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RESUMO 

 

OLIVEIRA, Alexandre Suárez de. As festas e os bastidores das intervenções ao 

ar livre. 2010. 446 f. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 

 

Nas cidades, historicamente, são realizados eventos de diversos portes em praças 

públicas ou locais alternativos, como vazios urbanos, estacionamentos de 

automóveis, descampados, campos de futebol, faixas de areia das praias, entre 

outros. Tais festas são categorizadas genericamente como eventos “ao ar livre” e 

muitas vezes atraem uma grande concentração de público, o que gera a 

necessidade de aporte de uma logística com aparatos de suporte para garantir sua 

boa realização. Outro suporte importante é o staff, ou seja, a equipe de realização 

do evento. Esta pesquisa tem por objetivo entender como se dá a relação entre o 

sítio de realização, a qualidade do evento e os profissionais envolvidos. 

 

Palavras-chave: Festas. Espetáculo. Cenografia. Eventos (Organização). 
Bastidores. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

OLIVEIRA, Alexandre Suárez de. Parties and the backstage of open air 

interventions. 2010. 446 f. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2010. 

 

Historically, cities have held events of different sizes in squares or alternative places 

such as “vacant terrains” parking lots, open fields, sports fields, beaches etc. Those 

events are generically categorized as “open air”, and often find a high concentration 

of public, which creates the need of a logistic apparatus to support the event and 

ensure its proper execution. Another important aspect is the support staff. This 

research tries to understand how the professionals involved, location and quality 

relates to each other in such events. 

 

Key words: Parties. Spectacle. Cenography. Events (organization). Backstage. 



 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

 

OLIVEIRA, Alexandre Suárez de. Las fiestas y los bastidores de las 

intervenciones al aire libre. 2010. 446 f. Tese (Doctorado en Arquitectura y 

Urbanismo) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 2010. 

 

En las ciudades, históricamente, son realizados eventos de diversos portes en 

plazas públicas o locales alternativos, como vacíos urbanos, aparcamientos, 

descampados, campos del fútbol, franja de arena de las playas etc. Esos eventos 

son categorizados genéricamente como eventos “al aire libre” y muchas veces hay 

una gran concentración de público, lo que genera la necesidad de aporte de una 

logística con aparatos de soporte para garantizar una buena realización del evento. 

Otro soporte importante es el “staff”, o sea, el equipo de realización del evento. Esa 

investigación busca entender como se da la relación entre el sitio de realización, la 

calidad del evento y los profesionales involucrados. 

 

Palabra-clave: Fiesta. Espectáculo. Escenografia. Organización de evento. 

Bastidores. 
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O interesse em desenvolver esta pesquisa vem da experiência profissional do 

pesquisador junto a diversas realizações de espetáculos, em especial durante os 

anos de 1990 a 1994, quando trabalhou na TV Cultura de São Paulo, onde teve a 

oportunidade de participar de centenas de projetos de cenografia, a maioria 

destinada à exibição em TV; entre os projetos mais famosos estão os seriados 

infantis “Mundo da Lua” e “Castelo Rá-Tim-Bum”, para os quais foram produzidos 

dezenas de sets de filmagem1, alguns deles em áreas descobertas ou “ao ar livre2”. 

 

Entre os trabalhos desenvolvidos na referida emissora, também estavam 

adequações do espaço descoberto para que a equipe técnica pudesse realizar 

transmissões ou filmagens de eventos culturais, sendo necessário o 

acompanhamento junto aos técnicos na definição das necessidades físicas exigidas 

por cada espaço. Foram realizados muitos trabalhos no Vale do Anhangabaú, em 

São Paulo, na direção dos cenotécnicos3 na montagem de praticáveis4, desde a 

instalação de cercas de proteção dos cinegrafistas até a montagem das salas de 

maquiagem em apoio ao evento principal. 

 

Embora não tenha participado diretamente da montagem do espetáculo “A 

verdadeira história da França”, realizado pelo grupo francês “Royal de Luxe” em 

1991 no Vale do Anhangabaú, foi espectador privilegiado por estar presente nos 

bastidores, montando a infraestrutura da cobertura realizada pela TV Cultura. 

