrocínios.  

Márcio Meirelles

“Na gestão cultural é 

preciso formular o discurso 

a partir da escuta. 

O problema do Brasil é 

que temos pouquíssimos 

dados sobre a cultura. 

Não só econômicos, mas 

numéricos mesmo.”
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Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron e Sergio Cohn no dia 

02 de maio de 2010, em São Paulo. 



eu fui até a SP-Arte e fiquei sonhando em poder ter alguma coisa semelhante 
na Bahia. Assim, os artistas plásticos não precisariam sair com os quadros na 
mão batalhando. Não teríamos apenas as instituições que fazem política só de 
mercado ou de aquisição. Precisamos de políticas convergentes. Aliás, a insti-
tucionalização da política cultural no Brasil veio de fato com o Gilberto Gil – o 
pensamento da cultura como questão de Estado, como direito básico do cida-
dão, e como distinção entre os conceitos de cultura, de arte, de produto e de 
indústria cultural. São coisas distintas e convergentes, é quase um ecossiste-
ma que trabalha junto. Um retroalimenta o outro, não pode separar uma coisa 
da outra. Você não pode anular o mercado como não pode anular o papel do 
Estado, como não pode anular a produção cultural diversa e plural que existe 
e que alimenta tudo isso. Mas falei tudo isso para explicar o que aconteceu 
na Bahia (risos). Foram anos e anos da mesma orientação e com as rédeas 
na mesma mão. Se o Estado define todas as regras da produção cultural e da 
relação com os artistas, ele também apazigua. É um jeito de dizer: “Vem para 
o meu lado, mas fique quieto”. Os artistas passam a representar coisas com as 
quais eles nem concordam, mas a regra daquele mercado – dotado pelo Es-
tado – é essa. Acontece uma inversão dos papéis. E, na verdade, muitos usam 
a falsa acusação de que o governo de esquerda faz uma política de direcio-
namento na cultura. É exatamente o contrário. Se você abre o espaço, se faz 
Pontos de Cultura, se democratiza o acesso aos recursos públicos, então você 
começa a ver no Brasil um caldo efervescente. Isso começa a se manifestar. 
O resultado desse período da ditadura até 2007 na Bahia foi a fragilidade e a 
informalidade da produção cultural. Não existe ainda uma indústria cultural 
forte no estado, exceto o carnaval e o axé. 

Falar da Bahia é passar pela arte de vanguarda e pela arte popular. Como 
criar uma política que permita que essas duas áreas sigam seus cami-
nhos? Como diferenciar ou como dar chances iguais para essas culturas? 

O governo estadual e a Secretaria de Cultura precisam lidar com a cultura 
de duas formas. A primeira é como direito básico, como um serviço. Deve dis-
ponibilizar acesso à cultura de uma maneira geral: livros, espetáculos, toda 
a produção cultural. A segunda é fomentar a produção. É como se a mesma 
secretaria tivesse os papéis de educação, saúde, comércio e agricultura. São 
esses dois lados. Evidentemente, cada setor merece um olhar especial e de-
manda ferramentas especiais. Se você faz um edital, por exemplo, o artista do 
terno de reis do interior baiano terá dificuldade de concorrer e dialogar com 
o Estado. Então, nesse caso, precisamos pensar programas como o modelo 

Conte um pouco da relação da área cultural com o carlismo na Bahia. 
A Bahia, entre 1945 a 1964, viveu um período incrível de desenvolvimento 

econômico, cultural e intelectual. Foi a época da descoberta do petróleo. Ha-
via uma série de cabeças pensando juntas. Foi a última vez que se pensou, de 
fato, a cidade de Salvador. Havia um plano diretor, construíram-se as vias dos 
vales, muita coisa. A Lina Bo Bardi foi para lá, o Edgar Santos criou as esco-
las de arte. O Seminário de Música reuniu Hans Joachim Koellreutter, Walter 
Smetak, Ernest Widmer. O Martim Gonçalves também foi para lá e criou a 
escola de teatro. A dançarina Yanka Rudzka enlouqueceu com a produção 
do movimento na Bahia, trouxe toda história dela de movimento moderno 
e fundiu isso com as tradições coreográficas baianas. O poeta Antonio Risé-
rio conta isso muito bem [momento histórico descrito no livro Avant-Garde na 
Bahia, de 1995]. Foi um momento que gerou uma referência para o Brasil e 
para o mundo. Tropicália, Glauber Rocha, tudo isso veio desse caldo de pen-
samento que borbulhava. Em 1964, quando houve o golpe militar, isso foi de-
sarrumado. A ditadura começou a tomar para si o mérito do desenvolvimen-
to, como se ele tivesse surgido a partir do golpe. Mas isso não é a realidade. 
Houve uma interrupção. E essa política e esse grupo político e econômico que 
foi se consolidando a partir de 1964 ficou no poder. Houve alguns momentos 
de oxigenação, como no governo do Roberto Santos, que, embora tenha sido 
colocado pela ditadura, tinha outro pensamento. Era filho de Edgar Santos, ti-
nha uma história ali. Além do Roberto Santos, também teve o governo Waldir 
Pires. Mas este foi um caos, uma loucura. Ele estava cercado. Era impossível, 
ingovernável, não era possível um governo de esquerda naquele momento e 
lugar. Foi uma votação expressiva e uma vitória incrível de Waldir Pires, mas 
depois ele não conseguiu governar. Até que em 2007 entrou o Jacques Wagner 
com um governo de esquerda e aliado ao governo federal. Conseguiu força 
para fazer essa transição. Aquela cultura forjada e manipulada pela ditadu-
ra havia continuado até 2007. Foram 43 anos do mesmo sistema, do mesmo 
pensamento, do mesmo direcionamento político. Houve a eleição de alguns 
ícones, nomes e gêneros baianos como sinônimos de cultura. Diante da vasta 
cultura baiana, fez-se um recorte que foi incentivado e divulgado à exaustão. 
A indústria do axé, por exemplo, se beneficiou muito com isso, evidentemen-
te. Virou quase uma monocultura. Aliás, nada contra, acho importantíssimo. 
Mas sou a favor da diversidade e ela não existiu. Não houve fomento à diversi-
dade, nem fortalecimento da produção independente, da sociedade civil e das 
organizações. A produção cultural ficou completamente frágil, quase infantil, 
sobretudo na informalidade para tratar a gestão e o mercado. Recentemente, 
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negros. Agora, sim. Não precisavam nem ser atores, nem ter currículo. Vieram 
vários atores de teatro, uma rede de teatro periférica, subterrânea e incrível. 
Havia teatro amador, de bairro, do movimento negro e da igreja. Comecei a 
ver esse universo invisível que era o teatro da periferia. E eles traziam uma 
forma de representar o mundo muito interessante. Foi quando preferi abrir 
mão do que eu sabia e do que eu fazia para começar a construir uma nova 
metodologia com eles. Foi um processo de troca. No princípio, as pessoas es-
tranhavam aquele jeito de interpretar e começaram a achar que eles eram os 
personagens. A imprensa tratou o Bando de Teatro por muito tempo como um 
projeto social, mas ele nunca foi isso. Sempre foi um projeto estético, artístico 
e político. E cada vez mais político. Mais e mais gente foi entendendo que fa-
zer teatro é isso: uma assembleia política, um debate político o tempo inteiro. 
E eu venho disso. Eu comecei a fazer teatro na universidade em 1972, duran-
te a ditadura. Fazia teatro como uma arma de luta. E a gente foi insistindo. 
Quando Caetano Veloso reconheceu o Bando, a imprensa mudou de opinião. 

Fale um pouco das peças e das pessoas do Bando de Teatro Olodum. 
Começamos a fazer oficinas e a construir um método. Esse método partia 

da célula do teatro, que é o personagem. A gente ia para a rua observar as 
pessoas para fazer o personagem. Conversávamos com as pessoas para pegar 
o jeito de falar, o jeito de se mover, mas isso não era pesquisa acadêmica, era 
um corpo a corpo. Começava com um imitar e, de repente, esses personagens 
ganhavam caráter coletivo. Não eram personagens psicológicos, não tinham 
dramas pessoais, eram dramas e tragédias de uma comunidade inteira. E a 
gente construiu nossa primeira peça que foi Essa É a Nossa Praia. Esses per-
sonagens tinham essa característica de máscara social. A tradição do teatro 
popular nos ensinava que esses personagens, esses arlequins, esses vários ti-
pos de João Grilo aparecem em várias histórias com uma função. A televisão, 
contudo, deturpou isso e faz o mesmo personagem sempre na mesma situ-
ação. É a versão simplificada do teatro popular. Esse personagem do teatro 
popular aparece em várias situações diferentes e reage de formas diversas, 
mas com aquela mesma função: ou representa a classe operária, ou a elite, 
ou o intelectual, seja lá o que for. Ele representa alguma coisa e essa coisa se 
move de forma diferente dependendo da situação. Há uma linha de conduta 
que é reconhecida pela audiência. Depois, fizemos Ó Pai, Ó, a segunda peça 
com esses personagens. A gente ficou trabalhando com esses personagens 
por muito tempo, não só no Essa É a Nossa Praia. A primeira peça foi o final 
de oficina e foi um sucesso. A gente ficou quatro anos em cartaz com a peça 

da agricultura familiar e pegar toda essa cultura popular. Ao mesmo tempo, a 
intervenção do Estado nesse tipo de produção deve ser muito delicada. O que 
vemos agora na Bahia é uma produção muito conduzida pelo turismo. An-
tes de 2007, tínhamos uma Secretaria de Cultura e Turismo, o que aproximou 
muito as lógicas desses setores. Um estava muito a serviço do outro. Contu-
do, é complicado lidar assim com mestres e produtores culturais, sobretudo a 
partir do olhar das identidades. 

Certa vez você disse o seguinte: “Minha tese é que os centros de can-
domblé eram como óperas. Tinham música, dança e narrativas de sa-
gas e de heróis. Se tanto as tragédias gregas quanto o teatro japonês 
têm origem nesses mitos heroicos, por que os rituais afro-brasileiros 
ainda não tinham se tornado teatro?” Fale sobre isso e sobre o que é o 
Bando de Teatro Olodum. 

Essa tese é de 2003, quando fiz uma peça no Rio e um alabê, que é o ogã que 
conhece a música e os ritmos do candomblé, trabalhou com a gente. A peça 
que eu dirigi se chamava Candaces, encenada pela Cia dos Comuns. Quando 
o orixá é incorporado pelo filho de santo e quando ele aparece na festa públi-
ca, ele assume determinada característica. Não existe um único Xangô, são 
vários: o da guerra, o disso, o daquilo. São várias faces e momentos do mesmo 
herói. Quando esse Xangô chega, a mãe de santo e o alabê sabem qual música 
vai começar. Todo mundo sabe que aquilo é uma sequência. A partir daquela 
canção, uma sequência inteira conta a história daquele herói. E isso é canta-
do por um coro, tocado por uma orquestra e dançado por todos. É a mesma 
estrutura de uma ópera oriental e do Teatro No. E eu pensava muito sobre o 
porquê de tudo isso nunca ter sido levado para o teatro. Nesse momento, co-
mecei a entrar muito em crise com a dramaturgia ocidental. Via a distância 
que havia dessas coisas. O meu grupo de teatro sempre teve um público, não 
posso me queixar disso, mas eu sentia que tinha uma distância entre o palco 
e a vida real. Havia muitos negros, mas eles não estavam no palco. Não tinha 
atores suficientes para a quantidade de negros da Bahia. Resolvi fazer um pro-
jeto de teatro para prefeitura e acabei por me aproximar dessa questão, do 
Ilê Aiyê, do Olodum. Quando acabou o projeto teatro, eu e João Jorge, do Olo-
dum, conversamos. Ele queria trabalhar com outras linguagens e eu queria 
me associar a alguma instituição ou a alguma casa de candomblé ou de afoxé. 
Aí nos concentramos no Olodum. Começamos a fazer oficinas e a chamar 
atores que precisavam ter um compromisso com a cultura negra. Era o início 
do Bando de Teatro Olodum. No começo, os interessados não precisavam ser 
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esses temas: “O que é ser negro no Brasil? Existe racismo no Brasil?”. Sempre 
mostramos as duas coisas. É um painel de vários personagens que a gente 
reconhece. O negro militante, aquele que é quase branco, enfim, mostramos 
várias faces, vários olhares sobre essas questões. E foi um salto. Na época da 
montagem, soubemos de uma notícia que o público baiano de teatro tinha so-
mente 1% de negros. Era uma aberração porque 80% da população era negra. 
E sabíamos por meio da revista Raça que não era por falta de recursos. Havia 
uma classe média consumidora. Então, por que essa classe média não vai ao 
teatro? Fizemos, então, um golpe de marketing como política afirmativa. No 
momento em que se começava a discutir o sistema de cotas, anunciamos que 
cobraríamos meia-entrada para negros. Isso foi um escândalo nacional (ri-
sos). Boris Casoy dizendo que era uma vergonha, que era racismo ao contrário 
e por aí vai. O Ministério Público pressionou a gente a mudar de ideia, porque 
o promotor lá não queria que o primeiro processo contra racismo fosse contra 
nós. E a gente fez um grande debate sobre a questão das cotas, sobre a política 
afirmativa e todos na Bahia assumiram que eram negros, então todos podiam 
pagar meia-entrada (risos). 

E quem teve essa ideia? 
Eu (risos). Foi um grande debate. Percebemos que a plateia negra que fre-

quentava era toda de amigos, convidados, parentes, mas não era um público 
pagante. E, a partir de Cabaré da Rrrrraça, os negros passaram a ser 60% da 
plateia do Bando. Para a gente, isso é um grande mérito. No último espetáculo 
que eu dirigi com eles, que foi Sonho de Uma Noite de Verão, a estreia tinha 
uma plateia quase toda negra para ver Shakespeare. 

Só para aprofundar mais essa questão, havia uma exclusão pelo preço 
do ingresso? Em segundo lugar, havia exclusão porque os aparelhos 
culturais estavam concentrados em lugares de alta renda?

A exclusão não era pelo preço do ingresso. A meia-entrada era só uma pro-
vocação. Sobre os aparelhos culturais, em Salvador eles estão muito concen-
trados no centro da cidade. Não é só lugar de alta renda, porque os ricos estão 
na orla e em outros lugares. O que percebíamos é que havia um degrau muito 
grande. O mesmo degrau que eu sentia entre o palco e a plateia quando fazia 
dramaturgia ocidental e encenava clássicos. A gente vai para o teatro para se 
reconhecer, para se ver, para se discutir, para refletir sobre nós mesmos. O que 
fazemos ali quando não nos vemos no palco? Não estão ali nossos arautos, 
nosso orador que vai falar sobre as nossas questões. Se ele é provocado para 

e gerou a Trilogia do Pelô: Essa É a Nossa Praia, Ó Pai, Ó e Bai-bai, Pelô. Ao 
mesmo tempo dessas peças, acontecia a reforma no Pelourinho. Na primeira 
peça, ainda não tinha começado a reforma, mas em Ó Pai, Ó ela já estava em 
andamento. As pessoas já estavam sendo botadas para fora. A terceira peça, 
Bai-bai, Pelô, foi exatamente sobre a reforma, sobre as pessoas que saíram, as 
que ficaram, o que foi necessário negociar, como a cultura e como as relações 
se transformaram a partir da reforma do Pelourinho. Ao mesmo tempo, nós 
pesquisávamos as questões do candomblé, que resultou na encenação de O 
Novo Mundo. Também trabalhamos com a dramaturgia clássica, que originou 
a montagem de Woyzeck [peça de autoria do alemão Georg Büchner]. Até que, 
finalmente, fizemos A Medeamaterial [texto de Heiner Müller], em 1994. Foi 
o primeiro grande salto do grupo. Trabalhamos com Vera Holtz, Guilherme 
Leme, Heiner Goebbels e Neguinho do Samba. Na trilha, o Goebbels compôs 
um jazz, que era o colonizador, e o Neguinho do Samba fazia o ritmo do povo. 
Foi uma grande virada. 

E nessa época o grupo Olodum já era um sucesso brasileiro? 
Sim. Quando a gente começou o Olodum já era um sucesso, lá em 1990. 

Ainda não havia tido Michael Jackson e essas coisas, mas já era sucesso. Mas a 
Medeamaterial foi uma grande virada, finalmente se reconheceu que o Bando 
era um grupo de teatro, que eram atores. Foi a inauguração do Teatro Castro 
Alves, era uma grande ópera, com um orçamento de grande produção, na épo-
ca. E a gente viajou, veio para São Paulo, ficamos um mês aqui. A peça levan-
tou muito debate e gerou reconhecimento para o trabalho do grupo. E Caeta-
no Veloso tinha visto Ó Pai, Ó e queria fazer o filme. Em 1995, nós assinamos o 
contrato para ele fazer a adaptação e o roteiro. Ele, Hermano Vianna e Sérgio 
Mekler. Eles fizeram e mandaram para a gente. Depois, tiveram um problema 
com a produção, porque um grupo norte-americano queria se meter demais 
no roteiro. Enfim, acabou o projeto. Isso se enrolou. Mas aí o Lázaro Ramos 
virou o Lázaro Ramos que é hoje e a Virgínia Rodrigues virou a Virgínia Rodri-
gues (risos). O Lázaro quis retomar o projeto. Procurou a Monique Gardem-
berg, que era a pessoa para quem o Caetano tinha passado o bastão depois da 
confusão. O Lázaro conversou com ela e se juntaram para fazer o filme. Tam-
bém vale registrar outra virada do Bando de Teatro em 1997. Foi a peça Cabaré 
da Rrrrraça. Na época, foi lançada a revista Raça, que mostrou uma classe 
média negra consumidora forte. Começamos a trabalhar sobre isso, sobre o 
negro como consumidor e como objeto de consumo. Esse era meio que o foco 
da peça. É um espetáculo de cabaré, de revista, um musical e que trabalha 
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Como você esteve ligado com a preservação dos acervos particulares 
dos baianos Jorge Amado e Dorival Caymmi? 

Essa questão dos acervos é uma coisa complicada. É um problema não só 
na Bahia, mas em todo o país. Existe o acervo do Hélio Oiticica, que foi de-
tonador de todo um pensamento novo sobre isso. Mas, no geral, os acervos 
dos museus é uma questão que vamos trabalhando aos poucos, buscando 
políticas para eles. Esbarramos antes de tudo na propriedade. Apesar de ser 
um patrimônio público cultural, estes acervos são particulares, pertencem 
às famílias dos herdeiros, que às vezes não entendem da mesma forma este 
acervo. Quando há mais de um herdeiro e não há uma liderança, isto é mais 
complicado ainda. O que a gente sente é isso. Os acervos particulares ficam 
parados diante das necessidades imediatas dos herdeiros, que querem vender 
e ganhar dinheiro. 

É preciso pensar na instabilidade do poder público como mantenedor 
desses acervos, não é? 

Claro. É também uma questão a se pensar, porque muitas vezes vários con-
ceitos estão misturados. O público e o privado se confundem. O Estado assume 
um acervo que é privado como público, por exemplo. Tudo isso fica confuso. 
Quando se define que o Estado pode cuidar do acervo – que é governamental, 
é propriedade do Estado, seja porque ele comprou ou recebeu por doação –, 
ele tem responsabilidade sobre isso. E isso pode ser cobrado do Estado mes-
mo que haja uma alternância de gestão. Se o acervo é privado, o Estado pode 
apoiar, mas não pode fazer tudo. Então, o que criamos diante dessa situação? 
Várias instituições tinham acervos materiais e imateriais preciosos, como a 
Fundação Casa de Jorge Amado, que tem todo acervo documental dele. Todo 
o acervo de Jorge Amado, apesar de ser da família, é gerido por esta fundação. 
É o mesmo caso do Museu Carlos Costa Pinto, que tem um acervo riquíssimo 
em prata e objetos de arte, e do Teatro Vila Velha, que tem todo um acervo 
de produções, de grupos, que trabalharam, de repertório de teatro, que tam-
bém é importante além do acervo documental sobre 50 anos de teatro baia-
no. Havia uma relação direta dessas instituições com a Secretaria de Cultura 
da Bahia, mas o Tribunal de Contas do Estado já vinha sinalizando que isso 
não podia ser feito desta maneira. O Estado não podia apoiar a manutenção 
dessas entidades. Poderia apoiar talvez a manutenção do acervo, mas não da 
entidade. E isso sempre foi muito confuso, porque o governo estadual apoiava 
a existência de algumas entidades e de outras, não. Criamos, portanto, um 
programa de apoio a ações continuadas de produções culturais. Estabelece-

ir, porque há uma afirmação de que vamos falar sobre ele, isso o impulsiona a 
ver o teatro. Quando eu falo que tinha uma plateia negra para ver Shakespe-
are, não é que o negro não goste de Shakespeare, mas, aparentemente, suas 
peças são montadas de forma que não haja nenhuma relação com o dia a dia 
de uma plateia negra de classe média ou mais pobre. Mas quando eles vão ver 
este Shakespeare é porque eles sabem que este grupo faz Shakespeare de uma 
forma que os relaciona.
 
Em sua visão, isso mudou o teatro? Influenciou outros lugares e outras 
montagens dentro e fora de Salvador? 

Nós percebemos o ar do tempo e saímos juntos. Já havia um movimento 
grande de orgulho negro desde os anos 60, que vem com o Ylê, com o Olo-
dum, com a música principalmente, com o carnaval na Bahia se afirmando, 
com uma nova estética, com um novo reconhecimento. O negro estava na 
universidade, fazia mestrado, discutia suas próprias questões, revia sua pró-
pria história. É um movimento que vem desde os anos 60 no Brasil. O Bando 
de Teatro Olodum surgiu junto com isso. Não seria possível o Bando de Teatro 
Olodum se toda essa luta do negro não estivesse em marcha. Mas, eviden-
temente, o Bando de Teatro se tornou uma referência para os jovens negros 
da periferia e do centro. Agora, surgiram vários grupos de atores negros, há 
um núcleo de atores negros dentro da universidade, da escola de teatro. Já 
fizemos três fóruns de performance negra e fomos mapeando os grupos de 
teatro e dança negros no Brasil. No primeiro, tinham 51 grupos. No segundo 
e no terceiro, muito mais. Realmente há um movimento. Em São Paulo, por 
exemplo, há vários grupos negros. 