 

Nestas oportunidades, pôde perceber a infinidade de tarefas realizadas nos 

bastidores dos eventos e a quantidade de profissionais envolvidos, que, 

invariavelmente, supera em muitas vezes o número de artistas visíveis aos 

espectadores. 

 

Percebeu que esse ambiente de trabalho é propício ao desempenho do profissional 

arquiteto, posto que sua formação multidisciplinar envolve conhecimentos 

                                                 
1 Ver glossário. 
2 O termo genérico refere-se a eventos que se realizam em espaços descobertos e, portanto, sujeitos 
às intempéries. 
3 Ver glossário. 
4 Ver glossário. 
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tecnológicos, espaciais, culturais e organizacionais, podendo contribuir bastante 

para a realização de tais eventos. 

 

 

1.1 Apresentação 
 

 

A presente tese visa a estudar os eventos espetaculares realizados ao ar livre em 

áreas que originalmente são descobertas e que necessitam de adaptações para sua 

realização. 

 

Fazem parte desta investigação eventos como passeatas, missas, eventos 

esportivos, comícios, entre outros, que, mesmo não sendo apresentados como 

espetáculos, utilizam-se de seus recursos. 

 

O objeto desta pesquisa são as instalações efêmeras realizadas em locais 

descobertos para adequarem o espaço a reuniões com concentração popular, para 

fins de entretenimento ou de reflexão, e que, uma vez encerrado o acontecimento, 

são desmontadas e os espaços retomam sua configuração original. 

 

Incluem-se nesta pesquisa os palcos, arquibancadas, banheiros químicos, 

bilheterias, camarins, postos médicos, etc.; enfim, os equipamentos que são 

colocados no espaço físico durante o evento e retirados depois. 

 

Os espaços que são originalmente adaptados para a realização de determinados 

tipos de eventos foram descartados, uma vez que já possuem logística apropriada e 

fixa; dessa forma, não fazem parte os sambódromos do Brasil, as arenas de shows 

construídas de forma perene, como o Parque do Peão em Barretos - SP, etc. Uma 

única exceção a esse recorte deu-se no registro da “Paixão de Cristo” em Nova 

Jerusalém, no agreste de Pernambuco, motivada pela originalidade da solução 

construtiva do espaço e por haverem poucos estudos sobre tal espaço cênico. 
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Igualmente não fazem parte da seleção as tendas circenses, uma vez que se tratam 

de sistemas fechados de estrutura, cobertura e instalações. 

 

Procurou-se eventos com grandes e pequenas participações populares e com 

diversidade de soluções espaciais. 

 

 

1.2 Objetivos 
 

 

Apresentar os recursos empregados como infraestrutura logística, ou seja, os 

espaços, equipamentos, acessos e equipe de realização envolvidos em eventos 

realizados em grandes espaços ao ar livre e destinados à apresentação de 

espetáculos ou outros eventos que se utilizam de infraestrutura de shows. 

 

Criar uma proposta de procedimentos como roteiro a ser percorrido por instituições 

ou agentes que participam do planejamento e execução de infraestrutura para 

eventos destinados a pequenas, médias ou grandes concentrações de público. 

 

Apresentar as variáveis disponíveis em tecnologias para a realização espacial de 

eventos públicos. 

 

Apresentar a dinâmica de trabalho envolvida no planejamento e execução de 

eventos ao ar livre. 

 

Identificar os agentes envolvidos na realização desses eventos, bem como suas 

atribuições, qualificações e dinâmicas esperadas. 

 

Procurar uma formatação que possibilite a sistematização de eventos realizados ao 

ar livre, levando em consideração as características dos eventos, as qualidades do 

sítio de implantação e os profissionais envolvidos.  
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Verificar qual é a melhor contribuição do profissional arquiteto junto às equipes de 

planejamento e implantação de um evento espetacular. 

 

 

1.3 Hipótese 
 

 

Os ambientes de manifestações culturais realizadas ao ar livre são espaços que 

necessitam de adaptações, criativas e técnicas, para a criação de um lugar propício 

aos trabalhos desenvolvidos. Esta tese discute como é a atuação dos profissionais 

envolvidos e como materializam-se as soluções espaciais. Sendo o arquiteto um 

profissional com conhecimentos técnicos e habituado à realização de projetos 

espaciais que exigem criatividade, espera-se que sua formação seja a adequada 

para contribuir com melhores soluções a cada problema apresentado. 

 

 

1.4 Justificativa 
 

 

Em 2014 o Brasil será sede da “Copa do Mundo de Futebol” e em 2016 a cidade do 

Rio de Janeiro sediará os jogos da “XXXI Olimpíada”; em virtude destas atividades, 

o País terá oportunidade de colher diversos frutos, como a melhoraria da 

infraestrutura de transportes e da qualidade dos estádios e centros esportivos. 

 

Tais eventos produzirão muitas festividades de congraçamento, de boas vindas, de 

afirmação da nossa cultura, entre outras atividades igualmente propícias à 

participação ativa da população e à socialização das pessoas. 

 

Em tempos recentes, o Brasil realizou diversos espetáculos, com maior ou menor 

contribuição de técnicos estrangeiros, que conjuntamente trouxeram conhecimentos 

que fizeram com que os nossos profissionais e as nossas organizações de eventos 

obtivessem um reconhecimento internacional, haja vista o sucesso dos festivais 
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“Rock in Rio” realizados em Portugal e na Espanha e organizados por equipes de 

técnicos brasileiros. 

 

O Brasil tem realidades culturais bastante distintas e produz uma infinidade de 

festividades de muita qualidade. Este estudo visa, mais do que a apontar mais um 

“nicho de trabalho” para os arquitetos, apresentar uma contribuição para a 

socialização dos indivíduos da nossa sociedade, na forma de uma ajuda na 

organização e promoção destas festividades. 

 

Sobre sociabilidade, Martí (2008, p. 15), quando fala das características das festas, 

enfatiza a possibilidade de interações nestes eventos: 

 

 [...] o que também é certo é que as festas oferecem variadas possibilidades 
de interação social que não se apresentam em outros momentos da vida 
cotidiana. [...] Daí que se tenha que ter em conta, quando nos interessa 
flexionar sobre os agentes sociais da festa. Esta importante constante da 
festa, a participação, faz com que tenhamos que entender a festa como um 
campo muito relevante para a integração social (tradução nossa). 

 

A investigação desta temática pode desvendar estratégias guardadas por gerações 

de artífices (ou por alguns produtores e diretores) e pode exemplificar como 

determinados espetáculos são preparados e realizados e, a partir disso, criar um 

roteiro para auxiliar de forma concreta os profissionais envolvidos na produção e 

realização de eventos de pequeno, médio e grande portes. 

 

O objetivo é ajudar na visualização dos problemas envolvidos na viabilização de 

eventos em espaços públicos, no reconhecimento das possibilidades existentes de 

recursos materiais e tecnológicos, na disponibilidade de profissionais que podem 

formar uma equipe e nos recursos de logística que devem amparar um projeto dessa 

envergadura. 

 

Para tanto, são investigadas outras tecnologias e estratégias utilizadas em culturas 

diversas, em especial em Barcelona, na Espanha, por ser a cidade realizadora de 

inúmeros eventos espetaculares e efêmeros organizados em espaços ao ar livre e 

por ocupar um espaço urbano que é referência mundial em soluções dos espaços 
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públicos. A comparação entre a cidade de Barcelona e o Brasil tem em vista discutir 

soluções diferenciadas que possam ser adaptadas para a nossa realidade. 

 

Além disso, tem-se a preocupação de apresentar a contribuição esperada do 

profissional arquiteto na organização destes eventos. 

 

As discussões apresentadas podem contribuir para facilitar a realização de eventos 

que muitas vezes apresentam-se como de difícil realização, o que os torna 

dispendiosos. 

 

O ineditismo no trato deste tema pode gerar outros trabalhos posteriores, quais 

sejam: a criação de softwares de planejamento e acompanhamento das etapas e 

equipes envolvidas em eventos dessa natureza; a criação de softwares de 

montagem de planilhas de custos; e a publicação de livros sobre o tema. 

 

Enfim, pela abrangência dos tópicos, este trabalho pode ajudar a difundir e viabilizar 

um tipo de cultura popular do qual nossas cidades estão carentes. 