Este público começou a se identificar e se ver capaz de estar em uma 
sala de teatro, começou a frequentar mais os aparelhos culturais. Isso 
aumentou o índice de público negro no teatro? 

Não tenho dados científicos, mas no Teatro Vila Velha, onde o Bando é 
o grupo residente, existe uma plateia negra muito grande. Mesmo quando 
não são espetáculos do Bando. E isto parte também de uma política de for-
mação de plateia do próprio teatro. Mas, respondendo à sua pergunta, eu 
acredito que haja, sim, mais negros no teatro baiano agora. Como eu falei, 
existem vários grupos negros com estéticas diferentes do Bando. Eles não 
são aparentados no sentido estético, mas no sentido ético, ideológico e po-
lítico. Isso tudo, evidentemente, trouxe uma plateia negra maior, mas não 
tenho dados científicos. 
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mos metas, formas de acompanhamento, uma pontuação que gera níveis de 
apoio. Isso depende do valor do acervo, da idade da instituição e das metas de 
trabalho propostas. Os acordos são feitos por dois anos e renováveis por mais 
dois. Todas as instituições que eram apoiadas pelo estado foram enquadra-
das neste novo programa. A partir de agora, vamos fazer editais anuais para 
novas instituições serem apoiadas. Isso garante, por exemplo, a uma família 
que quer manter o acervo que crie suas própria instituição e aí dialogue com o 
estado. O apoio para manutenção do acervo só é feito a partir de um plano de 
divulgação. O importante é como este acervo pode contribuir com a socieda-
de, como ele será visto e se vai mobilizar atividades a partir da obra do autor. 

E o outro lado da história, que são os acervos vivos em eterna muta-
ção? Toda essa diversidade de artes populares e tradicionais. Como 
manter isso sem engessar o processo criativo do povo? 

É outro desafio. São naturezas variadas. No carnaval, por exemplo, temos 
um programa chamado Ouro Negro, composto por um setor enorme dos blo-
cos de matriz africana. São os blocos afros, os afoxés, os grupos de percussão, 
eles possuem uma herança africana fortíssima. Eles são a base do carnaval e a 
matéria prima para o carnaval industrial. Mas eles não recebem royalties dos 
ritmos, nem direitos autorais comunitários, porque não existe essa legislação 
no Brasil. O que fizemos, então? Recortamos o carnaval e fomos apoiar o seg-
mento de matriz africana. Paralelamente ao apoio financeiro para eles saírem 
no carnaval, começamos a trabalhar qualificação de gestão e a fazer oficinas 
de média e de longa duração, criando uma espécie de associação. O carnaval 
ficou muito mais fortalecido, vivo e vibrante, e a gestão se reflete também 
no desfile. E a gente quer começar a trabalhar a questão estética também. 
Queremos fortalecer isso, que foi se perdendo e se misturando. É um processo 
incontrolável – aliás, nem deve se tentar controlar –, mas os afoxés precisam 
saber que têm história. Eles podem fazer esteticamente o que quiserem, mas 
é possível retroalimentá-los. Pretendemos, portanto, fazer oficinas de estética 
para falar sobre a história e a evolução deste segmento.  

Toda essa mistura estética também pode ter motivos econômicos. 
Como se eles pensassem: “Ou a gente muda ou a gente não vai sobrevi-
ver”. É preciso libertar os grupos culturais dessa dependência de mu-
dança, não é? 

Há certa dependência do Estado também. Eles não podem existir somen-
te porque o Estado dá a manutenção. É preciso todo um trabalho para que 
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existam outras fontes de financiamento e sobrevivência. Os ternos de reis, por 
exemplo, são tradições complexas. É uma tradição familiar que não tem uma 
estrutura, não são pessoas jurídicas. Eles vêm da tradição de grupos, familia-
res ou de bairros. E essa manifestação está sendo esmagada nas cidades que 
vão crescendo. Já nas pequenas cidades, os ternos de reis vão se deteriorando 
por outros motivos, sobretudo por uma questão cultural mesmo: os jovens não 
se interessam mais por aquilo. Estamos buscando fomentar vários segmentos. 
Com as bandas de música filarmônica a gente fez o cadastramento de todas, viu 
a necessidade de cada uma e criou um programa para atendê-las. Da mesma 
forma, com as fanfarras e os grupos de teatro de rua. Vamos cadastrando esses 
setores e nos informando sobre as necessidades.

A gestão cultural é, portanto, ouvir? 
Primeiro ouvir e depois falar. Mas é preciso formular o discurso a partir da es-

cuta. O problema do Brasil é que temos pouquíssimos dados sobre a cultura. Não 
só dados econômicos, mas dados numéricos mesmo. Não sabíamos até pouco 
tempo quantos ternos de reis e quantos teatros tínhamos na Bahia. A gente não 
sabia quanto o carnaval da Bahia consumia ou quanto circulava de dinheiro por 
lá. Fizemos a primeira pesquisa em 2007. Foi algo em torno de R$ 500 milhões. 
Agora, sabemos que só 16% da população de Salvador brinca o carnaval. 

Quais são os erros e os acertos da sua gestão na Secretaria de Cultura?
Não consigo ver como erros e acertos. Vejo como coisas que precisam ser 

feitas. Primeiro é a questão do entendimento da cultura, do que é a cultura 
e qual é a diferença entre cultura, arte, produto cultural, produto industrial, 
indústria cultural – coisas que eu falei no princípio da nossa conversa. É pre-
ciso entender como se presta o serviço da cultura pelo Estado e como se fo-
menta a cultura, como se injeta recursos e como se faz um mercado apoiar 
de alguma forma as raízes. Não deixar existir só o modelo do consumo, mas 
como fazer o diálogo entre mercado e tradição. Esse é o papel do Estado: ar-
ticular e manter o equilíbrio entre indústria cultural e produção de cultura, 
além do impacto disso como fator de identidade e de inclusão. Para chegar a 
isso, temos muita coisa para fazer ainda. Partimos de um cenário em que 90% 
do orçamento ficava na capital e na região metropolitana. Mas tínhamos 417 
municípios em uma área de 570 mil quilômetros quadrados. A Bahia é maior 
que a França. Como se chega a todos esses lugares? Começamos a trabalhar 
com um sistema. O governo da Bahia assumiu como divisão de unidade de 
planejamento os territórios de identidade definidos pelo Ministério de Desen-
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volvimento Agrário (MDA). Para a gente, isso foi genial. É uma estrutura entre 
o município e o estado, que são os territórios de identidade, logo têm tudo a 
ver com cultura. Juntamo-nos a esse esforço de criação de um plano de desen-
volvimento que era feito no MDA. Criamos um fórum de redes municipais e 
estabelecemos um representante de cada território. São 26 territórios, 26 re-
presentantes. Eles se articulam com os dirigentes municipais e com os Pontos 
de Cultura. Começamos a trabalhar em sistemas e em rede. Quando você faz 
o cadastramento, fica claro que todo mundo está em determinado progra-
ma. Assim, eles se comunicam e trocam experiências. Isso gera entendimento 
do fomento e do que se produz dentro da economia. Isso é importante como 
identidade e como fator de inclusão. No caso dos blocos afro, por exemplo, 
eles sabem a importância que possuem para a comunidade, mas percebem 
agora a questão econômica ligada a isso. Há, portanto, um amadurecimento. 
Por outro lado, é muito complicado criar ferramentas para tudo isso. O fundo 
de cultura é, basicamente, o orçamento que temos para o fomento de toda a 
produção da sociedade. E isso é muito pouco. São R$ 25 milhões por ano para 
dividir em editais para todos os municípios. E isso para todos os setores e 
para os vários elos da cadeia: criação, produção, circulação, formação. Vários 
editais, inclusive, contemplam mais de um elo das cadeias produtivas do au-
diovisual, da literatura, da leitura, das artes cênicas, da música etc. Também 
criamos um programa de apoio a instituições. Acho que temos de transmi-
grar, parar de apoiar somente a produção direta e passar a apoiar as entidades 
e as estruturas. Sejam grupos de teatro, atividades de matriz africana, bandas 
de música, museus, bibliotecas. E, por meio dessas instituições, construir po-
líticas de produção e circulação. Também existe a relação disso tudo com o 
mercado. Minha visita recente à SP-Arte foi uma longa reflexão sobre política 
de aquisição, sobre o papel do Estado no mercado. Por que um artista deve ou 
não estar no museu? Qual o papel das galerias, dos marchands, qual o papel 
do mercado e do Estado? Isto não é muito claro para a sociedade.  A política 
de aquisição e o mercado de arte se davam pelos museus, mas não pode ser só 
isso. Por isso, acho que falta muito para chegar a uma produção cultural real-
mente forte, mas já demos muitos passos. Eu não saberia dizer qual é o acerto 
e qual foi o erro da gestão. Estou preocupado ainda em fazer, fazer e fazer. 

A partir da reflexão cultural, como você define o baiano? 
São muitos baianos. O baiano é plural. Não tem um baiano apenas. Nós 

temos pelo menos três ecossistemas bem claros. O baiano é às vezes muito 
mineiro, às vezes pernambucano, goiano ou mato-grossense. Além, claro, do 
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baiano litorâneo, cuja imagem sempre esteve vinculada ao recôncavo. Temos 
muitas identidades na Bahia, muitas histórias e culturas. Durante muito tem-
po, o baiano ficou sendo essa coisa de personagens de Jorge Amado, Dorival 
Caymmi, Pierre Vergê e Carybé – os quatro cavalheiros que construíram a 
identidade da Bahia. O estado, evidentemente, é reconhecido por essas obras, 
mas, como tudo na vida, isso traz um lado bom e um lado ruim. O lado bom é 
que isso é internacional, que a Bahia é referência. A construção desta imagem 
criou uma Bahia desejável, que todo mundo quer conhecer. Por outro lado, é 
também uma coisa atávica, porque é uma identidade antiga, uma identidade 
que admite o coronel, que admite o racismo, a discriminação, a desigualdade 
social. O rótulo de que o pobre é tão bom e tão alegre que constroi muitas 
coisas e puxa a rede. E não tem mais “puxação” de rede nenhuma, entendeu? 
É difícil lidar com isso. O que a gente quer é construir esta Bahia plural. Toda 
a política do audiovisual, por exemplo, está sendo fortalecida. Há 20 anos, por 
exemplo, ficamos sem produzir um longa metragem na Bahia. Em 2010, cinco 
estão previstos. São longas-metragens que mostram a cara da Bahia por baia-
nos. Também estamos incentivando uma rede pública de televisões a partir 
da TVE e canais universitários e educativos. Existe ainda o fomento à produ-
ção local também para que cada território tenha sua produção audiovisual. 
E a TVE seja o canal de veiculação. Queremos vários territórios exatamente 
para ter essa visão plural. Fizemos um edital que previu 26 documentários 
para cada região baiana. A contrapartida da produtora vencedora foi gerar 
imagens de todos os municípios daquele território. E a gente vai ter um do-
cumentário e um “minidoc” de cada município. Têm 417 “minidocs” e 26 do-
cumentários para a TVE mostrar essa cara baiana. Esse é o grande desafio: 
irrigar a cultura e a produção dos baianos. 

Para assistir essa entrevista em vídeo:

http://www.producaocultural.org.br/slider/marcio-meirelles/
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Paulo Mendonça é administrador de empresas, compositor, cineasta e dire-
tor do Canal Brasil desde 2004. Em 1972, dirigiu o filme A Casa Tomada, cuja 
trilha foi cantada pelo parceiro Ney Matogrosso. É autor de Sangue Latino, um 
dos maiores hits do Secos & Molhados. Ele também já compôs trilhas para 
teatro e cinema, como a do filme Pra Quem Fica… Tchau (1971) e da peça Cân-
dido, de Voltaire, em parceria com Oswaldo Montenegro. 

É formado em administração de empresas e informática. Trabalhou por 20 
anos no setor institucional do mercado financeiro, em empresas como An-
dima e Cetip. “Esse meu período profissional foi pouco depois do governo 
Collor com toda aquela crise”, lembra. Reuniu-se na época com um grupo de 
cineastas para alavancar um modelo alternativo de financiamento para a cri-
se que vivia o cinema. Também foi o responsável pela guinada do Canal Brasil, 
criado em 1998, para uma televisão mais experimental e aberta à produção 
audiovisual brasileira, seja a antiga ou a contemporânea. 

Paulo Mendonça também integra o conselho de Fundo Setorial do Audiovi-
sual da Agência Nacional de Cinema (Ancine). “É um fundo bem intenciona-
do, podemos ter errado em algumas coisas, mas penso que estamos acertan-
do de linha para linha. As propostas e as intenções são as melhores possíveis, 
estamos disponibilizando muito recursos para produção.” Segundo ele, a fun-
ção do Estado na cultura é importante em “qualquer outro lugar do mundo 
que sofra a predação do cinema americano”. Diante disso, aposta do fundo 
setorial como instrumento cada vez mais maduro para o país. 

Qual é a história do Canal Brasil? Como ele foi criado e quais as cir-
cunstâncias? 

O Canal Brasil é uma joint venture de um grupo de cineastas com a Globo-
sat. A Lei do Cabo [Lei nº 8.977, de 6 de janeiro 1995] deu a oportunidade de 
criar um canal que fosse exclusivamente de conteúdo brasileiro independen-
te e basicamente focado no cinema. Esse grupo se reuniu e transformou os 
seus acervos pessoais. Foram convidados todos os principais produtores bra-
sileiros. Eu diria que a empresa Grupo Consórcio Brasil (GCB) é formada pe-
los remanescentes daqueles que efetivamente acreditaram na possibilidade 
de transformar seus acervos em negócio. Digo isso porque existia uma grande 
dúvida sobre esse modelo. O cinema brasileiro já tentou se organizar diversas 
vezes. Glauber Rocha, por exemplo, tinha uma proposta do casamento entre a 
televisão e o cinema, que seria uma alternativa. Com a criação da Lei do Cabo, 
houve a oportunidade de usar uma legislação para criar um canal com essas 
características. Então, algumas pessoas se reuniram neste grupo: Luiz Carlos 
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“Procuramos inteligência. 

No cinema, a forma é o 

próprio cinema, não é? 

E, como isso está no nosso 

gene, isso nos permitiu 

errar e propor nossos 

próprios modelos.”
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Entrevista realizada por Lia Rangel e Sergio Cohn no dia 11 de junho de 

2010, em São Paulo. 



corporativamente à própria Globosat, uma vez que ela tinha participação na 
NET, e, posteriormente, na SKY. Mas isso não significava aquilo que a gente 
efetivamente pretendia. O nosso primeiro movimento, portanto, foi reestru-
turar essa confortável organização dada. Tínhamos algumas vantagens nesse 
momento porque nos apropriamos do Canal Brasil. Ele permitia uma infini-
dade de alternativas, principalmente para música. Buscamos uma ampliação 
desse leque de focos. Transformamos em um perfil cultural de uma maneira 
mais abrangente. Lógico que o cinema sempre esteve e estará no nosso DNA. 
Hoje, 75% da programação são filmes e o restante dos programas tangencia 
o cinema. Como talk-shows em torno do cinema. Mas a música entrou posi-
tivamente. Depois vieram a fotografia e as artes plásticas. Posicionamo-nos 
como um canal de cultura. Mas também penso muito que cultura é uma coisa 
muito pesada, ela tende ao oficialismo. Vide as televisões públicas brasileiras. 
Lembro-me do tempo em que eu entrei no canal, apesar de trazer mil ideias, 
eu não tinha a experiência da televisão. Mas tinha uma equipe muito prepa-
rada e jovem, na ponta dos cascos. Esses meninos foram fundamentais para 
isso. A única referência que a gente tinha era: “Olha, se for parecido com te-
levisão pública, não pode deixar fazer”. Isso terminou sendo uma brincadeira 
que virou verdade. Procuramos buscar a irreverência. Não que a gente não 
dê um trato ufanista àquilo que a gente pratica, mas procuramos conter isso 
nos intervalos comerciais, nas promoções, na programação e nas pessoas que 
nos apoiam. Vale lembrar também nessa nova gestão trouxemos novas pes-
soas – para o pavor de muita gente. Paulo César Peréio, Ângela Rô Rô, Selton 
Mello, Zé Celso Martinez, Jorge Mautner, Ferreira Gullar. É uma turma mais 
ou menos (risos).

E quais eram os conceitos que estavam por trás dessa reestruturação? 
Inteligência. A constatação desse diagnóstico é que a excelência da Globo 

tinha trazido um paradigma para a feitura de toda televisão e influenciava 
toda televisão. Aliás, continua influenciando. De uma maneira melhor ou pior 
– sem entrar em juízo de valor –, as pessoas procuravam reproduzir o que 
a Globo fazia. É uma verdade. O mesmo conceito de segmentação contido 
na televisão por assinatura era permeado por essa busca da perfeição que a 
Globo oferecia. Passei por certas oportunidades que se tornaram insights para 
mim. Lembro-me de que a Marluce Dias da Silva tinha me dito para ir assis-
tir uma daquelas aulas-espetáculo do Ariano Suassuna. Fui ver e foi incrível. 
Muito mais incrível para mim que pensava uma série de coisas, mas não con-
seguia transformar isso em algo mais adensado e concreto. Suassuna falou 

Barreto, Anibal Massaini, Zelito Vianna, Roberto Farias, Marco Altberg, Patri-
ck Siaretta e eu, oriundo do mercado financeiro e que organizei esse negócio. 
A nossa moeda era uma quantidade de títulos do cinema. Iniciamos o canal 
com 228 títulos. Começamos a negociar com as operadoras, que seriam fun-
damentais para viabilização do negócio. Não tínhamos dinheiro, precisáva-
mos de um contrato de distribuição e, depois, buscar financiamento para em-
pacotar esse modelo. Conversamos com a TVA e acabou não redundando em 
nada. A Globosat atalhou o processo de conversação com a NET e se associou 
na criação do canal, assumindo a sua gestão. O Canal Brasil foi implantado no 
dia 18 de setembro de 1998 e a condução do canal foi feita pela Globosat até 
2004. Há um fato engraçado nesse negócio todo. Depois de toda negociação 
com a Globosat – e ela foi dura, porque as negociações com a Rede Globo são 
normalmente pesadas –, conseguimos uma condição bastante favorável. Falo 
de uma divisão meio a meio, 50-50, o que era inimaginável. Então, dei essa no-
tícia do acordo para os sócios. Tínhamos o nosso acervo como moeda, só que 
a Globosat me perguntava quando é que eu ia entregar os títulos telecinados. 
E eu sequer sabia o que era telecinagem. Evidentemente, nenhum dos títulos 
estava telecinado. O que negociamos foram os direitos dos filmes. Tivemos 
outra rodada de negociação que marcou a entrada da Casa Blanca. Na época, 
a Arlete Siaretta era quem poderia fazer a telecinagem. E assim foi. A Casa 
Blanca telecinou todos os filmes, e, conforme acordado, a partir de agosto de 
1998, os títulos foram entregues. 

Como evoluiu a missão do Canal Brasil de quando ele surgiu até hoje?
Ele começou um canal exclusivo de cinema. Só que quatro anos depois, em 

2002, vivemos uma crise conjuntural e de gestão que significou um prejuízo 
acumulado brutal. Isso foi objeto de uma renegociação entre os sócios que 
resultou na assunção do grupo de cineastas para a condução do canal. Em 
nosso primeiro diagnóstico, indicamos o problema de que nenhum de nós 
era de televisão. Eu não era nada, os cineastas eram de cinema e quem tinha 
mais experiência de televisão era o Marco Altberg, por conta de sua própria 
produtora. Mas eu terminei sendo convocado patrioticamente a assumir essa 
nova etapa do Canal Brasil. O diagnóstico feito naquele momento era que ser 
canal de cinema brasileiro com aquela forma de empacotamento nos coloca-
va atrás dos pacotes de filmes estrangeiros. Atrás dos cinco canais Telecine. 
Isso não foi proativo para nós. Éramos vistos como o Telecine do cinema bra-
sileiro. A identidade que procurávamos não estava se reproduzindo na lei-
tura que o canal propiciava. Essa montagem de empacotamento interessava 
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Em 2010, foi esse o nosso orçamento. Antes era menos. Mas não há uso de 
incentivo fiscal no canal. Nunca tivemos nenhum tipo de incentivo, o canal 
é eminentemente privado. O que pretendíamos há tempos e que só começa 
a acontecer agora, cinco anos depois, é a possibilidade de trazer patrocínios. 
O conceito do patrocínio começou a ser interessante para nossos objetivos e 
porque nem tudo que nos é proposto nos interessa. Não conseguimos fazer 
tudo porque o orçamento é limitado. Eu tenho programas que sustentam 
essa grade concebida, mas gostaria de ter outros. É um orçamento bastante 
pequeno e apertado.

Em torno de R$ 8 mil por dia, certo?
Mais ou menos. Não chega a ser assim, porque há rebatidas. O custo de 

um programa para o canal é por volta de R$ 12 mil. O mais caro deles custa 
R$ 13 mil, é o Zoombido, do Paulinho Moska, porque demanda um áudio al-
tamente qualificado. Mas o resto está naquela média. Já a compra dos filmes 
é uma tabela. Existem dois universos: os filmes de acervo e os filmes no-
vos. Fizemos essa tabela para criar transparência. Para evitar subjetividade 
nessa negociação, criamos uma tabela com valor fixo, de acordo com o box 
office dos filmes agregado a um valor variável, que significaria a multiplica-
ção por dois centavos para cada espectador. Assim é feita a compra do novo 
título. Diferentemente do que acontece nos canais estrangeiros. Quando 
falo deles, estou falando dos grandes estúdios que conseguem filmes mais 
competitivos. Não os melhores, mas os que têm maior bilheteria, de maior 
atratividade. Esses canais são normalmente os primeiros a ganhar, não há 
discussão. Nem nos arvoramos a disputar. É uma negociação sempre muito 
dura. Ou acabam nos canais Telecine ou na HBO. Mas, felizmente, o cinema 
brasileiro também está muito pautado na produção independente. É essa 
identidade que buscamos. Cerca de 70% do que é produzido hoje no Brasil 
chega inédito até o Canal Brasil. 