 

 

1.5 Materiais e métodos 
 

 

• Atividades de pesquisa 

 

Para desenvolver esta pesquisa foram feitas diversas visitas a eventos realizados ao 

ar livre, tais como festas, passeatas, shows, espetáculos, teatros, etc.5. Durante 

essas visitas foram realizados os seguintes trabalhos: 

• Percorrer o evento tanto na parte visível aos espectadores quanto nos 

bastidores; 

• Fotografar os bastidores e o evento em si; 

                                                 
5 A diferença entre essas terminologias é tratada no capítulo 2.1 
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• Obter depoimentos gravados dos envolvidos na elaboração e execução do 

evento; 

• Colher folders6 e demais materiais impressos sobre o evento; 

• Adquirir ou registrar desenhos de projetos ou realizar esboços de localização 

dos equipamentos destinados ao evento; 

• Estudar a história do evento e suas variáveis. 

 

Não foi possível realizar todos esses itens em todos os eventos, por diversos 

motivos; no entanto, para a grande maioria deles efetivou-se muitos desses 

registros. 

 

• Eventos 

 

Os lugares visitados foram selecionados buscando a diversidade de soluções e 

tipologias de eventos realizados ao ar livre. 

 

Embora esta pesquisa tenha considerado todo o contexto do evento, seu enfoque 

esteve nos momentos em que foram realizadas mudanças e adaptações de 

configurações no espaço ao ar livre. Algumas situações observadas foram: acessos, 

fechamentos, transportes, adequações do trânsito na região, barracas montadas, 

tipos de serviços oferecidos e complementares ao evento principal, apoio aos 

trabalhadores do evento, parte técnica, equipamentos, saídas de emergência, etc. 

 

São variadas as soluções dessas adaptações, pois existem eventos culturais 

regulares, com periodicidade anual fixa, como muitas festividades religiosas que já 

possuem algumas soluções de infraestrutura mínima de apoio fixo, tais como 

sanitários, bilheterias, arquibancadas, salas de controle e segurança, etc. 

 

Esses itens foram pesquisados para elencar as possibilidades de soluções 

projetuais e de repertório para o arquiteto, facilitando, assim, as tomadas de 

decisões no planejamento e na realização de um evento artístico ou correlato em 

área aberta ou ao ar livre. 

                                                 
6 Ver glossário. 
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Os eventos foram visitados em diferentes dias e horário, em geral procurou-se visitar 

o local nos dias que antecediam ao evento, para verificar as montagens dos espaços 

e dos equipamentos, registrando-se as equipes trabalhando para ver como se dava 

a dinâmica da montagem e dos profissionais envolvidos. 

 

No dia do evento, propriamente dito, procurava-se documentar tanto a visão do 

usuário do espaço, o espectador, quanto os bastidores. Quando possível, fazia-se 

isso em dias distintos. 

 

Foram igualmente documentadas as desmontagens das estruturas produzidas para 

os eventos, registrando a atuação das equipes de pós-produção, limpeza, etc. 

 

O pesquisador procurou manter um distanciamento crítico dos eventos, 

documentando os fatos e evitando envolver-se na festa em si. 

 

• Entrevistas 

 

O objetivo das entrevistas foi ajudar a compor o estado da arte no que se refere à 

prática da organização, direção, montagem de equipes, etc., buscando as possíveis 

interpretações dos trabalhos envolvidos nas adaptações de ambientes destinados à 

realização de eventos ao ar livre e, assim, ser um auxílio no entendimento dos 

bastidores do universo do espetáculo. 

 

A escolha dos entrevistados privilegiou os envolvidos nas tomadas de decisões; 

dessa forma, foram entrevistados diretores ou responsáveis pela parte financeira ou 

administrativa dos eventos. Buscou-se diversificar as áreas de atuação dos 

entrevistados e os tipos de eventos realizados para ganhar diversidade nas opções 

de soluções espaciais e/ou estratégias das equipes. 

 

Sempre que possível foram entrevistadas pessoas que possibilitassem comparações 

entre as realidades do Brasil e de Barcelona. Algumas anteposições procuradas 

foram: organização pública versus organização privada; eventos grandiosos versus 
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pequenos eventos; diretores versus produtores; organização espontânea versus 

organização institucionalizada. 

 

Na parte final deste trabalho — Apêndice — encontram-se as entrevistas transcritas 

e uma apresentação mais detalhada dos entrevistados. 

 

• Fotografias 

 

Foram visitados diversos lugares onde se realizavam eventos ao ar livre. Ao todo 

foram realizados 7.586 documentos de imagens, sendo que a maioria são fotos no 

formato JPG e uma pequena quantidade refere-se a vídeos produzidos no formato 

MPG. Desse total, 2.715 documentos foram produzidos no Brasil e 4.871 em 

Barcelona. 

 

As fotos foram captadas por uma máquina fotográfica digital Sony Cyber-shot DSC-

S60, sendo que quase a totalidade delas foram tiradas com resolução de 1 mega 

pixel para que o arquivo não ficasse muito pesado; quando o registro era de uma 

outra foto ou de desenhos impressos adotou-se a resolução de 4.1 mega pixels. 

 

Havia alguns alvos preferenciais nas fotografias realizadas, quais sejam: pessoas 

trabalhando, equipamentos, estruturas, palcos, bastidores, detalhes das montagens, 

quantidade de público, particularidades em geral. 

 

Diversos eventos foram documentados, mas em alguns não foi possível a execução 

de entrevistas, como no caso do “Réveillon do Rio de Janeiro”, onde a prefeitura da 

cidade, por intermédio da RIOTUR, negou-se inúmeras vezes a contribuir com este 

trabalho (Administração 2005 – 2008). 
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2 CONCEITUAÇÃO 
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2.1 Os eventos e os sítios 
 

 

Os nomes das atividades que podem realizar-se ao ar livre são tantos quanto as 

características dessas realizações e seus objetivos; como não se pretende ficar 

redefinindo termos, é adotado o termo único de “evento” para as seguintes palavras: 

festa, festejo, festival, quermesse, arraial, verbena, rodeio, missa, celebração, 

procissão, desfile, espetáculo, show, feira, teatro ao ar livre, passeata, desfile, rave, 

manifestação, comemoração, etc. Como já dito, traduziremos como evento qualquer 

um desses termos. 

 

Essa diversidade de nomes já é um indicativo de como é variável os resultados das 

intervenções efêmeras em espaços públicos. 

 

A principal característica que define um tipo de intervenção é seu objetivo, mas 

outros fatores também contribuem para a diferenciação. Algumas variáveis 

importantes são: tamanho do evento; variedade de atrações; longevidade, ou seja, 

tempo de duração; tipo de implantação; interações sociais possíveis; etc. 

 

Sobre as interações sociais faz-se aqui uma distinção importante, que é sobre a 

qualidade da participação do público no ato do evento, assim como faz Martí (2008, 

p. 15) quando fala das características das festas e dos espetáculos: 

 

 [...] Festa quer dizer participação [...] a participação ativa se refere a todos 
aqueles agentes sociais que interferem na concepção e organização da 
festa, assim como, os que têm um papel ativo no desenvolvimento dos 
diferentes atos. A participação passiva faz alusão a aquelas pessoas que se 
limitam ao papel de observadores, estando já presente no mesmo lugar da 
festa, ou bem as assistindo através dos meios de comunicação [...] 
participação ativa constitui o núcleo mais importante da festa. Sem esta não 
haveria festa propriamente dita, já que ela se limita à participação passiva, 
então seria mais indicado falar de espetáculo. Mas este tampouco nos deve 
levar a subestimar o âmbito da participação passiva, que pode ter muita 
importância para o desenvolvimento de algumas festas. A presença destes 
espectadores, de maneira direta, ou através dos meios de comunicação, 
pode influir fortemente na dinâmica da festa e da percepção social que se 
tem dela (tradução nossa). 
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Dessa forma, o termo “festa” é utilizado para definir os eventos em que a 

participação do público é pró-ativa, em outras palavras, onde há uma interação entre 

os atos realizados e o público. Assim é em uma festa junina, por exemplo, para onde 

muitas pessoas dirigem-se maquiadas e vestidas a caráter e sabem as músicas e 

danças que serão realizadas, independente de realizarem ensaios anteriores ou de 

fazerem parte da organização, da mesma forma as pessoas que participam de uma 

festa de réveillon também já sabem, a priori, a cor das roupas que devem ser 

usadas, as músicas que são tocadas, as celebrações que são realizadas, sendo que 

faz parte da festa as pessoas realizarem tais rituais e interações, ou seja, o público 

faz a festa. 