O Brasil é um país absolutamente televisivo, 95% da população têm 
acesso à televisão, mas não existe a mesma proporção para o cinema e 
para a TV a cabo. São cerca de 7 milhões espectadores da TV a cabo e 
muitos sem o pacote Premium. Como vocês veem esse panorama? 

É uma perversidade. Estou há pelo menos quatro anos em uma briga séria 
com as operadoras tentando essa ligação com o pacote básico, fazendo renún-
cia financeira significativa. Mas não é conveniente para os caras nos atuais 
modelos de negócio. Agora, pode ser que surjam novas alternativas com as 

do gosto médio e que existia uma pasteurização na busca desse padrão médio. 
Não se podia fugir dessa tangente do gosto médio. E, para ele, o mau gosto era 
melhor do que o gosto médio, sobretudo porque ele trazia pelo menos uma pos-
sibilidade de inovação. Com essas ideias e com um orçamento mínimo como o 
nosso, eu voltei para pensar o que podíamos fazer. Não tínhamos dinheiro novo, 
ainda estávamos na crise. Administramos a crise sem mais dinheiro. O que fi-
zemos foi enxugar despesas, reprogramamos algumas coisas. Tiramos alguns 
modelos da programação, como o cinejornal, que era um noticiário hard news. 
Se televisões convencionais fazendo hard news já é complicado sem dinheiro, 
imagina você fazer hard news de cinema? Não acontecia nada, era enfadonho. 
Direcionamos isso para um único programa semanal que pudesse ser mais ana-
lítico. Isso gerou uma sobra de orçamento. Também começamos a praticar uma 
política comum de preços no mercado para buscar quem pudesse nos auxiliar 
na programação a preços melhores do que aqueles praticados pela Globosat. 
Assim, também conseguimos uma sobra que nos possibilitou um novo olhar. 
Procuramos pensar em inteligência. No cinema, a forma é o próprio cinema, 
não é? E como isso está no nosso gene, isso nos permitiu errar, tentar novas for-
mas e desafiar quem estava conosco a propor os seus próprios modelos. A pri-
meira coisa que buscamos foi uma discussão entre iguais. Trouxemos o Peréio 
e não um jornalista somente. É alguém que agrega inteligência a uma conversa. 
O que fomentamos foram bate-papos. Esse talk show foi uma solução barata 
e começou a repercutir. Depois veio a Ângela Rô Rô, que foi literalmente uma 
surpresa. Lembro-me de reuniões nossas daquele momento e a Globosat nunca 
interferiu em nada, como participante do modelo. Sempre foram absolutamen-
te elegantes. Inclusive, se quebrássemos a cara, iríamos quebrar sozinhos. Mas 
os sócios ficaram muito assustados porque eu não era do meio e não tinha ex-
periência da televisão. E isso gerou uma grande piada, algumas matérias foram 
publicadas nos intitulando como o “Manicômio Brasil” (risos). Mas a coisa co-
meçou a andar, a fluir naturalmente, as pessoas começaram a chegar. O modelo 
era este que comentei e, ao mesmo tempo, agregava produção independente. 
Cada um começou a trazer as suas propostas, com um nível de diversidade que 
interessava. E o Canal Brasil passou a ter 25% do tempo para praticar totalmen-
te a diversidade. 

Qual é o orçamento em investimento de produção independente do 
Canal Brasil? Há uso de incentivo fiscal por vocês?

O meu orçamento de produções é de R$ 3 milhões para compra de títulos 
de filmes e outros R$ 3 milhões para o fomento da produção. Isso anualmente. 
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cria um modelo que uniformiza as regras de operação para tudo isso, define 
a atividade de controle, quem exerce o quê, e cria um modelo de conteúdo. A 
polêmica, aliás, se dá na medida em que os canais estrangeiros podem se ver 
obrigados a carregar três horas e meia de programação semanal com conteú-
do brasileiro. E conteúdo qualificado significa filmes, documentários, séries, 
não só jornalismo ou programa de auditório e de esportes. Isso configura ou-
tra realidade. É essa providência que a gente está tomando. Queremos chegar 
ao limiar do PL 29 aparelhado para ser um desses canais, uma opção para esse 
novo modelo de negócio. Isso significa preço e qualidade.

E o digital? Como vocês estão trabalhando com as novas tecnologias?
Existe certa perplexidade hoje com a TV digital. É agora que está se come-

çando a entender que tipo de coisa é essa. Mas a relação é econômica e não 
vem sendo tratada com a profundidade que mereceria. Como ainda existem 
milhões de televisores analógicos no mercado, não interessa mexer com isso. 
Durante um bom período, ainda teremos TV digital como um programa de 
privilegiados. É lógico que a opção das operadoras é sempre por canais digi-
tais, mas cada digital é um custo maior. É preciso que você tenha escala para 
poder fazer investimento e transformar a sua programação em digital. Isso 
tem um significado interessante para nós do Canal Brasil, porque temos nove 
filmes por dia, precisaremos de um planejamento migratório. Mas, hoje, o que 
não existe é escala para justificar todo o investimento.

De certa forma, as mudanças preconizadas pela TV digital já estão 
sendo testadas na internet. Existe uma nova inteligência no conteúdo e 
há o barateamento das tecnologias de transmissão pela internet. Como 
é que você tem visto essas mudanças? Há um monte de perguntas, mas 
as repostas são poucas, não acha? 

É verdade. Não sei as respostas também, porque acho que a gente tem mais 
é que usar dessa coisa toda. Esses exercícios de conteúdo pela internet são 
inevitáveis. Hoje, é um mal necessário. A internet não se monetizou essa si-
tuação. Isso passa pela discussão sobre como uma programação em strea-
ming concatenada com um canal deverá ser remunerada. Agora, de qualquer 
forma, a internet tem expressão. Isso está sendo estudado como modelos de 
negócio. No caso do Canal Brasil, não me interessa hoje estripar a minha pro-
gramação. Recebo muita proposta para ceder conteúdo, mas não cedemos 
conteúdo para a internet, porque não interessa ter essa negociação como ca-
nal de operação ou se o custo não for viável. A questão da internet hoje está na 

teles entrando com uma proposta de público C e D. É uma proposta extre-
mamente interessante, mas não entramos em nenhuma delas. Estamos fora 
das propostas da Oi, Telefônica e Embratel. É claro que as teles precisam ter 
canais de filmes e ter um canal de conteúdo brasileiro completa essa propos-
ta, mas a negociação toda é como um cartel. O Telecine, quando vai negociar 
um canal, precisa necessariamente negociar todos os seus seis. A HBO tam-
bém negocia em conjunto os seus nove canais. Não sobra espaço para o Canal 
Brasil, então acabamos ficando de fora. Hoje, também temos um problema 
grave com a SKY, porque é uma coisa excludente. A SKY nos carregava e foi a 
operadora mais importante para nós durante um bom tempo. Contudo, hoje, 
ela tem um processo de exclusão do canal. Isso porque eles querem atingir 
classe C e D. O modelo paradigmático agora são as teles e o que elas praticam 
é uma remuneração de R$ 0,49 por canal. Nos novos pacotes, como foram fei-
tos em 2009, o Canal Brasil perdeu 150 mil assinantes. É o dado que tenho de 
referência até 11 de junho de 2010. E isso é significativo para um canal como 
o nosso, que pretende ter uma abrangência maior. Logicamente, existe uma 
perversidade neste cenário. Isso está sendo feito independente do contrato 
formalizado até 2014. É um atropelamento de contrato. Então, vivemos um 
momento de discussão séria. Existe uma possibilidade de entrar na Justiça. 
Por isso, a importância do PL 29 [projeto de lei que regulamenta os serviços 
de televisão por assinatura no Brasil e pode permitir a entrada das operadoras 
de telefonia neste mercado]. O projeto pode trazer um olhar para o conteúdo 
nacional. Entregar isso para o capital estrangeiro, para o modelo estrangeiro, 
tem sido muito perverso para nós.

Explique qual é o conteúdo e o impacto do PL 29.
O PL 29 é o marco regulatório do setor. O setor de televisão por assinatura, 

ele é pautado exclusivamente pela Lei do Cabo que regula as operadoras. O 
resto é terra de ninguém, é predatório, é uma coisa absolutamente selvagem. 
Isso foi ocupado exclusivamente pela SKY e é onde as teles começaram a en-
trar. Houve um crescimento grande dos combos, ou seja, a negociação do tri-
ple play, que é imagem, voz e dados. A NET começou a ter um desenvolvimen-
to muito grande, um espaço que era perdido pelas teles, porque não tinham 
um arcabouço para poder entrar. A NET entrou no DTH e está crescendo exa-
tamente em cima de público C e D, vendendo o triple play, com voz, dados e 
imagem. Esse modelo de negócio hoje é uma realidade. O assinante não tem 
televisão por assinatura, mas tem a televisão aberta e o must carry que são os 
canais obrigatórios, além de internet e telefonia fixa. É uma realidade. O PL 29 
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Como criar público para um canal como o Canal Brasil?  
Eu acredito na qualidade. Nunca acreditei na obrigatoriedade, mas isso é 

uma visão romântica. De qualquer maneira, isso não se tornou viável. Hoje, as 
operadoras são estrangeiras, existe uma concorrência com canais que entram 
a preços muito baratos e que, em algumas circunstâncias, praticam o dum-
ping. Eles são liberados por períodos absurdos. A gente está falando de canais 
que foram colocados por até um ano de graça. Se eu ficar um mês de graça, 
estou perdido. Muitos canais de fora colocam um ano de graça porque para 
eles isso não é importante. O Brasil é um mercado em crescimento. Eles estão 
buscando um posicionamento para quando esse mercado for grande. No nos-
so caso, precisamos sobreviver produzindo. Até porque existe uma preocupa-
ção com o que é efetivamente brasileiro. Essas janelas precisam ser criadas 
mesmo que por obrigatoriedade, já que não se obteve isso por meios naturais. 
Isso se tornou imperativo. O PL 29 esteve em limites muito extremos. Está há 
mais de três anos sendo discutido. Os principais players do mercado se ade-
quaram. Até a Rede Globo, que é a principal produtora e que poderia se sentir 
atingida de alguma forma, se alinhou ao projeto. As programadoras estrangei-
ras estão hoje apenas capitaneadas por uma operadora, que é a SKY. O voto 
de confiança no projeto de lei deve se dar pela defesa do conteúdo brasileiro e 
da produção independente. Além disso, existem recursos para financiamento. 
Há um fundo, criado com recursos do Fistel [Fundo de Fiscalização das Teleco-
municações] para essa produção. E muitas operadoras já usufruem do Artigo 
39 [da Medida Provisória 2.228/01, incentivo para coprodução das programado-
ras internacionais de TV paga com produtoras brasileiras independentes]. Ago-
ra, a verdade é que seria muito mais fácil se eu estivesse em Miami, porque 
eu conseguiria mais recursos para investir. Mas a gente está aqui no Brasil e 
é brasileirinho mesmo. Existem outros movimentos de organizar nesse meio, 
mas eles não conseguem decolar por falta de oportunidade. 

E a questão do direito autoral? Hoje, no Brasil, temos cerca de 100 filmes 
lançados por ano. Praticamente todos são financiados por estatais 
ou com dinheiro público. Muitos desses filmes ficam em prateleiras 
mofando sem que se possa dar o acesso a essas produções. Como você vê 
a distribuição, o acesso e o direito autoral?

O direito autoral passa por uma questão anterior. A gente produziu, por 
exemplo, no Canal Brasil, um documentário chamado Loki sobre o Arnaldo 
Batista, dos Mutantes. Foi uma produção que começou como um programa 
feito em 2004. A intenção era entrar na área da música. Tínhamos uma equipe 

monetização, como é que a gente vai tratar isso como negócio, porque existe 
muito investimento por trás dessa coisa toda. Recentemente, fizemos pela 
primeira vez uma transmissão ao vivo no ar e simultaneamente pela internet. 
Foi o grande prêmio da Academia e foi um sucesso. Tivemos 4.600 internautas 
acompanhando a programação. E acho que isso está associado também ao 
fato de termos 2,4 milhões de assinantes com possibilidade de olhar o canal 
pela televisão.

Você acha que a internet concorre com a TV?
Não. Ela é complementar. Mas a internet ainda não está sendo tratada 

como precisa porque ainda não fez um negócio para as televisões. Ainda 
não se encontraram modelos. Podem existir muitas televisões na internet, 
aliás, também existe uma sucessão delas quebrando, porque acreditaram 
que conseguiriam buscar modelos comerciais nesse novo espaço. E não foi 
viável. O conteúdo é commodity, tudo é negócio. O que se produz custa caro. 
Nós, então, que produzimos conteúdo no Brasil, sofremos mais do que nin-
guém com isso. Não dá para nos comparar a canais estrangeiros, é mais um 
equívoco. Quando converso com operadoras, muitas vezes ouço argumen-
tos assim: “Ah, não, isso está caro. Eu compro um canal estrangeiro a R$ 
0,20”. Lógico, é fácil para os caras chegarem aqui com um conteúdo abso-
lutamente amortizado por uma distribuição mundial. Tudo que exibimos 
fazemos aqui, compramos aqui. Nós somos o primeiro modelo do negócio. 
Quando eu digo que eu tenho 70% da produção do cinema brasileiro exibido 
na primeira janela do Canal Brasil, nós somos um player importante nesse 
mercado e isso precisa ser visto de uma maneira. Se não houver uma legisla-
ção específica para isso, não vai haver respeito ao conteúdo brasileiro. Não 
falo só em relação ao Canal Brasil, outros canais deveriam existir e estar 
prontos para competir nesse cenário. Porque nós somos oxigênio, somos 
uma janela verde e amarela. E devemos ter outras janelas para isso. Agora, 
voltando à internet, acho que essa substituição tende a ser fundamental. 
Como é que a gente vai usar a interatividade? Eu não posso te dizer, por-
que eu estou cuidando primeiro de sobreviver. Depois, vamos cuidar de uma 
migração de uma situação analógica para uma situação digital. Só então 
vamos buscar essa interatividade. Mas eu posso te dizer que as coisas hoje 
andam mais rápidas do que jamais andaram.

Podem, inclusive, atropelar todos os modelos, não acha?
Lógico.
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que parecia talentosa e resolvemos fazer tudo internamente. Não havia grana 
para fazer fora. Planejamos, então, o programa chamado Luz, Câmera e Can-
ção. Buscamos pessoas importantes para esse momento. Trouxemos o Arnal-
do, pois ele despertava a maior curiosidade em todos nós. Tenho profunda ad-
miração pelo que ele representou, ele foi genial, mas desapareceu com todos 
os seus problemas. O que acabamos produzindo foi uma coisa inacreditável. 
Tínhamos um material deslumbrante. Era realmente emocionante. O progra-
ma ficou pequeno para tudo aquilo. Aventuramo-nos a fazer um documentá-
rio maior. É um documentário feito com paixão e com o que existe de mais 
amador, no melhor sentido da palavra. Três anos e um mês depois de toda 
a produção, tínhamos um filme pronto. Custou R$ 125 mil. Negociamos os 
direitos e inscrevemos o documentário nos festivais. O primeiro foi a Mostra 
do Rio. Ganhamos de cara. Fomos para São Paulo e ganhamos também. Ven-
cemos uma sucessão de festivais. E não fomos para o cinema, planejamos só 
televisão. Não era uma atitude presunçosa, é que eu não tinha os direitos para 
cinema. Funcionou como marketing às avessas. Depois os distribuidores co-
meçaram a ver: “Por que é que não vai para cinema? É um filme ótimo. Vamos 
botar no cinema”. O que eu não tinha era um preço, não sabia que preço era 
esse. Quando tentamos negociar, nos foi cobrado o teto do valor. Aí, sim, o di-
reito autoral está ficando uma coisa muito delicada. Não há padrão. Havia co-
branças de quinhentas pratas a R$ 12 mil. Mas imagina isso, pois eu tenho um 
acordo de distribuição em contrato. O filme possui 54 músicas e se eu pagar 
R$ 1 mil para um, preciso pagar o mesmo para o outro. São cláusulas contra-
tuais. Na negociação com o cinema, não havia um número certo para isso. Fo-
mos descobrir isso tudo na negociação. Alguns editores eram absolutamente 
intransigentes. O conceito era assim: se o DVD é vendido, paga direito paritá-
rio. Com a televisão também. Exibiu, pagou. Mas no cinema, não. As editoras 
arbitram valores lá em cima. Mesmo para um documentário assim. O que fize-
mos, então? Cortamos e substituímos músicas. Ainda precisamos lidar com a 
impossibilidade de não exibir sem um distribuidor. Fomos então até o Adhe-
mar Oliveira [dono da rede Espaço de Cinema] e foi exatamente como a gente 
queria. O acordo com ele nos permitiu uma distribuição digital nas condições 
que a gente queria. Nós saímos em 20 cidades do Brasil. Com isso, também 
estava trabalhando a marca do Canal Brasil. Foi uma coisa extremamente po-
sitiva. Tivemos 18 mil espectadores em cinema, o que é superbacana para o 
documentário. Também lançamos em DVD e vendemos a primeira tiragem 
em menos de um mês. Foram cinco mil DVDs. No aniversário do Canal Brasil, 
exibimos como presente o Loki. O Arnaldo também foi à Virada Cultural e a 

Livraria Cultura comprou 2 mil DVDs para um lançamento. Foram vendidos 
1.100 na primeira noite. Foi uma fila colossal, foi lindo. Mas toda essa ques-
tão do direito autoral está prejudicando todo mundo que está lidando com a 
nossa história recente, especialmente os documentaristas. Coproduzimos o 
Dzi Croquettes e passamos pelo mesmo problema. São coisas graves. Quando 
você conversar com outros documentaristas, eles estão passando pela mesma 
coisa. As propostas ficam inviabilizadas. Não há uma prática regulamentada, 
não há padrão. Tudo é muito vago. E a gente está vivendo um momento muito 
rico de resgate desse passado. Saíram coisas como o filme do Wilson Simonal, 
por exemplo. Há toda uma quantidade de documentários que estão sendo fei-
tos que nada mais são do que uma reflexão sobre o passado. O que precisamos 
hoje para o direito autoral são janelas. Não há nada que tenha sido feito, que 
não tenha espaço. Está todo mundo indo para o Canal Brasil. Isso decorre 
de todo esse movimento que a gente fez. Inclusive, shows de música. Sempre 
imaginamos que os shows são uma oportunidade para a criação de um selo 
do canal. Entramos na música produzindo shows em regimes sinérgicos. Te-
mos capacidade de captar e editar aquilo que a gente capta. Provocamos a 
entrada das gravadoras com áudio e mixagem, porque não eram coisas caras 
e não estávamos preparados para fazer. Foram quase 60 shows feitos pelo Ca-
nal Brasil. As gravadoras mudaram também o seu formato e a sua forma de 
atuação. Elas não têm mais elencos fixos, elas trabalham muito por projeto. 
E, assim, entramos de uma forma complementar, criando conteúdo e parceria 
na distribuição. Nosso foco é televisão, não podemos nos dispersar, mas, com 
o tempo, descobrimos caminhos para o selo se tornar viável. Fizemos uma 
parceria com a distribuidora Microservice e com a MZA, do Marco Mazzola, 
que é talvez um dos maiores produtores brasileiros. A estreia do selo foi com o 
Loki. A partir daí, veio uma sucessão de produtos. Na lista também temos do-
cumentários, como Panair do Brasil [dirigido por Marco Altberg], Jards Macalé 
– Um Morcego na Porta Principal [dirigido por Marco Abujamra], Condor [diri-
gido por Roberto Mader], além de shows musicais. Esse é o primeiro movimen-
to que o canal faz em pacote, botando a cara no mercado. Lógico que quem 
produz analogicamente não tem tanto medo da internet ou da pirataria. Isso 
porque estamos propondo um modelo absolutamente paralelo, sem grandes 
investimentos. Aliás, não tenho investimento nenhum, eu tenho o produto. 
Essa parceria faz com que os riscos da pirataria – que afastaram as gravadoras 
do negócio – fiquem pequenos e sejam bastante atenuadas. Quando o Loki ia 
ser lançado em DVD, recebemos uma ligação dizendo que o documentário já 
estava sendo distribuído por um camelô. Foi a glória, cara! Quer coisa melhor 

Paulo Mendonça Paulo Mendonça



do que isso? Essas coisas geram transtornos, mas podem ser vistas de uma 
maneira diferente.

O acervo da TV Cultura no YouTube, por exemplo, tinha mais de cinco 
mil vídeos postados. E não foi a TV Cultura que pôs no ar. O que fazer 
com isso?

Nada. O Loki foi também pro YouTube inteirinho. Temos o Larica Total com 
todos os programas postados no YouTube. Isso gera uma corrente positiva. 
Esse programa, o Larica Total, ganhou o prêmio da APCA como melhor pro-
grama humorístico da televisão brasileira. O programa é uma guerrilha total, 
é uma absoluta irreverência. Mas você imagina a quantidade de grana que 
se gasta com programas humorísticos em todas as televisões brasileiras? Ga-
nhamos esse prêmio absolutamente respeitado fazendo com quase nada. 

Nesse contexto da produção do Canal Brasil, onde é que entra a 
possibilidade de patrocínio?

Abrimos para o produtor a possibilidade de ele trazer o patrocinador quan-
do o programa nos interessa. Ele busca o patrocínio, vai ser o detentor dos 
direitos autorais do programa e nós funcionamos como um licenciador. Da-
mos em troca uma mídia alentada que facilita a negociação dele com o seu 
patrocinador. Tivemos uns quatro programas que já vieram com o patrocínio, 
dentro dessa modelagem. Isso é extremamente positivo para o produtor, na 
medida em que ele não trabalha com o orçamento reduzido do Canal, permi-
te que ele trabalhe com orçamentos mais realistas, ou mais favoráveis a eles. 
Além de permitir que ele seja detentor dos direitos do seu produto.

Vivemos hoje uma discussão grande sobre o modelo de financiamento 
da cultura, inclusive da própria Lei Rouanet. Como você percebe essa 
evolução e como avalia o que está acontecendo hoje?

Eu não tenho um histórico na produção ligada ao incentivo à cultura. Nun-
ca usei nada que fosse patrocinado ou financiado pelo governo. Não utiliza-
mos nada disso. Meu histórico permitiu ter envolvimento em políticas de fi-
nanciamento por outros meios. Fui superintendente da Associação Nacional 
das Instituições do Mercado Financeiro e de Capitais (Andima), que tinha por 
função ser um fomento de sistema de negociação, entre poupança e produ-
ção. É uma entidade extremamente progressista, que alavancava sistemas 
para fomentos de diversos segmentos da economia real. De ouro a título da 
dívida agrária. Trabalhei em uma grande empresa de custódia de ativos des-

materializados, a negociação e a liquidação era toda eletrônica. A empresa é 
o Cetip que hoje congrega todos os títulos do setor privado. Esse meu período 
profissional foi pouco depois do governo Collor com toda aquela crise. No Bra-
sil, assistíamos uma debacle do cinema brasileiro. Não se produzia porra ne-
nhuma, era uma coisa muito delicada. Foi quando eu chamei Roberto Farias e o 
Luiz Carlos Barreto para mostrar o que era aquele sistema que eu trabalhava. A 
proposta era que eu poderia colocar o ativo do cinema ali dentro para financiar 
a produção. Seria uma oportunidade de dar credibilidade a esse papel. O que 
sabíamos é que não dava para imaginar uma postura de mecenato, por isso a 
renúncia fiscal era necessária neste cenário. E foi isso que o Luiz Carlos Barreto 
fez. Ele pegou a ferro e a fogo essa proposta, passou um ano em Brasília nego-
ciando com o governo e com os parlamentares. Assim surgiu o Certificado do 
Audiovisual, foi o recrudescimento e o refinanciamento do cinema brasileiro. 
Portanto, fiquei com essa pecha de ter organizado essa proposta pelo mercado. 
Depois que sai da Cetip, me procuraram para tentar organizar um canal como 
possibilitava a Lei do Cabo. Foi como surgiu minha inserção no Canal Brasil. 
Também sou do comitê gestor do Fundo Setorial do Audiovisual da Agência Na-
cional de Cinema (Ancine). É um fundo bem intencionado, podemos ter errado 
em algumas coisas, mas penso que estamos acertando de linha para linha. As 
propostas e as intenções são as melhores possíveis, estamos disponibilizando 
muito recurso para produção.

Quanto isso é hoje? Cerca de R$ 70 milhões? 
R$ 67 milhões distribuídos em quatro linhas. Temos a linha de produção, a 
linha de distribuição, a linha de compra de direitos e a linha de televisão. A linha 
de compra de direitos é da maior importância, porque permite ao distribuidor 
brasileiro ter recursos para competir com as majors, na compra daquilo que 
eles entendem que são os títulos mais competitivos para produção. Vejo essas 
linhas como um caso de sucesso, pois o Estado precisa ter um papel indutor 
com suas políticas. O fundo setorial foi muito mal compreendido na medida 
em que ele não é interpretado como um capital associativo. Esperava-se 
que ele tivesse um papel de mecenato, oferecendo recursos a fundo perdido. 
Não é isso. Mas isso requer uma maturidade da indústria de produção, de 
distribuição e de televisão. Esse tem sido o meu principal envolvimento. Vejo 
como fundamental o papel do Estado diante das dificuldades que temos para 
produzir nesse país. Aliás, essa função do Estado é importante em qualquer 
outro lugar do mundo que sofra a predação do cinema americano. Logo, é 
preciso ter uma base de sustentação. Minha impressão é que o fundo vai ser 
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muitíssimo importante. Ele está cada vez mais maduro. Os equívocos que 
cometemos foram imediatamente corrigidos após serem identificados. Existe 
boa intenção em todos os membros do comitê, especialmente na Ancine. 

Como o Canal Brasil vê essa questão da memória do cinema brasileiro? 
Qual é a atuação que o Canal Brasil pode ter nesse processo?

Não dá para dizer que nós restauramos – na acepção do termo –, mas fize-
mos a telecinagem apurada e recuperamos quinhentos e poucos títulos. Uma 
grande quantidade de títulos estava absolutamente perdida e passou a ser 
procuradoa pela equipe de aquisição do Canal Brasil. São os nossos detetives, 
dois meninos que estão atrás de tudo isso. E esses títulos recuperados são 
importantíssimos, como o Vigilante Rodoviário, um sucesso. A gente restau-
rou aquela série inteira, são mais de 30 episódios. Em um canal como o Canal 
Brasil, cabem coisas como essa. A memória afetiva é muito presente no canal. 
Quem assiste tem um olhar de muito carinho por esse tipo de coisa. Não é 
favor, faz parte do negócio. É uma responsabilidade que temos perante essa 
memória. Temos acervo limitado e vivemos de conteúdo brasileiro. Se não 
cuidarmos disso, quem haverá de cuidar? 

Para encerrar, uma pergunta provocativa. Parece que o Canal Brasil 
toma pra si muitas vezes uma missão de emissora pública fomentando 
a cultura. Como você analisa a missão do público e do privado na TV? 

Não sei. Sou oriundo do setor privado, não sou uma pessoa adequada ao 
tipo de comportamento de empresas públicas. Talvez seja um certo sentido 
de urgência que o setor privado tem e me contaminou. Penso que o papel 
de qualquer televisão, seja qualquer abordagem, é sempre o de fomento. As 
emissoras públicas podem se engessar por linhas editoriais, pelos compro-
missos e pelas diversas responsabilidades que têm. Inclusive, do seu uso polí-
tico. Não estou dizendo que aconteça, mas sabemos que há pressões. O setor 
privado possui muito mais independência nesse ponto. Mas todos nós temos 
o compromisso de fomentar uma indústria. Televisão que pretende ter diver-
sidade e pluralidade não se faz sem produção independente. Os engessamen-
tos profissionais e a quantidade de profissionais de cada televisão remetem 
naturalmente a você ter uma busca de uma profissão verticalizada, que não 
vai produzir progresso para o setor. O nosso modelo de negócios é trabalhar 
no canal com excelência e criatividade. Então, fomentar é a função de qual-
quer televisão, pode ser pública ou privada. Cada um tem um olhar para o que 
representa culturalmente para o país. E se as televisões abertas tentassem 

descobrir ou inventar modelos diferentes daqueles propiciados pela Globo, 
teríamos seguramente um setor mais pujante. É o grande desafio que teremos 
de enfrentar. 

Para assistir essa entrevista em vídeo:

http://www.producaocultural.org.br/slider/paulo-mendonca/
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Rachel Joffily Ribas é atriz, cenógrafa e aderecista, criadora, junto com Mar-
cos Caetano Ribas, do Grupo Contadores de Estórias, fundado em 1971 em 
Nova Iorque e desde 1981 radicado em Paraty, no estado do Rio de Janeiro. 
A trajetória do casal de artistas começou durante a ditadura militar, quando 
abandonaram o curso da Universidade de Brasília e foram estudar e morar 
nos Estados Unidos. Os dois uniram seus aprendizados de artes cênicas, dan-
ça, ilustração e folclore brasileiro e formaram o grupo.

“O primeiro espetáculo que criamos em Nova Iorque e que inaugurou o 
Grupo Contadores de Estórias foi uma história de folclore brasileiro”, lembra 
Rachel sobre a montagem O Bode e a Onça (1971). Desde então, o grupo ga-
nhou experiência e maturidade artística. Participou de inúmeros festivais in-
ternacionais de teatro. “Trabalhamos sempre na contramão. O Yan Michalski, 
que era um crítico de teatro conhecido no Rio, definiu o Grupo Contadores 
de Estórias como um grupo que está sempre na contramão das tendências.”

Rachel é responsável pela programação visual de 25 espetáculos, entre 
eles O Homem que Queria a Sabedoria (1975) e Memórias de um Tigre de Circo 
(2008). Também é diretora-adjunta do Teatro Espaço, em Paraty, espaço cul-
tural que o grupo utiliza para apresentar suas produções. “Todo mundo do 
grupo faz tudo: iluminação, bonecos, constroi, ensaia e trabalha na lojinha 
do teatro se precisar. Isso é um conceito nosso. A pessoa não pode ser só ator. 
Pelo menos nessa companhia não pode. Todo mundo é multiuso.”

Como você e Marcos Caetano Ribas fundaram o Grupo de Contadores de 
Estórias? Quando e como o grupo começou?

O Grupo Contadores de Estórias começou em Nova Iorque, em 1971. Nós 
estávamos juntos e tínhamos saído da Universidade de Brasília para Nova Ior-
que. Nossa ideia era estudar. Eu queria fazer ilustração e ele, teatro. Realmen-
te acabamos estudando isso. Fiz um curso na Parsons The New School for 
Design e o Marcos estudou teatro e dança na The Neighborhood Playhouse 
e em outros cursos avulsos. Ele trabalhou com o The Open Theater, que, junto 
com The Living Theater, formava os dois principais grupos de vanguarda de 
teatro da época. Com essa formação, começamos a trabalhar juntos. Usamos, 
primeiramente, máscaras e, depois, criamos os bonecos como nossos perso-
nagens. Tivemos uma vivência antes na Universidade de Brasília, quando sa-
íamos para Goiás Velho e Pirenópolis com a ideia de ver a cultura popular. O 
primeiro espetáculo que criamos em Nova Iorque e que inaugurou o Grupo 
Contadores de Estórias foi uma história de folclore brasileiro. As máscaras 
eram feitas usando a papietagem, uma técnica antiga usada em Pirenópolis 

Rachel Joffily Ribas

“Fizemos espetáculo 

anarquista na ditadura. 

Na abertura política, fizemos 

uma coisa superintimista 

em teatros pequenininhos. 

Sempre abrimos portas, 

somos pioneiros.”
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Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron no dia 30 de maio 

de 2010, em São Paulo. 



Muita gente usa o termo bonequeiro para quem manipula o boneco, mas 
parece que não é isso. Como se chama o manipulador do boneco?

Titereiro. É o manipulador de bonecos. Quando eu me chamo de bone-
queira, eu quero dizer que sou a fazedora do boneco. Na verdade, o tipo de 
boneco que a gente usa hoje em dia não tinha nem nome. Havia fantoche, 
boneco de vara, marionete, mas o que usamos não tinha nome. Foi inventa-
do, como falei sobre os bonecos de cinco metros de altura. Na década de 80, 
o Marcos estava mergulhado na cultura dos índios brasileiros. Ele chegou 
até a aprender nheengatu. Queríamos montar espetáculos sobre índios bra-
sileiros e estávamos em trânsito entre Nova Iorque e Brasil, em uma viagem 
por terra que fizemos. Então resolvemos criar um espetáculo que coubesse 
em uma mala. Criamos bonecos pequenos que expressavam a sensualida-
de do índio brasileiro como uma coisa muito orgânica. Os bonecos criados 
nessa época viraram uma marca registrada nossa. O que é mais associado 
ao nome do Grupo Contadores de Estórias são esses bonecos de 50 centíme-
tros. É muito poético.

Vocês montam muitas peças em silêncio, sem fala alguma. Como é o caso 
da montagem de Chapeuzinho Vermelho. Vocês trabalham um roteiro 
conhecido, por exemplo, e criam a imagem do boneco. Como é isso?

Desde 1980 que a gente não usa texto. O Marcos cria espetáculos sem texto. 
Até é uma disparidade, porque o nome do grupo é Grupo Contadores de Estó-
rias e isso confunde muito. Mas não trabalhamos para crianças e não usamos 
palavras. Então, por que é que o grupo chama Grupo Contadores de Estórias? 
É porque não é histórias com agá. É uma homenagem a Guimarães Rosa, a 
“estórias” se escreve com “e”. Pesquisamos histórias de tradição oral. São ca-
sos que aconteceram há muito tempo e são essenciais para a cultura. Foram 
contados tantas vezes que passam a ser joias de concisão. Entre outras coisas, 
o Marcos é admirador da arte japonesa. Haikai é o máximo de síntese em ter-
mos de poesia, não é? Quando usávamos bonecos grandes, ainda havia uma 
narrativa. Muitas vezes não havia diálogo, mas a história vinha em forma de 
palavras. Quando passamos para os bonecos pequenos, ele percebeu que não 
precisava da palavra. Podíamos contar a história, a sensação ou aquele peda-
ço de vida sem usar palavra nenhuma. Chapeuzinho Vermelho, que você citou, 
é uma concessão que ele fez pra mim. Passamos anos sem fazer nada para 
criança quando estávamos em Paraty. Muita gente ia ao teatro e falava: “Puxa, 
vocês não fazem nada pra criança”. Aí, eu falei: “Pô, vamos montar um espetá-
culo bem pequenininho assim. Vamos pegar o Chapeuzinho Vermelho”. Fiquei 

e Goiás Velho com as Cavalhadas e a Festa do Divino. Então, apesar do grupo 
nascer em Nova Iorque, ele estava bem enraizado na cultura brasileira. O nas-
cimento foi assim. Estamos trabalhando juntos desde essa época.

Seu currículo traz várias definições sobre o seu trabalho: cenógrafa, 
aderecista, bonequeira. Como você se define?

Com essas três definições mesmo. Bonequeira, cenógrafa e aderecista. Te-
nho formação de cenógrafa. Faço cenários em função do trabalho do Grupo 
Contadores de Estórias. E figurinos também. Tudo o que é visual em nosso 
trabalho eu tenho alguma participação. Agora, a coisa que eu acho que me 
destaca é o fato de que faço os bonecos que usamos no grupo. São bonecos 
especiais que fazem com que o grupo seja convidado para festivais no mundo 
inteiro. Eles têm força visual. Eu costuro e modelo, mas eles são um trabalho 
conjunto meu e do Marcos. Isso porque o Marcos é quem faz com que um ob-
jeto bem feito e bonito vire um objeto cênico. Ele ganha expressão.    

Conte mais sobre o processo de criação dos bonecos e a etapa seguinte 
de roteirização e de adaptação cênica.

Todos os espetáculos do Grupo Contadores de Estórias são escritos, roteiriza-
dos e criados e dirigidos pelo Marcos. Ele tem uma visão muito clara de como aqui-
lo será encenado. Um exemplo disso é quando trabalhávamos na década de 70 ao 
ar livre. Isso porque eram bonecos enormes. Na época, ele falou: “Vamos fazer isso 
ao ar livre, esses bonecos precisam ser grandes”. Aí eu fiz com um metro. E ele: 
“Não! Grande, grande! Cinco metros de altura!” A gente estava nas praças, com-
petindo com os prédios, viadutos e árvores. Era preciso ser realmente grande. Sou 
uma artista, portanto, e ele é o diretor de arte. Fizemos bonecos imensos. A técnica 
da época era de papietagem. Fala-se papel machê, mas papel machê é uma massa 
de papel. Papietagem são tiras de papel sobrepostas com cola. Cobre-se um mol-
de com papel. Ao tirar o molde, cria-se uma espécie de papelão. Brincamos que o 
material que fazemos os bonecos são a carne e o osso. A estrutura é de madeira, 
funciona como o osso para não deixar o corpo dobrar. A carne é feita uma espu-
ma, a pele é malha, o rosto e as mãos são moldados em massa. É como se fossem 
atores pequenos. Se eu precisasse definir a linguagem teatral do Marcos, eu diria 
que é o máximo de emoção com o mínimo de gestos. É assim quando ele trabalha 
com atores, com bailarinos ou com bonecos. É bem minimalista. Os bonecos his-
toricamente são caricaturas, ele é usado para ser uma caricatura do ser humano, 
é o grotesco. No nosso caso, a proposta é como se eles fossem gente, que tivessem 
movimentação quase humana. 
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jar o mundo inteiro, porque era uma coisa surpreendente. Chegamos até um 
circuito de festivais de teatro, não só o circuito do teatro de bonecos. Entre 
eles, o Festival de Nancy e o Next Wave Festival. Também gostaria de fazer um 
parênteses nesse momento para dizer que não trabalhamos só com teatro de 
bonecos. Fizemos pelo menos 10 anos de dança contemporânea. Eram espe-
táculos sem bonecos. Penso que os bonecos existem e cumprem um propósi-
to. Como se fosse um zoom que se faz na cena. Seja o bonecão na praça ou um 
boneco minúsculo, isso é como focar na cena. Também fizemos a mistura de 
bonecos com bailarinos e com atores.

Como funciona a mistura dos bonecos com bailarinos, por exemplo?
Para a plateia, o que acontece é esse exercício de zoom. Isso aproxima e 

afasta. Uma apresentação com movimentação e música já é dança, não é? O 
boneco já está dançando mesmo quando faz um movimento corriqueiro e ba-
nal. Uma velhinha que coça o pé durante uma música, por exemplo, funciona 
como uma coreografia. Muitas vezes há uma sequência de movimento feita 
por um boneco e por um bailarino. Outras vezes a cena é um contraponto. Em 
outro espetáculo, fizemos com que os bonecos fossem como uma vírgula na 
história. Havia uma coreografia com bailarinos e, antes da próxima cena, ha-
via um boneco, como uma vírgula, uma pequena quebra. Tudo no mesmo es-
paço, sempre. A luz ficava no palco inteiro enquanto as pessoas dançavam. Aí 
uma luz ficava focada em um canto onde foi feita uma sequência com boneco. 

Fale também sobre a experiência de gerir o teatro. Como é isso?
Bom, criamos o grupo em 1971. Dez anos depois, mudamos para Paraty. 

Tínhamos morado fora do Brasil várias vezes e fomos a Paraty fazer uma apre-
sentação em um festival de teatro de rua. E achamos que lá era um lugar onde 
gostaríamos de morar. Na mesma época, entramos em um circuito de turnês 
internacionais. Morávamos em Paraty e trabalhávamos fora do Brasil. Com o 
dinheiro dessas turnês, compramos uma casa no centro histórico. Morávamos 
em um sobrado no centro histórico e tínhamos um espaço para nosso ateliê. 
Mas a gente não tinha onde ensaiar e se apresentar. Depois, compramos um 
espaço com o objetivo de montar os espetáculos. Começamos a apresentar 
a peça para os amigos neste espaço, antes de levá-la para São Paulo e Rio de 
Janeiro. Usávamos esse espaço para isso. Mas não imaginávamos que a gente 
podia se apresentar em Paraty, uma cidade pequena. Acabamos apresentando 
outras coisas: grupos de música, de dança, eventos. O teatro virou um centro 
cultural, mas não achávamos que podíamos apresentar nossos espetáculos. 

enchendo a paciência dele. Fiz os bonecos todos e ele dirigiu. Apresentamos 
Chapeuzinho Vermelho e não falamos nenhuma palavra. Mesmo se a pessoa 
não conhecesse a história, ela ia entender tudo. Só que todo mundo conhece 
a história. As crianças assistem e não se dão conta de que não tinha diálogo. 
Às vezes, a criança fala assim: “Aquela hora que ela disse não sei o quê”. Mas a 
personagem não disse nada, ninguém falou nada. Foi só música e movimento. 

Também existe o conceito que vincula teatro de bonecos ao teatro 
infantil, o que, para vocês, não é verdade. Vocês trabalham com público 
adulto. Como é isso?

Trabalhamos sempre na contramão. Não sei se as pessoas lembram, mas o 
Yan Michalski, que era um crítico de teatro conhecido no Rio, definiu o Grupo 
Contadores de Estórias como um grupo que está sempre na contramão das 
tendências. No tempo da ditadura, quando não podia haver aglomerados de 
gente na rua, estávamos fazendo espetáculos para milhares de pessoas ao ar 
livre. O espetáculo que foi o mais badalado na época foi A Fabulosa Estória de 
Melão City [direção de Marcos Caetano Ribas], baseada em uma lenda do Afe-
ganistão. Era um espetáculo anarquista encenado nos piores anos da ditadu-
ra no Rio. Juntamos 4 mil pessoas nos parques. Quando veio a abertura polí-
tica, estávamos fazendo uma coisa superintimista em teatros pequenininhos. 
Sempre abrimos portas, somos pioneiros. Somos aqueles que gastam suor e 
sangue para abrir um caminho. Depois, outros vão trilhar tranquilamente e 
ganhar uma grana. Como podíamos apresentar um espetáculo ao ar livre e 
sobreviver disso? Na época, a Funarte era o Serviço Nacional de Teatro. A po-
lítica pública que existia era o aluguel de salas de espetáculo e de subvenção, 
mas tudo voltado para o modelo do teatrão. E nós ficávamos pensando em 
fazer espetáculo ao ar livre. Conseguimos um patrocínio do Departamento 
de Parques e Jardins e passamos alguns anos mantendo uma companhia no 
Rio. Eram entre 10 e 14 pessoas, todos remunerados para fazer espetáculos 
nas praças. O teatro de bonecos para adulto estava nesse contexto. Carregá-
vamos para todo lado um portfólio com críticas sobre nós no The New York 
Times, no Le Monde e outros veículos para vencer o preconceito. Mesmo hoje, 
quando ouço falar de teatro de bonecos, sei que existe uma grande chance de 
ser uma coisa infantil, primária ou tosca. Muita coisa é amadora. Precisamos, 
portanto, vencer barreiras de preconceito. Nós vencemos porque fizemos e 
insistimos. Os críticos iam ver e adoravam. Entramos em um circuito de tur-
nês internacionais. Apresentávamos uma coisa diferente com aquilo. Era um 
espetáculo com duas pessoas,  bem brasileiro, sem palavras. Aquilo podia via-
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trabalham em hotéis, pousadas e restaurantes. Aliás, cada habitante de Paraty 
é um guia turístico. O turista não vai à agência. Se ele está jantando, ele acaba 
perguntando o que se pode fazer à noite. Quanto mais gente sabe do teatro, 
melhor pra gente. Também temos um projeto chamado Escolas no Teatro Es-
paço. Estamos no quinto ano de trabalho e em uma luta por patrocínio. O 
começo teve uma verba do programa Monumenta, da Unesco e do Ministério 
da Cultura. Quase cinco mil crianças e jovens foram ao teatro com esse recur-
so. Em todos os nossos projetos, sempre inventamos maneiras de incluir as 
escolas públicas de Paraty. É bom lembrar que Paraty é um município pobre, 
apesar de ser sofisticado. As crianças das escolas públicas são de famílias de 
baixa renda e é muito legal vê-las indo ao teatro. Paraty não tem cinema e não 
possui atividades culturais para os jovens. Nosso trabalho é para que essas 
crianças vejam uma atividade cultural da cidade e aquilo não é só para turis-
ta. Porque em Paraty acontece muito isso. A Flip e o Festival de Jazz são para 
turistas. Tudo o que está relacionado ao glamour da cidade, a população local 
entende como sendo coisa para os outros. O nosso projeto busca mudar essa 
mentalidade.

O teatro então se viabiliza sozinho. O patrocínio é para alguns projetos, certo? 
Isso. O teatro não depende de patrocínio para a sobrevivência. Somos 10 

pessoas que vivem desse trabalho. Pagamos nossas contas e conseguimos a 
sobrevivência. Precisamos de patrocínio pontual para montar um espetáculo, 
por exemplo. E também porque não sobra dinheiro para fazer uma reforma 
ou comprar equipamento novo. Mas, pelo menos quando precisamos buscar 
patrocinador, pensamos em muitas opções. Não ficamos concentrados só em 
um que, por algum motivo, deixará de financiar a cultura e nos deixará órfãos. 
Aliás, foi o que aconteceu com a Petrobras há algum tempo, quando ela dei-
xou de financiar algumas companhias de dança. 

A experiência internacional de vocês os colocaram em contato também 
com certa tradição mundial de bonecos. Como é isso?

Existe mesmo essa tradição. O teatro de bonecos japonês, o bunraku, é o 
anterior ao kabuki, o teatro com pessoas. O teatro com atores se inspirou no 
teatro de bonecos. No mundo inteiro, já existia essa tradição. Ao mesmo tem-
po, nós estávamos querendo resolver uma questão nossa. Era uma coisa que 
não tinha nome, que ninguém usava. No Brasil, por exemplo, muitas compa-
nhias usam e chamam manipulação direta, mas não tinha nome. Quando co-
meçamos no Brasil, não havia ninguém fazendo teatro de bonecos para adul-

Até que resolvemos experimentar e apresentamos uma peça. Deu certo. Pa-
raty tem uma coisa muito engraçada: a cada semana, tem um público novo, 
é uma plateia móvel, que passa pela cidade. Temos, por exemplo, um espe-
táculo que está em cartaz há 14 anos com duas apresentações por semana. 
Sempre há público e garantimos a sustentabilidade do teatro. 

Que espetáculo que é esse?
Em Concerto [direção de Marcos Caetano Ribas].

Paraty tem turismo cultural com o Festival de Jazz e a Festa Literária 
Internacional de Paraty. Como é essa relação? As pessoas vão e voltam 
para a programação cultural da cidade? Existe um boca em boca em 
torno do teatro de vocês? 

É um teatro bastante conhecido. Isso é resultado dessa continuidade do tra-
balho de temporadas que fizemos. Era uma maneira de manter a companhia 
azeitada. Fomos descobrindo que isso era viável economicamente. A cidade 
também percebeu que era legal ter a gente lá como uma opção de atividade 
cultural à noite. As pousadas passaram a recomendar o teatro, passamos a 
freqüentar os jornais e os guias turísticos. Virou uma atração imperdível. Cla-
ro que muita gente vê mais de uma vez. Há quem chegue lá e diga que está 
vendo o espetáculo pela quarta vez. Somos uma das caras de Paraty. A cultura 
local da cidade é muito forte, ficou preservada porque a cidade ficou isolada 
bastante tempo. É um cenário maravilhoso, muitas festas religiosas aconte-
cem ainda por lá. O bairro histórico tombado atraiu artistas. Logo, fazemos 
parte desse ecossistema. A Liz Calder foi a Paraty e ficou se perguntando se 
daria certo montar um festival literário internacional na cidade. Ela olhava 
em volta e via que a cidade tinha esse perfil cultural. Isso é importante de se 
dar conta. Quem não é da área de teatro não se dá conta da conquista de um 
teatro funcionar o ano inteiro em uma cidade do tamanho de Paraty. Muitas 
vezes você vai a um teatro em São Paulo e não encontra esse movimento. Se fi-
zermos temporadas longas em outros lugares, não temos tanto público como 
lá. Esse espetáculo já está chegando a 100 mil espectadores.

Como é a relação de vocês com o público da cidade de Paraty? Não só 
com os turistas, mas com o público da cidade. 

Apresentamos o espetáculo às quartas e aos sábados. Temos uma política 
de distribuição gratuita de convites às quartas-feiras para as pessoas que pe-
dem. Também convidamos todo mundo ligado ao setor de turismo, todos que 
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to na década de 70. É um rei de cinco metros de altura, ele não fazia nada, não 
falava. A voz era feita por atores de fora e ele simplesmente vinha, era carrega-
do por quatro atores, como se fosse levado em uma liteira. A cara desse rei é o 
símbolo do grupo, virou uma espécie de ícone de nossa história. Foi na década 
de 80 que fizemos esses bonecos pequenos. O espetáculo mais marcante foi o 
primeiro. Chamava-se Mansamente, tinha bonecos indígenas. Na última cena 
da história do casal de índios, eles transavam. Era uma transa muito poética, 
superbonita, doce, mansamente. Logo, eu diria que esse casal de índios é o 
símbolo desse formato de teatro com os bonecos pequenos. O terceiro é um 
espetáculo que foi feito, se não me engano, na década de 90, na fase em que 
trabalhamos mais com dança. Foi Rodin, Rodin. Era um espetáculo com baila-
rinos e com alguns bonecos, baseado nas esculturas e nos desenhos de Rodin. 
Foi lindo. E por causa desse espetáculo a gente acabou fazendo aqui, em São 
Paulo, uma performance, um evento, que chamava Museu Rodin Vivo, quan-
do a exposição dele estava na Pinacoteca. O pessoal do Museu Rodin de Paris 
pediu e eles sugeriram que o SESC patrocinasse uma montagem dirigida pelo 
Marcos. Ele fez um Museu Rodin Vivo no Jardim do Museu do Ipiranga. Foram 
42 intérpretes, bonito, era como se estivesse andando no museu e as estátuas 
eram coreografadas. Os bailarinos faziam coreografias passando por todas as 
esculturas do Rodin. Essa experiência de poder fazer uma superprodução em 
São Paulo foi bem interessante. 

Para assistir essa entrevista em vídeo:

http://www.producaocultural.org.br/slider/rachel-joffily-ribas/

tos, não tinha ninguém fazendo manipulação direta. 
Não havia outros grupos, como o Giramundo, já trabalhando?

O Giramundo tem uma tradição de teatro de bonecos. Eles fazem mario-
netes e bonecos de vara. Eles fazem muito bem, são bonecos maravilhosos. 
É diferente. Não é que os nossos bonecos sejam melhores do que os do Gi-
ramundo. Não. São maneiras diferentes de trabalhar. É como compararmos, 
por exemplo, a escolha por bailarinos ou atores em determinada montagem. 
O bailarino tem o uso do corpo muito mais rico do que o do ator. E como a 
gente não está falando, não usa palavras, é muito melhor que seja feito por um 
bailarino do que por um ator. Com o boneco também. Eles respondem a uma 
necessidade. 

Quando vocês vão para fora do Brasil, sentem o retorno de que aquilo é 
visto como uma manifestação típica do Brasil? O público reconhece isso? 

Os espetáculos são muito regionais e muito universais. Não se trata de um 
personagem do Nordeste. Tratamos de temas: envelhecimento, erotismo, te-
são. Acho que eles têm uma aparência brasileira, mas não necessariamente. 
No primeiro espetáculo nessa escala que citei, o Mansamente, havia os bone-
cos como índios brasileiros e o cenário era floresta. 

Como é o processo de ensino ou de formação de vocês? 
Estávamos falando do Projeto Escolas. Mas faço um parêntese pequeno sobre 

isso.  Dentro do universo de 4.500 crianças e jovens que fizeram oficinas ou cursos 
conosco, penso que se houver um que pense assim, que aquilo ele pode fazer, já 
vale a pena. Toda a produção vale a pena. A ideia, o trabalho e a dedicação valeram 
a pena. De outro lado, sempre ensinamos as pessoas que vieram trabalhar com a 
gente, porque a sempre fizemos coisas que não eram convencionais. Por mais trei-
namento que o ator tivesse ou um bailarino, ele ia ter que aprender uma técnica 
nova. Formamos várias pessoas assim. Não somos muito ligados a cursos, fizemos 
alguns recentemente em Paraty. Eu estou aprendendo a ensinar o que faço também. 
Vou fazendo, não crio um método. Mas, voltando, sempre ensinamos as pessoas da 
companhia. Todo mundo do grupo faz tudo: iluminação, boneco, constroi, ensaia 
e trabalha na lojinha do teatro se precisar. Isso é um conceito nosso. A pessoa não 
pode ser só ator. Pelo menos nessa companhia não pode. Todo mundo é multiuso.

Entre os bonecos que vocês fizeram, alguns devem ter marcado época. Fale 
de alguns desses personagens para o leitor imaginar o trabalho de vocês. 

Eu escolheria três. Um é o rei dessa história do Afeganistão, o Rei Melão, fei-
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Roberto Smith é economista e preside o Banco do Nordeste do Brasil (BNB) 
desde fevereiro de 2003. Nasceu no estado de São Paulo, mas vive em For-
taleza há mais de 30 anos. Smith comanda um dos principais programas de 
incentivo à cultura. Desde 2005, cinco edições do Programa BNB Cultura fi-
nanciaram 1.131 projetos de 474 municípios da região Nordeste, Norte de 
Minas Gerais e do Espírito Santo – a área do Semi-Árido onde atua o banco. 
“Queremos que os editais de cultura contemplem o maior número de estados 
e municípios. É uma política interessante.”

O Banco do Nordeste do Brasil também estruturou uma parceria na área 
cultural com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BN-
DES), histórico financiador da cultura e uma das poucas instituições que apli-
ca recursos não reembolsáveis para as artes. As instituições hoje são parceiras 
nos editais de cultura. A edição 2011 do programa vai reunir R$ 6 milhões. 
Para Smith, “o fato de estarmos trabalhando agora conjuntamente com o BN-
DES busca somar recursos para resolver um problema de uma maior partici-
pação do Nordeste na produção cultural”.   

Roberto Smith também atuou em cargos de liderança na Associação La-
tino-americana de Instituições Financeiras para o Desenvolvimento (Alide), 
na Junta de Administração da Agência Especial de Financiamento Industrial 
(Finame/BNDES), no Conselho Deliberativo da Superintendência do Desen-
volvimento do Nordeste (Sudene) e na Universidade Federal do Ceará (UFCE). 
O Banco do Nordeste hoje possui três centros culturais: em Fortaleza (CE), em 
Juazeiro do Norte (CE) e em Sousa (PB). “Somos um banco de desenvolvimen-
to, que se faz com alma. Ela, por sua vez, é feita de cultura.”

Fale um pouco sobre qual é a missão e o tamanho do Banco do Nordeste 
do Brasil (BNB), que é o maior banco de desenvolvimento regional da 
América Latina.

Quando eu assumi o banco, chamei uma empresa de consultoria e fiz o 
que você está me pedindo, contei o que era o Banco do Nordeste. Eles ficaram 
espantados, apesar de serem de uma empresa que tinha tradição em consul-
toria bancária, mas eles nunca tinham visto nada igual. O Banco do Nordeste 
possui uma faceta diferenciada, ele não é só um banco. Isso se explica pelo 
fato de o banco estar inserido em uma região deprimida, que se ressente de 
indicadores mais rebaixados em relação à média brasileira. Para um nordesti-
no, aliás, nada é fácil. Tudo é acompanhado de grande dificuldade. O próprio 
Banco do Nordeste parece ser assim. Para o BNB merecer um lugar de res-
peitabilidade nacional precisa provar mais do que outras instituições. Con-

Roberto Smith

“Os setores culturais no 

Brasil se acostumaram a 

uma grande dependência 

do estado para distribuição 

de recursos. Foi assim que 

as coisas perderam a sua 

capacidade de autogestão.”
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regional – o que nos coloca em uma das maiores instituições regionais ou na-
cionais. O BNB é o oitavo banco no ranking brasileiro. No caso específico do fi-
nanciamento da infraestrutura cultural, os resultados ainda são muito baixos. 
Ainda que haja alguma movimentação nesse sentido, de tratar a cultura como 
investimento em infraestrutura, isso ainda é uma coisa bastante reduzida. Te-
mos a percepção de que esse seria um fator importante na estruturação do 
desenvolvimento regional, mas isso ainda nos deixa em uma situação bastan-
te rebaixada. Nesse caso, os centros mais dinâmicos da economia brasileira 
possuem o condão de reunir todo aparato necessário para atrair a maior parte 
da produção e da geração cultural para essas áreas mais desenvolvidas.

O Programa BNB de Cultura, em cinco edições desde 2005, patrocinou 
1.131 projetos em 474 municípios, o equivalente a quase R$ 20 milhões. 
Qual é a política cultural do banco? Existe uma preocupação com a 
descentralização também?

Além da cultura, o banco observa isso também nos padrões de atendimen-
to, de crédito e de investimentos para que não haja excessiva centralização 
das aplicações em algumas regiões. Da mesma maneira, queremos que os 
editais de cultura contemplem o maior número de estados e de municípios. 
É uma política interessante. Nos editais de cinema organizados pelo BNDES, 
percebemos que o Nordeste sempre está de fora; com exceção do estado de 
Pernambuco, que aparece com alguma coisa. O fato de estarmos trabalhando 
agora conjuntamente com o BNDES busca somar recursos para resolver um 
problema de uma maior participação do Nordeste na produção cultural [em 
2010, BNB e BNDES firmaram parceria para apoiar a produção e difusão da cul-
tura do Nordeste, Norte de Minas Gerais e do Espírito Santo por meio da seleção 
pública de projetos]. Isso é muito positivo. Nós temos na área cultural um reco-
nhecimento do trabalho e essa coparticipação com o BNDES gera bons resul-
tados. Acredito também que os nossos padrões e editais sejam bem recebidos 
porque são concebidos dentro de um formato democrático, de ampliação do 
acesso ao debate e de abertura para corrigir o que é necessário. Ou seja, traba-
lhamos para uma interlocução com a classe cultural.

Os editais do BNB abrangem o Norte de Minas e do Espírito Santo. Que 
configuração geográfica é esta?

O que caracteriza a participação do Banco do Nordeste é a presença no 
semiárido. Mais de 60% da área do Nordeste está enquadrada no semiárido, 
cujo padrão de identificação é um baixo nível pluviométrico – de até 500 mi-

tribui para isso certo escárnio de como se vê o atraso da região Nordeste. É 
como se estes elementos, que são responsáveis pelo atraso, marcassem essa 
população e jogassem descrédito em tudo que acompanha sua vida. O banco 
se diferencia por ser uma instituição de desenvolvimento regional. Ou seja, 
nossa missão é trabalhar com crédito e financiamentos em longo prazo, en-
tendendo os investimentos como elementos desencadeadores do desenvol-
vimento regional. Contudo, o BNB sofria com uma longa tradição, sobretudo 
dos grandes empresários, de contratar financiamento e não pagar o banco. 
Havia um nível de inadimplência muito elevado, falta de cobranças, falta de 
controles, enfim, tudo aquilo que hoje é uma lacuna de liderança corporativa. 
Por outro lado, fazia um esforço muito grande para se inserir em tudo que 
acontece no país e nos centros de decisão. Ele precisa estar presente e operan-
do em enormes distâncias com uma ampla faixa de ações. Talvez nós sejamos 
o maior banco da América Latina na área de microcrédito rural e urbano. Aos 
poucos, conseguimos mostrar que somos uma instituição modelo. Fizemos 
isso em função de toda uma recuperação desse quadro sobre a qual o banco 
deve trafegar, com todos os elementos que são extremamente rigorosos do 
setor financeiro. Ao mesmo tempo, nossa presença em vários setores não nos 
caracteriza fundamentalmente como banco. No caso da cultura, por exemplo, 
a nossa presença se dá porque entendemos a cultura como um dos vetores 
na questão da valorização e do desenvolvimento regional. Não estamos ape-
nas nos aproveitando dos incentivos fiscais como fazem algumas instituições. 
Desenvolvemos uma concepção de cultura que é muito mais ampla do que 
normalmente aquelas atreladas a fatores mercadológicos.

Antes de entrar na política cultural do BNB, gostaria de sua avaliação 
sobre os investimentos em infraestrutura no Nordeste, incluindo os 
equipamentos culturais. Como o senhor vê isso?

O que a gente está assistindo hoje no Brasil sobre a infraestrutura é tam-
bém um reflexo de todos os anos em que a economia esteve praticamente 
com marcha de crescimento muito baixa. Todo nosso aparato de infraestru-
tura ficou bastante ultrapassado. Há necessidade de grandes investimentos. 
Isso vem ocorrendo no Brasil e vem ocorrendo especificamente no Nordeste 
e o banco é um grande financiador da infraestrutura em geral e a gente en-
tende como um elemento importante, no mínimo, para manter a economia 
nordestina dentro dos padrões da economia brasileira. O Banco do Nordes-
te assume um papel decisivo: somos responsáveis por 62% de toda carteira 
de investimentos na região e somos responsáveis por 35% de todo o crédito 
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gar lá um pedaço do nosso microcrédito, alguma coisa que pudesse ser autos-
sustentável. Acabamos decidindo por um projeto piloto em Pedro II, um mu-
nicípio do Piauí, a pouco mais de 100 quilômetros da fronteira com o Ceará. 
Foi lá que começou a exploração bruta da opala e da confecção de jóias. É uma 
região que possui algum aceno cultural, principalmente por causa do Festival 
de Inverno de Pedro II. Nosso pessoal foi para lá e começou a ver o que existia 
na cidade. Fizemos um mutirão e montamos o centro cultural e de negócios 
com baixo custo. Gastamos R$ 30 mil. Doamos os computadores, um arquite-
to nosso ajudou no centro, enviamos livros, havia teatro e oficinas. Assim, esse 
modelo começou a deslanchar. Nossa experiência seguiu para Guaribas, outra 
cidade do Piauí, uma cidade que o presidente Lula visitou logo no início do 
governo e aonde não acontecia nada. Lá, nós também ganhamos da prefeitura 
uma pequena casa de frente à praça. Aconteceu uma mobilização espontânea 
lá, as pessoas têm sede disso. O grupo redecorou a praça com ladrilhos e pin-
taram tudo. Fizemos uma inauguração com sessão de cinema, estruturamos 
o mercado de venda de animais e começaram a realizar a compra e a venda 
de animais com financiamento do banco. O prefeito, que não acreditava em 
nada, ficou entusiasmadíssimo. Ele tinha pedido R$ 3 milhões para redeco-
rar a praça e ele não gastou praticamente nada. Enfim, estamos avançando 
nessa atuação em pequenos municípios, é um projeto com mais 30 unidades 
dessa de cultura no Nordeste. Recentemente,  o Ministério da Cultura entrou 
no nosso projeto propondo que a gente assumisse 30 Pontos de Cultura do 
Nordeste com essa formatação de financiamento. Então, estamos avançando.

Como se estabelece na prática essa formatação financeira dos microcréditos?
Existe uma área que empresta e que faz os contratos do microcrédito e do 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). Esse 
setor gera uma aplicação do banco que é o bastante para manter um centro 
desses de cultura. Mas o que eu acho importante dentro dessa concepção é 
que não é uma coisa do banco, é uma coisa da comunidade e eles se organi-
zam em função do desenho que a própria comunidade junto com o banco, 
junto com o Inec e com as forças vivas de cada comunidade encontram para 
se colocar. Eu aposto muito nisso porque eu gosto muito das coisas que bro-
tam de uma iniciativa própria e não que brotem de uma instituição forte ou do 
governo que diz: “Olha, vai ser assim”. É claro que existe um impulso do banco, 
mas, à medida que nós estruturamos as coisas, os valores culturais locais vêm 
à tona. Em Pedro II, por exemplo, existe um sujeito que passou a ensinar escul-
tura. Antes era uma coisa só para ele e agora ele dá aula de escultura para os 

límetros por ano. O Norte de Minas e do Espírito Santo se enquadram dentro 
dessa característica. Essa atuação é fundamentada em lei e baseada na atua-
ção da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene). O BNB 
opera isso.

A opção de financiar projetos culturais a fundo perdido, sem usar 
necessariamente incentivos fiscais foi uma opção do próprio BNB?

Sim. É uma opção como a do financiamento da pesquisa aplicada, também 
com recursos que se chamam de fundo perdido. Mas, na verdade, é “fundo 
ganho”. É uma opção que, claro, muitas vezes para a direção não é tão simples 
assim e precisa passar pelo filtro do conselho de administração. No fundo, es-
tamos tirando um recurso que seria lucro do banco e remuneraria o Tesouro 
e os acionistas minoritários. Mas é um instrumento utilizado por nós para 
financiar a cultura, como opção estratégica.

Como surgiu o apoio do BNB a projetos em pequenos municípios e o 
fomento ao microcrédito cultural?

Quando entrei no banco li em um jornal que um professor do Rio de Janeiro 
ia doar sua biblioteca para sua cidade natal. Um lugar nos confins de Ala-
goas. Além disso, tinha um pessoal que havia se organizado neste município 
para formar um centro cultural. Fui atrás e consegui falar com esse professor. 
Ele me contou a história e disse que aquilo estava sendo muito importante 
para a garotada lá. Eu disse que queria ajudar e naquela época nós estávamos 
mudando os computadores do banco. Eles seriam vendidos a preço de bana-
na. Fizemos uma doação de computadores para eles. Aquilo surtiu um efeito 
grande lá. Depois, esse professor veio me contar as experiências da garotada 
com teatro e música. Aquilo ficou na minha cabeça, porque no interior nor-
destino as oportunidades de ver coisas diferentes, outros tipos de possibili-
dades, de trabalho conjunto da juventude são praticamente inexistentes. É 
muito necessário pensar que esses locais precisam de pequenos museus, ci-
nemas e bibliotecas. As coisas nesse governo começaram a brotar com a Arca 
das Letras [projeto do Ministério do Desenvolvimento Agrário de implantação 
de bibliotecas em comunidades rurais] e nós apoiamos um conjunto grande 
destes aparatos do projeto. Essa iniciativa, por sua vez, deixou a idéia de que 
podíamos fazer alguma coisa a mais. Conversando com o pessoal do Instituto 
Nordeste Cidadania (Inec), surgiu a ideia de montamos alguma coisa que ti-
vesse foco na cultura em pequenas cidades, onde não havia nada e que fosse 
algo sustentável. Ou seja, discutimos a possibilidade que a gente pudesse jo-
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posição das águas do São Francisco, a Ferrovia Transnordestina. Nestas obras 
está se contratando praticamente 500 pessoas por dia, todo dia, contando sá-
bado e domingo. As pessoas passam por cursinho rápido de três meses para 
conseguirem aptidão para trabalhar. O maior nível de emprego na construção 
civil envolve, inclusive, a contratação de mulheres. Muitas comandam trato-
res e caminhões pesados, elas ganham aptidão mais rapidamente do que os 
homens, estudam mais. Existem certas áreas nas quais nós estamos vivendo 
grandes processos de mudanças e estas mudanças envolvem tudo, porque 
junto com isso são correntes migratórias fortes. No Nordeste, que foi um tra-
dicional perdedor de população, atraído pelo emprego no Sul, Brasília, Ama-
zônia, hoje o que a gente assiste é um movimento contrário e esse movimento 
contrário muitas vezes traz de volta descendentes nordestinos. O pessoal vol-
tando com um pé de meia para comprar uma terra ou já formado dentro de 
um quadro profissional, quer dizer, toda essa dinâmica é importante. Estamos 
vivendo um processo muito excitante e curioso e acompanhar isso é não per-
der o pé nessa mudança da realidade social e cultural. 

Como você avalia a indústria cultural no Nordeste, sobretudo, o carnaval 
na Bahia e o turismo cultural? Ele cria oportunidades ou contradições?

A indústria do carnaval não é uma coisa que eu goste. O carnaval que sur-
giu na Bahia, na sua origem, é uma coisa muito interessante, mas ela se perde 
dentro de uma exploração econômica com traços que me incomodam muito. 
Tornou-se uma forma de lazer e divertimento muito vazia. Toda a estrutura-
ção da venda de abadás, cordões de pipoca, realmente eu acho uma negação 
de toda a alegria. Eu não gosto. Estão fazendo muito parecido em relação a 
outra tradição forte no Nordeste, que são as festas juninas. Quer dizer, estes 
concursos das quadrilhas acabam caindo em uma coisa estereotipada e co-
mandada pela valorização do julgamento. Isso é uma negação da cultura.

Como são os centros culturais do Banco do Nordeste?
Quando eu assumi o banco, nós tínhamos o Centro Cultural Fortaleza. Fui 

visitá-lo e fiquei muito entusiasmado. Falei até para os meus filhos que eles 
precisavam aproveitar e eles me surpreenderam dizendo que frequentavam 
sempre o lugar (risos). Descobri a pólvora. O Centro Cultural Fortaleza possui 
uma frequência de 1.500 pessoas por dia. E existem outros centros da capital 
cearense que são muito maiores, mas possuem menos público. As bibliote-
cas do centro cultural do Banco do Nordeste são muito procuradas e isso me 
dá uma certeza da importância desses centros. Quando eu assumi o banco, 

interessados. Essas habilidades começam a vir à tona e começam a se multi-
plicar. Felizmente, o ministro da Cultura também gostou do projeto e resolveu 
apoiar, inclusive dando um recurso além do que eles já davam. 

Como aplicar microcrédito em pequenas empresas e instituições culturais? 
Por que isso não é visto pelo setor bancário como uma demanda?

Pelo contrário, o BNB vê isso. Mesmo na parte do microcrédito, o setor cultural 
é ainda um baixo demandante de financiamento. Hoje o grande demandante do 
microcrédito são atividades comerciais. Ou seja, as coisas não estão ainda muito 
claras em termos da estruturação da cultura como algo que pode também mere-
cer o apoio. A gente trabalha nesse setor, há recursos, mas a demanda é relativa-
mente baixa. Os setores culturais no Brasil se acostumaram a uma grande depen-
dência do Estado e isso gera essa expectativa de um Estado que faz benemerência 
com distribuição dos recursos públicos. Foi o momento em que as coisas real-
mente perderam a sua capacidade de autogestão, de auto estruturação. Vivemos, 
portanto, o começo de um caminho para poder avançar neste setor. Acho que o 
Nordeste tem fatores relevantes e de valoração muito fortes para serem explora-
dos. Se a gente olhar um pouco a formação social e econômica brasileira, a região 
Nordeste possui certas características distintas. A região foi pouco abordada pe-
las correntes migratórias, destinadas historicamente para o Sul e Sudeste. Exis-
te uma relação interessante que explica isso que foi o precoce fechamento das 
terras do Nordeste, sobretudo na agricultura canavieira e depois na pecuária. O 
estrangeiro não se sentia atraído pelo Nordeste porque não existiam terras aqui 
e a imigração toda foi fundada em cima do sonho de se tornar proprietário. Com 
isso, a formação da sociedade nordestina foi pouco impregnada por correntes mi-
gratórias. Os valores mais tradicionais ficaram preservados sobretudo com as in-
fluências indígena, negra e portuguesa. Isso caracterizou certo sotaque, certo tipo 
de arte. Em função de toda essa realidade, temos fatores de preservação cultural 
mais autênticos na comparação com São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná, por 
exemplo. Isso gera certos fatores que são interessantes e que muitas vezes entram 
naquele quadro de desprezo e de desvalorização e que aos poucos começam a 
mostrar os seus traços dentro de toda essa geleia cultural, das influências mais 
modernas. Mas são fatores da formação histórica que permanecem no cerne e na 
essência do Nordeste.

Como o senhor vê os impactos culturais de grandes obras, como os da 
Transposição do Rio São Francisco?

Nós temos no Nordeste hoje alguns grandes projetos como esse da trans-
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transformei áreas desocupadas nas nossas agências em centros culturais. Fiz 
isso em Juazeiro do Norte, na Paraíba, onde havia vários andares sem uso. 
Hoje, Juazeiro é um centro de efervescência de produção cultural. Quando 
nós inauguramos, eu nunca me esqueço, ouvíamos o tempo todo que era só 
fogo de palha para o Banco do Nordeste se mostrar e que dali a pouco tempo 
não teria mais nada. No entanto, cada vez mais vem crescendo o centro e nós 
tivemos que aumentar nossa disponibilidade de horário e de equipe, porque 
a demanda é crescente. Isso mostra que nós estávamos corretos dentro de 
uma linha de trabalhar cultura, formação de plateia, valorização da leitura, 
eventos de teatro e tudo o mais. Eu gostaria que a gente pudesse avançar bem 
mais no cinema, eu gosto muito de cinema e acho que a população também 
gosta. O que eu sempre digo é o seguinte – às vezes parece frase de efeito: so-
mos um banco de desenvolvimento e desenvolvimento se faz com alma. Ela, 
por sua vez, é feita de cultura. Pensar em desenvolvimento sem a valorização 
da cultura é um jeito capenga, algo estará faltando.

Para assistir essa entrevista em vídeo:

http://www.producaocultural.org.br/slider/roberto-smith/
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Sérgio de Carvalho é diretor, dramaturgo e crítico teatral. Fundou com outros 
artistas, em 1997, a Cia do Latão, com montagens já históricas do teatro brasilei-
ro, como Santa Joana dos Matadouros (1998), A Comédia do Trabalho (2000) e 
Círculo de Giz Caucasiano (2006). O Latão se notabilizou como o principal grupo 
brasileiro encenador dos textos do dramaturgo alemão Bertold Brecht e de seu teatro 
épico-dialético.

Antes do Latão, Sérgio assinou a dramaturgia de Paraíso Perdido, o primeiro tra-
balho de Antônio Araújo à frente do Teatro da Vertigem. Formado em jornalismo, 
Sérgio estuda teoria literária no mestrado na ECA/USP, além de trabalhar como pro-
fessor de teoria do teatro e literatura dramática na Unicamp. Carvalho se diz um fer-
renho opositor à Lei Rouanet, pela maneira com que os artistas têm recorrido a ela. 
“A lei criou uma cultura de capitalismo cultural forte ao ponto de se tornar um grande 
negócio”. A própria Companhia do Latão faz uso da Lei Rouanet, mas Carvalho ga-
rante que, mesmo sem ela, o grupo continuaria produzindo. “A gente não trabalha 
para conseguir este patrocínio; trabalha pelo gosto de trabalhar.”

Para ele, o eterno conflito do posicionamento da arte em uma estrutura mercado-
lógica é ainda mais difícil de ser resolvido no teatro. “Quem manda (na montagem) 
são o assistente de produção e o diretor. O ator fica ali executando ordens; é medio-
crizante.” Daí a procura do Latão pelo que chamam de diferente. “Gastar uma fortuna 
em uma produção só pela esperança de entrar em um circuitinho de festivais pode 
até dar selo de coisa chique. Mas é preciso criar outros caminhos.”

Sérgio, o que são o teatro épico e o teatro dialético? 
É uma ideia que vem do Brecht, especificamente, nos anos 20 e 30, quan-

do ele pensa a possibilidade de superar o drama convencional no teatro, de 
como o teatro poderia tratar de questões que não fossem privadas, e que a 
forma desse tratamento também não fosse privatista, sentimental. Ele e ou-
tros artistas inauguraram uma espécie de crítica do drama, que gera uma tea-
tralidade mais narrativa, mais aberta, interessada em temática mais pública. 
Brecht imprime nessa tradição narrativa – e, portanto, épica – uma marca da 
contradição. Ele procura uma cena muito contraditória nos seus assuntos e 
na sua forma. No fim da vida, ele já está chamando esse teatro de teatro dia-
lético. Tentar trabalhar sobre processos contraditórios é uma aplicação que 
o Brecht faz do marxismo na arte. O nosso grupo de teatro, a Companhia do 
Latão, tenta pensar isso em um contexto atual, em nossas coordenadas his-
tóricas e geográficas também. É difícil resumir rápido, mas é uma tradição do 
teatro narrativo e crítico. E o fundamento dessa crítica é a forma do drama 
convencional, essa forma ainda hegemônica, na indústria cultural; essa forma 
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“Há 40 anos, um artista 

produzia um espetáculo 

para viver de bilheteria; 

hoje, produz para ganhar 

dinheiro da Lei Rouanet.”
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ternacionalizantes, com temas universais, sem querer ter vínculo demais com 
a temática local – achando tudo isso caretice, ultrapassado. No começo dos 
anos 90, começa a surgir uma espécie de reação a esse universalismo genérico 
dos encenadores. Ao mesmo tempo, essa reação já não se dava mais nas bases 
antigas do antigo teatro nacional, popular, politizado dos anos 70 – esse foi 
cortado pela ditadura e pela conjuntura mundial. Sinto que começam a surgir 
grupos tentando trabalhar e sobreviver. Pouco a pouco, pelo menos em São 
Paulo, alguns desses grupos vão ganhando espaço, se politizando. A década 
de 90 é uma década de retomada de um teatro de grupo em São Paulo – pelo 
menos daquele que eu acho mais interessante e vivo. 

A primeira peça de vocês é o Ensaio sobre Danton? 
É, a gente tem certa confusão de nascimento, porque com Danton [1996, 

com texto de Sérgio de Carvalho e Márcio Marciano] a gente ainda não se con-
siderava um grupo nesses termos que eu falei, de ter um projeto futuro. Era só 
o espetáculo baseado em A Morte de Danton [1835], que é um texto lindíssimo 
do Büchner, do romantismo alemão. Büchner é um autor interessantíssimo, 
morreu com 23 anos e produziu três obras-primas do teatro. Todas com uma 
poesia transbordante, violenta, crítica. O Danton, do Büchner, reflete sobre 
uma espécie de impasse do processo revolucionário em ir adiante nos termos 
daquela Revolução Francesa. Naquele momento, o Latão trabalhou mais pe-
las questões formais do texto do que pelo seu próprio tema. Durante o proces-
so de ensaio, a gente percebeu que havia certa ingenuidade no trato do tema. 
Tínhamos uma identificação quase juvenil com a melancolia da peça, que fui 
notar tempos depois. Ao mesmo tempo em que isso era parte da beleza da 
nossa montagem, ela tinha uma não percepção do fracasso. Estamos vivendo 
uma situação de dificuldade e de fracasso. Só que o lado juvenil disso é quase 
um culto estético à melancolia. Mas a montagem era muito bonita, forte e 
sincera. Quando a gente refez a peça, quatro anos depois, ela foi um pouco 
mudada. Porque aí a gente já tinha maior consciência crítica do assunto. Isso 
nos obrigou a rescrever parte da peça e até a discordar de uma certa visão 
do Büchner. Botamos personagens novos, criamos relações cênicas que não 
havia, fomos aos documentos da Revolução Francesa para fortalecer persona-
gens que no Büchner são fracas – por exemplo, o Robespierre é um assexuado, 
fraco, hesitante; Büchner fez uma caricatura moral dele e colocou o Danton 
como um impulso de vida. A gente mostrou a coisa de outro ângulo, conside-
rando outros fatores históricos e econômicos, que estavam em jogo na atitude 
do processo revolucionário. Essa é uma coisa fascinante do teatro: você tem a 

do conflito subjetivo, um modelo que muita gente acha que é universal, de 
conflitozinho psicológico.

E como nasceu a Companhia do Latão? 
Começou como vários grupos de teatro. Algumas pessoas vieram da uni-

versidade e se juntaram para fazer teatro. A universidade dá a ideia de se fazer 
um teatro de pesquisa. Só que fazer pesquisa em uma situação precária faz 
você ter que lidar com a realidade. A gente começou montando um espetácu-
lo e percebeu, a partir de um determinado ponto, que não adiantava ser só um 
espetáculo para atingir um determinado público: interessava um processo de 
aprendizado. O Latão se organizou como um grupo de pesquisa em lingua-
gem artística e que pouco a pouco vai descobrindo um caminho próprio. Isso 
foi de 1996 a 1997. A gente assumiu o nome Companhia do Latão em 1997, 
porque a gente estava estudando um texto do Brecht que se chama A Compra 
do Latão – uma espécie de defesa da materialidade do teatro. Na verdade, é 
uma crítica ao idealismo. A Compra do Latão é um texto muito curioso do 
Brecht, feito de fragmentos. Ele imaginou teoria em forma de diálogo, uma 
teoria dialogada, como a filosofia clássica fazia, de diálogos filosóficos sobre 
teatro. Só que ele nunca resolveu esse texto, foi produzindo materiais. E um 
dos temas fundamentais de A Compra do Latão é a possibilidade de ter um 
trânsito ativador entre o palco e a plateia; que o público se sinta ativado. Só 
que na perspectiva do Brecht, para ter essa ativação você precisa desmontar 
as ideias convencionais. O filósofo, que é um personagem do texto, usa a se-
guinte imagem quando o criticam por ser materialista demais: “Mas a gente 
está fazendo um negócio espiritual e você só fica olhando o lado material?”. 
Ele diz: “Pois é. Talvez eu seja um negociante de ferro velho que vai assistir 
a uma banda de música e que, lá pelas tantas, em vez de só ouvir a música, 
comece a pensar no quanto custaria o quilo do bronze, do ferro que está nos 
instrumentos”. Talvez seja uma redução, mas talvez seja outro ângulo de olhar 
a coisa. Então, essa imagem da Compra do Latão vem daí. É uma espécie de 
defesa do mundo concreto. 

E qual era o cenário da produção teatral no Brasil naquele momento? 
Ainda tinha uma espécie de sobra de uma marca dos anos 80, quando hou-

ve uma virada teatral. Foi uma espécie de decreto do fim de uma tradição 
nacional, popular, politizada que existia até meados dos anos 70. Houve, nos 
anos 80, a entrada de um tipo de onda internacionalizante no teatro. Foi uma 
época em que surgiram vários encenadores conhecidos e marcadamente in-
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provisa e recria a história juntos. Antes de entender seu papel, você vai ter que 
entender o conjunto da história. Aí você começa a produzir coisas diferentes. 
Porque o problema dessa especialização é que ela acelera o processo e você 
tende a trabalhar com os clichês que você já tem como artista e, ao mesmo 
tempo, tentar perseguir a ideia das pessoas. Essa coletivização, para mim, foi 
um processo fundamental, mesmo quando a gente começa a fazer cinema e 
produzir vídeo; recuso-me a trabalhar com ordem do dia, naquele jeito con-
vencional que você já tem um plano estabelecido, de como o ator vai executar 
uma marca. Isso é o império do produtor sobre o trabalho. Porque tem dinhei-
ro, tem que fazer rápido e é hoje que tem para fazer essa cena. Quem manda 
nisso é o assistente de produção e o diretor; o ator está ali executando ordens. 
Acho isso mediocrizante para um artista da invenção. Claro que tem margem 
de criação disso. Mas quando você experimenta outras possibilidades, com 
mais tempo, sem normas rígidas, você inventa muita coisa diferente. A co-
letivização não é só simbólica do ponto de vista de certa crítica à dinâmica 
capitalista das relações de trabalho, ela é também libertadora na criação, te 
faz descobrir coisas novas.  

E o Arte Contra a Barbárie, como foi essa história? 
Isso coincide até um pouco com o começo do Latão. A gente percebeu que 

esse tipo de trabalho nosso, que não pode nem ser chamado de marginal – 
porque não está à margem – mas de contramão, porque a gente trabalha de 
um modo muito contrário ao convencional, precisava descobrir o seu lugar 
de existência econômica e material. Para descobrir um lugar de existência 
produtiva, a gente precisava entrar em um debate sobre política pública de 
algum jeito. Então, começam umas reuniões no Teatro de Arena, em 1998, se 
não me engano, com vários grupos de teatro e alguns artistas independentes 
que começam a pensar em produzir de um jeito diferente, em fazer a crítica 
do sistema convencional das políticas públicas. Vamos primeiro ao centro do 
problema. A gente notava que todas as políticas públicas para a cultura na-
quele momento destinavam verba para evento e produto. Não tinha política 
pública para o processo. Era uma concepção que nos parecia mercantil, por-
que os caras estão contabilizando evento e produto cultural, não instalando 
um processo cultural, pedagógico, crítico, de longo prazo. A gente começou a 
pensar um pouco sobre isso e lançamos um manifesto chamado Arte Contra 
a Barbárie, cujo ponto central era esse: uma proposta de desmercantilização 
da cultura a partir da instalação de processos culturais. Foi surpreendente, 
ganhou repercussão; passou até uma imagem de que a gente era um grupo 

chance de ir mudando. Você pode inclusive se criticar ao longo dos anos, fazer 
uma nova versão que muda a versão original. A encenação deve ter liberdade 
e radicalismo em relação ao material; o texto é um material. Agora, é um ma-
terial que cobra o seu lugar. Se você mexe em um grande texto, um Hamlet, 
esse texto continua ecoando como assunto e pode te puxar o tapete. Você 
precisa entender a força dele. Comigo já aconteceram muitas situações assim. 
A característica do texto do Büchner ainda é mais desmontável, dá para me-
xer nele. Com alguns autores é mais difícil. Adaptei bastante O Círculo de Giz 
Caucasiano, do Brecht, mexendo a ordem de cena. Mas cada vez que eu me-
xia, eu sentia que mudava uma coisa e tirava um andamento dialético cons-
truído por Brecht matematicamente. Percebi que ele construía a cena assim, 
com quase sete passos para chegar à virada. Se eu mexesse nessa estrutura, 
eu teria que recriá-la de outro jeito para poder interferir. Eu mexia a ordem 
de uma cena porque eu queria que o público visse a cena do ponto de vista do 
morto – um sujeito que está na cama, que levanta. Aí eu mexi na ordem do 
texto para fazer isso, só que eu tive que reescrever a cena inteira para poder 
manter a mesma complexidade do original. Então, você vê que adaptação é 
um negócio interessante, mas difícil. Depende da força do material literário 
que está na mão. 

Da mesma forma que na questão estética, a organização do trabalho de 
vocês também é um processo coletivo. Como é isso? 

Desde o início do Latão, antes de lidar com teatro épico, a gente já tinha 
esse processo de coletivização do trabalho. O nosso primeiro passo – meu 
até – como artista foi procurar relações bem coletivizadas, em que as pessoas 
não sejam especialistas só em uma função; que elas entendam o todo, que 
improvisem muito. Isso porque eu sempre achei muito medíocre o sistema de 
trabalho na área do teatro quando ele quer simular a industrialização, a coisa 
da especialização radical. Como é um teatro convencional? É parecido com 
uma TV convencional: você decora o seu papel, ele decora o dele; eu, como 
diretor, marco a cena, crio movimentações artificiais para vocês, o cenógrafo 
cria um ambiente externo e o músico reforça o que acha importante. É uma 
patacoada, uma facilidade. Porque você vai trabalhar de acordo com uma ló-
gica pré-estabelecida, e quem vai reger o todo vai ser a minha ideia como di-
retor. Você, como ator, vai passar todo o processo tentando entender a minha 
ideia. É um processo idealista de trabalho, em que eu pouco vou considerar o 
acaso, a novidade, a contribuição do outro. Sempre procurei trabalhar de um 
jeito diferente; decorar o texto é uma fase posterior do trabalho. A gente im-
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to, até espacialmente. O cara decreta valor sem estar baseado em um pensamento 
de fato. E a produção alternativa está acontecendo em parte dentro dos grupos e 
em parte em universidades, mas ainda não conseguiu gerar um material que per-
mita a ela dar um salto reflexivo. É uma área com muitos déficits anteriores. Você 
não tem um bom mapeamento da história do teatro brasileiro, nem recente nem 
antigo. A produção nova universitária sobre a história do teatro brasileiro, de re-
flexão crítica, não tem acumulação suficiente para produzir novas referências. É 
uma área fraca. As pessoas ficam bravas comigo quando eu falo isso, mas é uma 
realidade. As novidades estão vindo dos grupos de fora da universidade.  

Sobre políticas públicas: em que sentido a saída via fomento seria um 
caminho de amadurecer essa iniciativa? 

A Lei do Fomento [Lei Municipal de São Paulo nº 13.279, de 8 de janeiro de 
2002, que apoia produções teatrais] é um exemplo de atenção pública, de di-
nheiro público para processo, isso já é uma diferença. Porque o cara para com 
essa lógica de o produtor ficar inventando mercadoria cultural. Não é merca-
doria cultural que interessa. Interessa um aprendizado que vai ser avaliado 
e medido por outras coisas. É claro que processos vão se refletir de algum 
jeito, em realizações, mas não em produto exatamente. Sinto que o fomen-
to precisaria ser amparado por criação de condições de trabalho artístico-
-culturais diferentes. Porque é muito comum, no meio cultural, não se pensar 
como trabalhador, de achar que você é um eleito do Espírito Santo e não faz 
parte do mundo do trabalho. Agora, a situação real é que a maioria dos grupos 
renovadores e inventivos não tem nem um lugar de trabalho no mundo da 
mercadoria convencional. Não tem condições mínimas. É um disparate. Seria 
preciso pensar em condições de trabalho diferentes: espaço físico, condições 
de aprendizado, produção crítica, processos pedagógicos. 

O teatro captou R$ 122,5 milhões em 2008 pela Lei Rouanet. Isso ajuda? 
Precisa ver que teatro captou isso. Precisa ser verificado, mas aposto todas 

as minhas fichas que quem captou isso foram grandes produções comerciais, 
estilo Broadway, estilo Cirque du Soleil, produções de artistas famosos com 
poucos atores, projetos de grande circulação nacional, com altíssimo orça-
mento. Eu digo altíssimo, por quê? Há 40 anos, um artista de renome nacional 
produzia um espetáculo para viver de bilheteria. Hoje, ele produz o espetácu-
lo para ganhar o dinheiro da Lei Rouanet, para ter patrocínio. Não compen-
sa ele ficar muito tempo em cartaz, porque vale mais a pena ele correr atrás 
de outro patrocínio. São produções em que os orçamentos têm, como maior 

organizado, forte, mesmo com meia dúzia de pessoas. E essa repercussão teve 
tal força que possibilitou que a gente convencesse alguns vereadores a encam-
par um projeto de uma lei nova, que se chama Lei do Fomento ao Teatro da 
Cidade de São Paulo e que mudou o panorama de produção teatral. Criou um 
novo ar para a pesquisa e para o processo de trabalho – não só para produzir 
espetáculo. Foi uma coisa transformadora, pelo menos no início. 

A Lei do Fomento permite que um grupo possa ocupar um espaço físico 
e fique ali por um tempo. Como foi isso para o teatro na cidade? 

No começo houve uma tentativa de juntar as duas coisas. Quando saiu a Lei 
de Fomento, a prefeitura tentou até juntar o fato de os teatros públicos da ci-
dade serem ocupados por grupos – coisa que caiu com o passar do tempo. Mas 
o fomento possibilitou aos próprios grupos ter um aluguel para a sede, para 
espaço de ensaio. É um dinheiro sobre o qual a gente tem que pensar. O orça-
mento da Lei de Fomento contempla de 20 a 30 grupos por ano em São Paulo. 
Esse orçamento é metade de um único teatro público em Berlim. Se você divide 
isso por 20 ou 30 grupos e por pessoa, você vai ver que é muito pouco dinheiro. 
Só que, para quem trabalha em situação precária, esse pouco é muito e é trans-
formador. Surgiram vários grupos que atuam na periferia ou em regiões que 
não tinham teatros. São salas pequenas, mas com uma produção viva. A Lei 
de Fomento criou uma capilaridade, um enraizamento de várias produções em 
cantos da cidade que não tinham. É uma produção interessante. Perto daquele 
período anterior aos anos 90, foi um salto. Claro que isso precisaria de maior 
força para avançar mais, porque é uma lei isolada, que não tem amparo em 
outras. E é sempre muito ameaçada, mas não tenho dúvidas de que ela mudou 
o panorama da produção teatral de contramão na cidade. 

A produção cresceu. Mas e a reflexão sobre a produção, o diálogo crítico? 
Cresceu também, comparativamente. O teatro de um modo geral é uma área 

precária em termos de produção crítica. Vocês que estão conversando com muita 
gente de cultura devem estar vendo que o teatro varia muito conforme o grau de 
mercantilização da área – se mais ou menos industrial. O teatro está no limbo, 
porque tem um pé forte no mundo da mercadoria e parte da produção quer fazer 
outra coisa, quer criar outros lugares menos mercantilizados. A gente vive essa si-
tuação ambígua. Nos extremos, você tem uma produção crítica muito vinculada 
ao mercado, que são esses artiguetes de jornal chamados críticas que no fundo são 
indicações de consumo, com raríssimas exceções. Mas é um espaço que foi confi-
nado nos últimos anos; a crítica perdeu qualquer vínculo com argumento concre-
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livre. Uma possibilidade de liberdade, ainda que do ponto de vista simbólico. 
Por que você vai reverter isso para eficácia, lucro, público-alvo? Vai fazer ou-
tra coisa. Eu sinto que você vai contra a lógica da diferença, do novo, do livre. 
Outro dia, algum ator falou na TV: “No passado, o sujeito via uma cena e falava 
se ela era bonita. Hoje ele fala se ela funciona”. Estamos na lógica do funcional. 
Quer dizer, você já tem um padrão de eficácia sobreposto à cena. Não é mais 
um critério da beleza. 

E como é a produção cultural da Companhia do Latão, é colaborativa? 
Têm pessoas que trabalham especificamente nisso, nesse trabalho de 
administração da companhia?  

Têm e não têm. Falar isso não quer dizer que eu não saiba em que mundo 
a gente vive. Não estamos em Marte, nem em um país socialista. Você vê que 
qualquer produção do mundo atual, nas condições atuais, está resistindo no 
mundo da mercadoria de algum jeito. Essa relação pode ser maior ou menor 
vinculada à lógica mercantil. Mas ela está aqui, a gente vai lidar com ela. A 
gente procura atuar não nas duas frentes, mas criar espaços menos mercanti-
lizados de atuação, sem deixar de atuar nos espaços institucionais da cultura. 
Então a gente procura criar vínculos com o movimento social, com o teatro 
amador, com gente cuja relação não é mediada pelo dinheiro. A gente faz tra-
balho voluntário e atua nos espaços institucionais – porque só têm eles. E 
você precisa de dinheiro para existir. Ao mesmo tempo, são nestes espaços 
que a gente consegue influenciar os outros, o pensamento comum, dominan-
te, sobre a arte. Se a gente não ocupasse estes espaços, a gente não teria reper-
cussão crítica. E não ia oferecer modelos para quem está começando. Você vai 
a várias frentes tentando criar frentes possíveis de ação. Para fazer isso, é pre-
ciso dizer que o nosso grupo não vive de teatro. Hoje, o Latão usa Lei Rouanet 
e tem patrocínio. Agora, se isso acabar, como eu queria que acabasse, a gente 
não vai deixar de existir. Vamos continuar produzindo, como fazíamos antes. 
Porque a gente não trabalha para conseguir este patrocínio, a gente trabalha 
pelo gosto de trabalhar. 

Fale um pouco sobre o trabalho com o MST.  
Em 1998 aconteceu um espetáculo chamado Santa Joana dos Matadouros 

[Brecht, 1929-31/1959]. Até então, o Latão era um grupo muito pequeno no 
sentido de que quem assistia aos nossos espetáculos eram os amigos, a classe 
teatral. No Santa Joana começou um fenômeno diferente: um público univer-
sitário começou a ir ao teatro, e também um público de movimento social. 

parte do gasto, mídia, cachês para os protagonistas; acho uma excrescência. 
Sou um ferrenho opositor à Lei Rouanet. Ela tinha de ser extinta hoje, extinta. 
Não reformada ou melhorada. Ela criou uma cultura de capitalismo cultural 
forte ao ponto de a cultura se tornar um grande negócio; desvirtuou todas as 
perspectivas. Teria de ser zerada para se fazer uma coisa nova. Pouco desse 
dinheiro chegou para coisas realmente importantes e para processos cultu-
rais de longo prazo.  

E como fazer para fomentar o público, criar diálogos com ele? 
São trabalhos de longo prazo. Um teatro em Berlim, por exemplo, tem 

orçamento de 14 milhões de euros por ano para fazer uma programação 
intensa. É um teatro com muita quantidade de produção, mas também de 
muita atividade pedagógica, formativa. Ele cria um vínculo com a comu-
nidade, com o bairro. As salas estão sempre cheias, porque os caras não 
trabalham só para manter a máquina cênica funcionando, mas para a for-
mação de público. Isso acontece porque eles estão enraizados ali também. 
Agora, produz um negócio aqui, some e nunca mais vem para o lugar, não 
gera continuidade. Para um adolescente, a descoberta do teatro pode ser 
fascinante. Ele está em uma fase de grande interesse por coisas diferentes. 
É muito comum que naquele intervalo antiburguês da vida, de faculdade, o 
cara que não se enquadrou em um sistema convencional de emprego esteja 
aberto para coisas diferentes. Se isso é desenvolvido, cria-se uma geração 
diferente, interessada em trabalho cultural.  

A Lei de Fomento criou público em São Paulo? 
Não tenho dados objetivos, mas certamente sim. Ela aumentou muito a 

quantidade de produção e diversificou o público. Gerou produções que atin-
giam um público que não ia ao teatro antes. Eu nem sei se ela aumentou 
quantitativamente, mas qualitativamente, sim. 

O que é o produtor cultural?
Não sei falar muito sobre isso. No nosso caso, é uma figura que pode ser 

muito especializada, se você tem um mercado constituído em termos de com-
pra e venda. Mas sobre essa figura, honestamente, nem me interessa falar. 
Pode ser importante, mas ela quase sempre está pautada por uma coisa que 
vai contra o princípio do que me parece o interessante da cultura. O trabalho 
cultural é o trabalho do supérfluo, do desnecessário. Você acaba o seu dia de 
trabalho e vai inventar o novo, vai desenhar, pintar, fazer uma coisa que é 
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que ninguém vê essa produção. No fundo é redução de custo. 

Como foi a situação de vocês pelo Brasil no Palco Giratório? 
Esse Palco Giratório é um projeto que ainda existe – acho – do Sesc Na-

cional do Rio de Janeiro. Um projeto interessante, de levar teatro para alguns 
lugares em que ninguém vai. Ele lembra o antigo Mambembe, que era um pro-
jeto da Funarte, como o projeto Pixinguinha, da música. Para o artista, isso é 
maravilhoso – claro, desde que ele tenha disposição e estômago para viagens 
duras, porque tem que dormir em lugar precário, lidar com teatro sem equipa-
mento. Mas é uma experiência marcante, por ter contato com situações novas 
do teatro, não viciadas. 

Pensando não só nas grandes políticas públicas, mas nas políticas 
privadas, como o teatro poderia contribuir para a formação de um 
público mais qualificado, aquele capaz de absorver, como espectador, e 
de se tornar fiel ao teatro?

A maioria dos grupos novos mais atuantes em São Paulo está procurando 
inventar lugares de troca com públicos diferentes. Existem grupos hoje que 
estão instalados em um grande albergue onde as pessoas carentes dormem e 
produzem teatro ali, com aquela comunidade; promovem debates com aque-
la comunidade e estão ajudando a formar um pensamento em setores dife-
rentes. A Companhia do Latão tem sempre uma atividade pedagógica e crí-
tica conjugada à produção artística. Desde o começo, o grupo produziu uma 
revista, que é a Vintém, de reflexão, sobretudo, pedagógica. A revista traduz 
o nosso aprendizado. Porque quando a gente está fazendo uma peça, a gente 
está aprendendo sobre aquele assunto. Ninguém monta o Santa Joana sem 
entender um pouquinho desse mistério insondável chamado bolsa de valores. 
Precisa estudar economia para entender aquela peça. O pouco que a gente 
conseguiu entender – das conversas que a gente teve com economistas, inte-
lectuais – sai na revista com caráter informativo. 

Agora com o audiovisual e as novas mídias, como pensar no escoamento 
da produção teatral? 

A grande dificuldade de qualquer produção que se defronta com uma coisa 
chamada mundo da mercadoria é a circulação. Porque a mercadoria se realiza 
na circulação, é o momento em que se dão os grandes embates. É na circula-
ção que o cinema nacional é mais controlado, porque ali você entrou em briga 
de mercado com cachorro grande. Nossa experiência foi sempre a de tentar 

A gente ia fazer uma apresentação em Brasília quando estava ocorrendo na 
cidade, simultaneamente, a marcha do MST. Teve uma reserva de 40 entradas 
de bispos da CNBB que foram ao teatro com integrantes do MST. Aí a gente 
conheceu algumas lideranças do movimento. Desde então, a gente percebeu 
que era interessante dialogar com outros públicos, não só com o cara que vai 
por indicação do jornal. Foi um trabalho de colaboração voluntária. O MST 
é um movimento muito mais complexo que a imagem difundida na grande 
mídia. A gente viu lugares dentro do MST, de convívio humano, invenção livre, 
produção de coisas diferentes que vão contra os estereótipos do imaginário 
comum. Foi um grande aprendizado para a gente. 

Fale sobre festivais de teatro no Brasil. 
São muitos, não é? Daria para dividir os festivais em dois grandes grupos. 

Um, com aqueles que perceberam que festival pode ser um grande negócio 
e que precisa ser administrado dentro dessa lógica. Neste caso, você precisa 
baixar custo, pagar menos aos atores, investir o grosso do seu dinheiro em 
parceria com os jornais, em mídia. Sinto que esses grupos de festivais de gran-
des negócios fazem como todos os negociantes, que é investir em circulação e 
baixar custo de mão de obra. Outro grupo é dos festivais dos amadores. Aque-
les que amam realmente isso e fazem a duras penas, precariamente, por meio 
de um esforço quase sobre-humano e que às vezes conseguem fazer bem, às 
vezes não, porque depende muito de um certo voluntarismo de trabalho. São 
dois extremos simbólicos, vamos dizer assim.  

O existência de um fringe [mostra paralela não oficial] em um festival 
de negócios se confunde com o voluntarismo do outro festival? Ou você 
acha que o fringe está agregando valor? 

São dois tipos de voluntarismo, porque as pessoas que fazem esses festivais 
pequenos, heroicamente, com pouco dinheiro, fazem porque gostam; aqui-
lo está fadado ao fracasso (risos) e elas continuam tentando. O fringe de um 
grande festival é perceber que têm centenas, milhares de jovens artistas de 
teatro que querem um lugarzinho ao sol. Porque eles precisam de um espaço-
zinho para circular, querem ser vistos por um crítico, precisam conseguir uma 
foto para o bookzinho deles e gerar dinheiro, nem que seja na sua própria ci-
dade. Eles pagam para ir lá e criam uma imensa programação que não vai ser 
vista, mas entra na contabilidade do festival, como espaço. No acordo espúrio 
com a crítica, eles pinçam um ou outro desse fringe para manter a mítica de 
que os melhores trabalhos vão pôr a cabeça ao sol. Isso é mentira. Primeiro 
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leira. O Antunes é um artista cujo trabalho não acompanho tanto. Sinto que 
ele produziu um modelo formal de si próprio nos últimos tempos e criou uma 
espécie de autoimagem de mestre do teatro, que se volta um pouco contra o 
próprio avanço de certas considerações dele. 

O Boal é uma inspiração para você? 
A gente aprende com a obra do Boal o todo tempo. Nunca foi uma inspira-

ção direta, apesar de eu ter convivido muito com Boal por amizade, e de ele ter 
acompanhado o trabalho da gente. Ele foi o único artista dessa geração que 
acompanhou o trabalho da Companhia do Latão, isso revela a disposição dele 
com relação ao novo. Ele foi mais uma referência nesse sentido de convívio 
pessoal. Mas a obra só estou descobrindo agora, depois da morte dele. É um 
autor que precisa ser lido e debatido. 

E como está a dramaturgia? 
Não sei avaliar isso em um conjunto. Há algumas tendências interessantes, 

alguns bons dramaturgos, mas sinto que essa nova dramaturgia que está sendo 
produzida dentro dos espaços coletivos, em circunstâncias produtivas como a do 
Latão e de outros novos grupos, ainda não foi nomeada e qualificada. Parte das 
conquistas dela ainda não é transmissível também. Ainda não há um olhar sobre 
essa produção. Não é à toa que grupos como o nosso tendem a querer produzir 
também uma reflexão crítica sobre o próprio trabalho, para se tornar uma referên-
cia objetiva. De modo geral, se fosse ter que fazer uma avaliação genérica, acho que 
a dramaturgia ainda não está no mesmo grau de avanço que a cena e que os atores 
estão no teatro contemporâneo em São Paulo. Ela ainda não está no mesmo pé de 
radicalismo da encenação e da atuação. 

Para assistir essa entrevista em vídeo:

http://www.producaocultural.org.br/slider/sergio-de-carvalho/

criar lugares de circulação diferentes. No teatro, você controla mais ou menos 
a circulação. Se você não arruma um espaço que te acolha, você se vira, põe 
dentro de um carro, com pouco dinheiro. O Latão circulou no começo sem 
dinheiro, às próprias custas. Mas você sempre encontra alguém interessado. 
É mais simples o processo teatral pelo sentido artesanal dele. Quando você 
entra em revista, vídeo, a coisa é mais complicada, porque você se depara com 
uma estrutura de circulação pronta. A revista vai entrar em uma livraria ou 
em uma banca de jornal, que já tem um sistema de circulação controlado; ela 
não vai querer furar esse bloqueio, a não ser com capital. Porque na circulação 
o que predomina é a quantidade de dinheiro que você tem para fazer circular. 
Se você tem uma grande distribuidora, você circula. Produzir cinema hoje, 
como a gente está começando a produzir, para ficar em cartaz duas semanas 
em horário alternativo em um circuito comercial falido, acho estupidez. Gas-
tar uma fortuna na produção para não entrar em cartaz ou ficar só esperan-
çoso de entrar no circuitinho de festival internacional pode até ser bom – dá 
um selo de coisa chique para o seu trabalho. Mas precisamos criar outros ca-
minhos: intercâmbios de cineclubes, contato com associações outras. Existe 
isso, não é tão quixotesco quanto parece, porque tem muita gente interessada 
em coisas diferentes. 

E o digital hoje? A Vintém é colocada para download. Isso ajuda na 
circulação ou o impacto é pequeno? 

Não sei medir muito, porque a gente ainda é novato nessa questão. A partir 
do momento em que a gente publicou livro – nos dois últimos anos o Latão 
lançou três livros – e disponibilizou na internet, a gente começou a ter res-
posta de lugares improváveis, de Portugal, de outros estados; então tem uma 
força. Mesmo o nosso site é muitíssimo visitado – e a gente nem o atualiza 
muito. De fato é uma ferramenta notável, mas eu sinto que a gente ainda não 
teve condições objetivas de aferir o alcance real dela. 

Para fechar, queria que você comentasse sobre Antunes Filho e Augusto Boal. 
Boal é uma das pessoas mais incríveis que eu conheci na minha vida. Pes-

soa de convívio fraternal, artista interessado na passagem do tempo, na mu-
dança das coisas. E uma das pessoas mais capazes de produzir pensamentos 
próprios que eu já vi. No teatro, definitivamente, é um grande pensador, junto 
com Vianinha, do teatro brasileiro moderno, no sentido de formular uma pos-
sibilidade crítica diferente. Não é à toa que ele teve a repercussão que teve, 
embora não seja tão discutido quanto merecia dentro de universidade brasi-
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Nascido em Sabará (MG) em 1958, Vergilio Lima cresceu em um am-
biente musical. O pai estudou violino, a mãe, piano. “Minha relação com 
a música começou em casa”. Ainda jovem apaixonou-se pelo aeromode-
lismo. Mais tarde, morou em Urbana, Illinois, nos Estados Unidos, com o 
irmão mais velho, o sociólogo Venício Arthur de Lima. Lá, estudou marce-
naria enquanto fazia o segundo grau. De volta ao Brasil, ganhou um violão 
Giannini e se tornou aluno clássico. Juntou as duas paixões como artesão de 
instrumentos musicais de cordas: violões, violas, bandolins e cavaquinhos.

Cursou engenharia e, no fim dos anos 70, aprendeu técnicas de luthie-
ria com o japonês Shiguemitsu Suguiyama, que o convidou para ser seu 
aprendiz. Suguiyama fez violões para Marco Pereira e Chico Buarque. 
Desenvolveu uma técnica para a construção de violas, instrumento que 
considera ainda pouco valorizado no país. “E após minha pesquisa inicial 
sobre violão, resolvi derivar para a viola, um instrumento que tem várias 
vertentes aqui no Brasil e que, infelizmente, sempre foi relegado a segundo 
plano em termos técnicos”.

Desde então, produz de 20 a 25 instrumentos por ano e ministra cursos 
de luthieria. “Eu tenho trabalhado nos últimos anos com uma fila de espe-
ra de até um ano e meio. Não tenho como atender à demanda. Isso é óti-
mo”. Para Lima, o bom desafio de encarar é quando o músico o procura em 
busca de uma sonoridade ou possibilidade diferentes. O luthier sente falta 
de um estímulo para a produção de instrumentos no Brasil, a formação de 
uma espécie de escola brasileira na área. Além da valorização dos músicos 
brasileiros. “Se o músico se sentisse orgulhoso com um instrumento brasi-
leiro, seria muito mais interessante.”

 
Como começou seu trabalho de luthier?

Na adolescência, eu fui morar com um irmão mais velho nos Estados Uni-
dos, fiz lá um curso de profissionalização em marcenaria e aprendi a lidar com 
móveis. Voltando ao Brasil, fui estudar violão clássico. Logo em seguida, tive a 
possibilidade de juntar as duas coisas: o conhecimento em madeira e o ramo dos 
instrumentos, quer dizer, da madeira aplicada à fabricação de instrumentos. 

Você já possuía alguma prática em trabalhos manuais? 
    Eu pratiquei aeromodelismo na infância. Já minha relação com a música co-
meçou em casa, onde havia um ambiente musical – meu pai estudou violino 
quando jovem e minha mãe toca piano até hoje, aos 90 anos. 

Vergilio Lima

“Há um contrasenso: 

o músico brasileiro leva 

a música dele para o 

exterior com o maior 

sucesso, mas por que 

ele próprio não acredita 

nos instrumentos nacionais?”

Ve
rg

ili
o

 L
im

a
Lu

th
ie

r

Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron no dia 17 de maio de 
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instrumentos veio para o Brasil e alguns luthiers começaram a fazer experi-
ências, descobriu-se que as possibilidades são infinitas. Temos madeiras que 
sempre foram cobiçadas, como o pau-brasil e mais uma infinidade de outras 
espécies, que substituem com vantagem as madeiras tradicionais. Em toda a 
Europa, existe uma tradição muito forte da construção dos instrumentos de 
orquestra, principalmente da família do violino, com madeiras de lá. Há 250 
ou 300 anos, era dificílimo para a Europa conseguir madeiras tropicais. Até 
hoje é complicado quebrar essa tradição. Mas, no caso do violão, o cenário 
internacional é diferente e mudou há muito tempo. Se hoje você procurar um 
violão para comprar no melhor fabricante da Alemanha, descobrirá que é fei-
to com madeira brasileira. O melhor fabricante dos Estados Unidos também 
usa madeira brasileira. E não há nada que nos impeça de fazermos esse violão 
aqui. A viola pegou carona nesse conhecimento, porque ela tem muito a ver 
com o violão no formato e na maneira de executar, apesar de usar cordas du-
plas e outro repertório.
  
Ao construir um violão ou uma viola sob encomenda, você conversa 
com o músico a respeito da madeira a ser usada? Existe algo como um 
cardápio de madeiras?

Existe um cardápio, porque a construção dos instrumentos está di-
retamente ligada a uma questão chave: o amadurecimento e o enve-
lhecimento da madeira. Não há outra maneira de você conseguir ma-
deiras boas e estáveis senão pelo envelhecimento natural. Nós que 
produzimos instrumentos temos que fazer uma previsão, que é de no mí-
nimo cinco anos. É preciso manter a madeira estocada para ela se “aclima-
tar” e amadurecer. Somente depois desse período é que pode ser usada.  
 
O Brasil sempre foi criticado por ser exportador de matéria-prima e não 
de tecnologia. No caso da lutheria, existe algum estímulo para a quali-
ficação da mão de obra qualificada, a fim de que o Brasil se torne um 
exportador de instrumentos, e não só de matéria-prima?

Sou categórico em dizer que não há nenhum estímulo. Por outro lado, existe 
um fato positivo. Agora, pela primeira vez, existe uma classificação profissio-
nal para nós, fabricantes de instrumentos. Nesses meus 30 anos de trabalho, 
nunca houve uma maneira legal de atuação. Desde julho de 2009, há uma lei 
que institui a figura do confeccionador de instrumentos musicais. Até então 
era uma ginástica para conseguir e para emitir uma nota fiscal. Exportação 
legal era impossível. O músico vinha para cá e comprava o instrumento, que 

Como foi o início de sua pesquisa sobre a tradição dos instrumentos 
brasileiros?

Há 30 anos, quando eu comecei, era muito mais difícil procurar informa-
ções a respeito. Livros e revistas só existiam na Europa, nos Estados Unidos. 
Então, comecei a estudar o violão clássico porque, desde sempre, foi um ins-
trumento que apresentou um viés diferente no Brasil, com a fusão da música 
brasileira com a música clássica. O Brasil sempre produziu violonistas que são 
reconhecidos mundialmente, e cada um com um estilo próprio e brasileiro 
ao mesmo tempo. E após minha pesquisa inicial sobre violão, resolvi derivar 
para a viola, um instrumento que tem várias vertentes aqui no Brasil e, infe-
lizmente, sempre foi relegado a segundo plano em termos técnicos. A própria 
música feita na viola era classificada quase de maneira pejorativa: música cai-
pira, música do campo. O Renato Andrade, falecido violeiro lá de Minas, foi 
um dos primeiros artistas a conseguir tirar a viola desse plano secundário e 
transformar o instrumento em solista.

 
Aos poucos a viola vai conquistando um reconhecimento internacional.

A primeira viola que fiz, e que marcou uma virada importante, foi em 
1986, para o violeiro Roberto Corrêa, que eu conheci em um festival de mú-
sica em Ouro Preto. Na época, ele não tinha um instrumento que suprisse 
suas necessidades técnicas como músico. De lá para cá, dezenas de violeiros 
de muito boa qualidade técnica foram surgindo. E uma coisa puxa a outra. 
Um bom músico exige um instrumento de qualidade técnica para que possa 
executar o que ele pretende. Quando você é capaz de fazer um instrumento 
de qualidade técnica, isso estimula o músico. A relação é uma bola de neve. 
 
A viola deve ter umas regras de construção tradicionais, como o tipo de 
madeira adequado a cada som. Esse conhecimento existia no Brasil? 

Não vejo bem por esse ângulo. Por exemplo, o violão clássico adquiriu as 
formas, as dimensões e as regras, como você está citando, há pouco mais de 
100 anos na Europa – na Espanha, especificamente. Antonio Torres em 1870 
ou 1880, se não me engano, fez um violão num formato que hoje qualquer 
leigo, comparando-o com os instrumentos atuais, diz tratar-se de um violão. 
Na Europa e nos Estados Unidos, a variedade de madeira disponível para fa-
bricação de instrumentos é muito pequena. São apenas quatro ou cinco tipos. 
Aqui, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) da Universidade São Paulo 
fez um levantamento há mais de 20 anos e classificou cerca de 2 mil espécies 
de madeira com utilização comercial. Quando a técnica da construção de 
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Dessa nova geração de violeiros, quais são aqueles que estão inovando a 
linguagem e apresentando uma grande técnica?

Isso é difícil de responder porque, inevitavelmente, você acaba esque-
cendo de citar alguém.  Tem uma turma muito boa que eu estou acompa-
nhando desde quando construí aquele instrumento para o Roberto Cor-
rêa, que foi o primeiro cliente que me impulsionou a trabalhar com a viola. 
Músicos contemporâneos dele têm feito um trabalho muito bom, em todos 
os cantos do Brasil. Curitiba, por exemplo, é um foco muito forte de viola 
caipira, por incrível que pareça. E também o interior de São Paulo e Minas 
como um todo. Já o Rio de Janeiro é um lugar onde existe pouco violeiro.  
 
Há um crescimento do interesse pela viola no exterior?

Não, isso é pontual. Aqui e ali existem alguns interessados, mas os 
Estados Unidos é um mercado consumidor de tudo que você imagi-
na, assim como o Japão. Na Europa, acredito que apenas Portugal. 
 
É interessante, porque os discos estão chegando e a viola se multiplica 
como uma música conhecida lá fora.

Mas a viola que está fazendo essa viagem para fora é a viola da compe-
tência, são os caras que tocam inclusive Beatles. É um instrumento que 
tem recursos técnicos para ser usado em qualquer tipo de música. Houve 
um movimento que tirou a viola daquela especificidade da música caipi-
ra. Existe uma música caipira muito legal, porém existe uma música caipi-
ra criada pela mídia que é uma ficção comercial. O cara aparece lá com a 
viola sem saber fazer um único acorde. É uma coisa simplesmente visual. 
 
Houve um conflito entre os tradicionalistas da viola e essa nova geração, 
que chegou mudando o repertório e as técnicas do instrumento?

Creio que possa ter havido um certo ciúme, por causa da facilidade do al-
cance que um ou outro teve eventualmente, sem fazer parte do grupo que 
possuía uma ligação real com o instrumento. Foi uma situação comercial que 
foi criada e que propiciou o desenvolvimento de uma outra visão da viola. 
 
Existe uma organização entre os luthiers e artesãos brasileiros, que esteja 
pensando políticas e possibilidades para conquistar espaço no mercado?

Não, nenhuma. A criação dos instrumentos é uma coisa muito indivi-
dual. Até agora não houve ainda ninguém que tivesse essa iniciativa, por-
que como não existe uma escola formada ou uma unidade de pensamento. 

era enviado para o exterior como se fosse um presente.
 
É um trabalho minucioso. O que fazer para multiplicar esse conheci-
mento, em vez de você ter um discípulo por vez?

Numa iniciativa pessoal e articulada, eu venho fazendo cursos para seis 
a oito alunos de cada vez, desde 2003. Já tive muitos alunos nesse interva-
lo de tempo, mas existe outra barreira: ainda persiste aquela idéia de que 
o que vem de fora é melhor. É uma barreira forte para o desenvolvimen-
to interno de vários setores. Especificamente sobre o violão, uns ainda 
têm aquela ilusão: “Eu vou à Espanha para comprar um violão espanhol”. 
Aqui tem melhores. Além disso, aquele que ele comprar lá vai ser fei-
to com madeira brasileira. É um contrasenso total, mas isso ainda existe. 
Às vezes, o cara nem chega a analisar o que tem disponível aqui, porque o 
fato de trazer um instrumento de fora lhe dará um status diferenciado. 
 
O luthier ganhou um status entre os violeiros e o violonistas? As pessoas 
sabem os violões de cada um? Existe já um status conquistado?

Para os violeiros a história é diferente, porque não existe viola feita fora do 
Brasil. Existem as violas portuguesas, de onde as nossas são originárias, mas 
elas pararam no tempo. As violas portuguesas são para música regional fol-
clórica, não é uma coisa abrangente. Aqui nós temos a viola nordestina, que 
tem uma característica, a viola mineira, que tem outra característica. 

O que diferencia uma da outra?
As diferenças existem inclusive no repertório. O primeiro sintoma para 

você reconhecer uma ou outra é o repertório, que demanda um refinamento 
técnico ou não. A viola nordestina, por exemplo, é a viola do repentista, que 
não entra nos detalhes da afinação do instrumento, nas regiões mais agudas. 
É um instrumento que não tem essa exigência. Chega a ser curioso que a viola 
mais desejada seja a Del Vechio, fabricada em escala industrial. Já a viola mi-
neira apresenta uma característica na região do Triângulo Mineiro e outra no 
norte de Minas. Os repertórios são diferentes. Hoje com essa comunicação e 
o deslocamento das pessoas facilitado, as coisas estão mescladas em todos os 
sentidos. Hoje temos uma divisão talvez menos geográfica e mais de refina-
mento. Por trabalhar com instrumentos, eu tenho um gosto muito maior pela 
música instrumental, sem desmerecer ou deixar de ouvir a poesia maravilho-
sa e significativa que muitas vezes acompanha as músicas. 
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A Helena Meireles dizia fazer as palhetas com chifre de boi, à meia-noite da 
Sexta-Feira Santa. Essas superstições ainda existem e são cultivadas?

As superstições existem e persistem em cada camada social. Depende muito de 
cada um, da ligação religiosa que a pessoa tem, mas isso existe e ainda é muito forte. 
 
Você tem um blog no qual mostra seu trabalho. Com a internet, o que 
muda na relação com o consumidor?

Eu gosto muito do contato direto com as pessoas, que acho insubstituível. 
O resultado do trabalho é completamente diferente quando um músico vai 
me visitar pessoalmente e comenta o que espera do instrumento, o que ele 
gosta ou não. O resultado geralmente é melhor quando há esse contato. Mas 
no Brasil, com esse tamanho continental, fica longe para um sujeito sair de 
Porto Alegre ou de Florianópolis e ir até Belo Horizonte. A internet oferece 
essa facilidade para o sujeito.

A circulação de informação aumentou? Outros luthiers te procuram 
para trocar idéias, para tentar resolver algum problema ou ainda é um 
trabalho muito solitário?

Existe uma visibilidade que aumenta em função dos próprios instrumentos. 
O próprio trabalho ainda é a melhor divulgação. Por exemplo, em 2003, eu fiz 
um bandolim de dez cordas, um tipo de instrumento que estava adormecido 
há décadas. O Jacó do Bandolim tinha um desses. Até que o Hamilton de Holan-
da, bandolinista que na época estava em Brasília, me pediu que lhe fizesse um. 
Como ele é um cara que circula o mundo inteiro, o bandolim foi para França, 
Itália, Estados Unidos, todo lugar. O músico que chega querendo uma sono-
ridade ou uma possibilidade diferente é sempre um desafio legal de encarar. 
 
Houve um aumento da demanda com a internet?

O que acontece é uma oscilação do número de encomendas em função de 
uma série de fatores, inclusive econômicos. Eu tenho trabalhado nos últimos 
anos com uma fila de espera de até um ano e meio. Não tenho como atender 
à demanda. Isso é ótimo.
 
A construção de uma viola demora quanto tempo?

Em média, o tempo de fabricação de um instrumento é de 180 a 200 horas 
de trabalho. Tecnicamente isso não pode ser feito de modo contínuo, porque 
existem etapas. Você cola, espera secar e só então passa para uma outra eta-
pa. Geralmente não se produz um instrumento em menos de três a quatro 

As referências são muito recortadas, existe muito conflito de idéias ainda. 
 
Seria possível um saber mais universal e mesmo autoral nessa área?

Eu acho que sim. No caso da viola, um instrumento que no Brasil ad-
quiriu características únicas, essa possibilidade seria mais concreta. Já 
no que tange aos instrumentos de cordas em geral é complicado. Há pou-
co tempo, para minha surpresa, eu fui em uma loja e encontrei um ca-
vaquinho feito na Coréia. Descobriram que existia um mercado consu-
midor e começaram a fabricar. Você consegue comprar um cavaquinho 
feito na Coréia por um preço inferior daquele que é feito em São Paulo. 

Você viaja para encontrar os luthiers e conhecer outras técnicas?
Isso é um negócio interessante, porque os instrumentos vêm até mim. 

Antes de fabricar, eu sempre trabalhei com restauração. Por meio da res-
tauração, é possível ter contato com instrumentos do mundo inteiro, não 
só de origens mas de épocas diferentes. É o mesmo que assistir a um fil-
me de um outro diretor, de uma outra época. Uma das coisas mais inte-
ressantes é ver como as descobertas não são propriedades de ninguém. É 
possível perceber que uma técnica eventualmente desenvolvida por você já 
foi usada anteriormente, em um outro lugar e por uma pessoa com quem 
você nunca teve contato. São soluções comuns que nós achamos em tem-
pos e situações diferentes. A viola passou por um outro período de apuro – e 
ainda está passando. Os instrumentos mais antigos focavam mais a destre-
za da marchetaria, dos adornos, e menos na qualidade técnica da sonori-
dade, da afinação. Num extremo você pode ter uma viola toda adornada, 
cheia de bordadinhos e pecinhas, e, do outro lado, uma viola limpa, sem 
nenhum adorno, porém com melhor afinação e qualidade técnica. Às ve-
zes isso ilude o consumidor. A viola tem bordados, mas na hora que o cara 
exige a qualidade técnica, ela não atende. Por outro lado, o músico quer 
uma viola bonita, e não pode ser completamente despida dos adornos e flo-
reios. Então nós temos que fazer algo, um meio caminho. Nessa história, 
muita gente peca por um lado ou por outro. Não existe um caminho comum. 

Quem são os luthiers de viola que você admira?
Eu convivi em Minas com o Zé Coco do Riachão, que faleceu em 1998. Era 

um sujeito de uma simplicidade fora do comum e de uma técnica bem simples 
e rudimentar. Ele dizia que começou a tocar e a fazer viola escondido, contra 
a vontade do pai. Foi um cara que me impressionou muito pela simplicidade. 
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Além do jacarandá, quais são as outras madeiras usadas? O pau-brasil 
funciona para viola?

O pau-brasil funciona, pois é madeira ímpar, de resistência incrível, inigua-
lável. Tem uma madeira do Amazonas, chamada marupá, cujo crescimento é 
até rápido, que está sendo muito usada. Tem o cedro brasileiro, uma madeira 
maravilhosa, utilizada em praticamente todos os instrumentos de corda e tam-
bém de crescimento relativamente rápido. Dependendo das características do 
solo, ela dá um corte com seis a oito anos de plantio. Enfim, existe uma infini-
dade de madeiras. Já canela e imbuia são difíceis de serem encontradas hoje. 
 
É possível reutilizar a madeira de uma viola para fazer outra? 

Não tem jeito. Você pode apenas corrigir. É muito comum a gente refazer a 
divisão da escala, os trastes, aquilo ali determina a afinação do instrumento.  
 
Quem te ensinou lutheria?

Há 30 anos eu trabalhei em São Paulo com um japonês que havia acaba-
do de chegar ao Brasil, chamado Shiguemitsu Suguiyama. Até hoje ele está 
aí. A especialidade dele são os violões. Uma pessoa sensacional, que é res-
ponsável pela minha transição do conhecimento da marcenaria para a lu-
theria. Eu também tive muito contato no Rio de Janeiro e em Belo Horizon-
te, porque ele ia para essas cidades fazer a manutenção de instrumentos. 
No Palácio das Artes conheci o Luciano Rolla, que faleceu em 2005. Era um 
descendente de italianos expert em restauração que passou a vida inteira no 
Rio. Minhas duas grandes referências são o Suguiyama e o senhor Luciano. 
 
Existe uma memória da grande lutheria no Brasil, alguém que conserve 
a história dessas pessoas?

Não. Nesse item temos a mente colonizada, aqui as referências são sempre 
estrangeiras. O pessoal ainda não descobriu que podemos fazer bem feito, 
sem dever nada ao exterior. 

O que fazer em políticas de estímulo aos artesãos para a lutheria 
brasileira e mostrar ao público que ela existe?

Eu não sei qual é o resultado, mas existe no Amazonas um projeto que uti-
liza apenas madeiras da região. Também não sei onde eles buscaram suporte 
técnico de qualidade para fazer isso. Seria uma maneira interessante de valo-
rizar as nossas madeiras. Quando o presidente Fernando Collor tomou posse, 
extinguiu a Funarte que, naquele período, estava levando um projeto de expe-

meses. Mesmo porque é antiprodutivo trabalhar em um único instrumento. 
Eu sempre pego dois ou três e vou trabalhando paralelamente. Com ajuda – 
eu tenho uma filha que cuida da parte das marchetarias e do verniz. Produzo 
no máximo 26 instrumentos por ano. Uma média de dois ou três por mês. 
 
O preço é fixo ou variável?

Varia em função de vários fatores. Uma das madeiras usadas hoje é o ja-
carandá, cuja exploração é proibida. Por isso, há vários anos estou usando 
exclusivamente madeira de demolição. Temos que estar sempre atentos, 
de olho em casas que estão sendo demolidas ou reformadas. O jacaran-
dá resiste bravamente à todas as intempéries, então é possível achar com 
facilidade peças de 200 anos. Geralmente encontramos peças de 20 por 20 
centímetros, toras que foram esquadrejadas e nunca tiveram a parte inter-
na exposta ao ar. Dessa madeira nós usamos lâminas de dois milímetros. 
  
Quais são as outras madeiras que podem ser trabalhadas?

Das brasileiras a mais problemática é o jacarandá, por causa da proibição do 
comércio. Aqui cabe uma nota curiosa: é mais fácil você comprar jacarandá na Eu-
ropa ou nos Estados Unidos do que dentro do Brasil. É um absurdo, um contrasen-
so, porque o pessoal tem mecanismos para burlar as leis e exportar para Europa. 
 
Quanto tempo leva para o jacarandá ficar bom para se trabalhar?

Eu tinha no meu quintal um jacarandá de 17 anos e fui obrigado a cor-
tá-lo. Eu comprei o terreno e o vi crescer, mas precisei fazer um muro 
e não tinha jeito. Ele estava com mais ou menos 40 centímetros de diâ-
metro externo. O cerne, a parte que usamos, tinha pouco mais de cinco 
centímetros. Por aí eu imagino que sejam necessários 100 anos ou mais. 
 
Só é possível pensar na utilização dessa árvore em longo prazo?

Eu conheci em Aracruz, no Espírito Santo, um reflorestamento de pau-
-brasil feito há 40 anos. Mas descobriram que não deu certo, porque, para 
se obter a árvore com a retidão que dá valor de uso à madeira, ela precisa 
crescer no meio da floresta, disputando espaço com as outras árvores, bus-
cando a luz verticalmente. Lá foi feito um replantio e o pau-brasil cresceu 
cada um para um lado. A madeira é inútil, por causa do formato dos galhos. 
Aracruz é onde existe o maior projeto de reflorestamento de eucalipto do 
mundo, segundo informações, mantido pela Inglaterra. Ou seja, eles der-
rubaram toda a madeira nativa, de Mata Atlântica, para plantar eucalipto. 
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rimentação de madeiras brasileiras. Se não me engano, dois maestros encabe-
çavam a iniciativa: Edino Krieger e Marlos Nobre. Mas esse projeto foi abortado. 
A Funarte selecionou dezenas de amostras de madeiras brasileiras e as enviou 
para os luthiers Brasil afora. Nosso compromisso era construir os instrumen-
tos e depois cedê-los para um teste prático de acústica, com músicos e tal. Eu 
me sinto frustrado, porque eu fiz os instrumentos e eles nunca foram testados. 
 
Essa classificação das matérias-primas também é um caminho interessante?

Para lutheria é muito interessante. Existe uma infinidade de pessoas in-
teressadas em aprender. A criação de uma escola com uma mentalidade 
brasileira seria importante. É preciso acreditar nas nossas capacidades. Há 
um contrasenso: o músico brasileiro leva a música dele para o exterior com 
o maior sucesso, porque a música brasileira é super bem recebida. Por que 
ele próprio não acredita nos instrumentos nacionais? Se o músico se sentis-
se orgulhoso com um instrumento brasileiro, seria muito mais interessante. 

Para finalizar, qual a música de viola que mais lhe toca o coração?
Cuitelinho, música de domínio público. Muito simplezinha, muito interessante.

Para assistir essa entrevista em vídeo:

http://www.producaocultural.org.br/2010/08/17/vergilio-lima/
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