 

Já os espetáculos são eventos em que as pessoas participam como assistentes ou 

espectadores e, ainda que manifestem seu agrado em estarem ali presentes, elas 

são o público que contempla os atos realizados; assim é quando se apresenta uma 

banda de rock e tem um público assistindo, ainda que o público possa cantar junto 

ou realizar coreografias e movimentos em conjunto, tais manifestações não 

interferem no andamento das apresentações ainda que possam influenciá-las. 

 

A distância entre uma situação, a festa, e outra, o espetáculo, pode ser medida pelo 

calor das interações, de tal forma que a festa seria uma manifestação quente, posto 

que participativa, e o espetáculo uma manifestação fria, posto que contemplativa. 

 

Os espetáculos, para compensar o distanciamento frio de suas interações, investem 

em grandiosidade e efeitos especiais, daí que uma reação a um caráter pequeno 

gera uma grandiosidade e, por fim, fica a impressão de que o espetáculo é 

grandioso e muito elaborado, o que não é necessariamente verdade. 

 

Os matizes entre um tipo de interatividade e outro, como visto, geram várias 

tipologias de eventos. As passeatas e manifestações GLBT, por exemplo, ainda que 

objetivem reivindicações sociais e políticas, utilizam-se de recursos de festas, por 

serem uma possibilidade de interação quente e demonstrativa do engajamento 

recíproco dos participantes; nesses eventos, a participação pró-ativa é quase uma 

obrigação, pois cada indivíduo ali presente não é um simples espectador, mas sim 
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um dos que estão reivindicando, ainda que hajam os que simplesmente assistem ao 

evento. 

 

 

2.2 Uma breve história dos eventos ao ar livre 
 

 

• As origens 

 

Os eventos de representação realizados em áreas abertas remontam às antigas 

civilizações; a premissa inicial é que se tenha uma pessoa ou um grupo de pessoas 

apresentando-se para outra pessoa ou grupo de pessoas. 

 

Tal relação é um jogo emocional de fruição coletiva e pode levar muitos nomes, tais 

como: teatro, show, missa, desfile, etc. Essa relação entre apresentador e plateia 

pode ter várias tonalidades que podem ser mais próximas ou distantes umas das 

outras. 

 

Esses eventos podem ocorrer em espaços fechados como teatros∗, igrejas, salas de 

consertos, auditórios, etc. Da mesma forma, podem acontecer em espaços abertos, 

conhecidos por essa característica como eventos realizados ao ar livre, tendo como 

conceito a possibilidade de ocorrerem em qualquer lugar aberto, desde que haja 

condições topológicas e climáticas. 

 

As primeiras manifestações destas apresentações datam do início das civilizações, 

existem registros encontrados em desenhos de representações no Egito, 

Mesopotâmia, Pérsia, Turquia, Índia, Indonésia, China, Japão, etc. 

 

Foi na ágora de Atenas, na Grécia, que esses eventos foram organizados na forma 

com que são conhecidos hoje em dia — nessa civilização encontravam-se também 

as primeiras organizações de cidades como as conhecidas atualmente —, sendo 

                                                 
∗ O termo Teatro se refere ao universo teatral – desde a dramaturgia até o espetáculo. O termo teatro 
se refere ao edifício teatral. 
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que uma parte dessa organização do espaço de apresentação deu-se por meio das 

festas dionisíacas, nas quais as pessoas festejavam durante seis dias em 

homenagem ao deus Dionísio; no espaço de realização de tais festas, eles 

construíam arquibancadas onde ficavam os observadores (o theatron - o que hoje 

nomeia-se plateia), construídas nas encostas de terrenos inclinados e voltadas para 

um círculo central, a orquestra, onde ficava o coro (o que se poderia chamar hoje de 

atores); tal configuração espacial evoluiu através da história e atualmente os 

herdeiros arquitetônicos que mais assemelham-se a essas construções são os 

espaços edificados e cobertos denominados de teatro. 

 

Em suma, a organização do evento do teatro originou-se na Grécia e suas 

apresentações eram realizadas ao ar livre e reuniam muitas pessoas: 

 

O Teatro é uma obra de arte social e comunal; nunca isso foi mais 
verdadeiro do que na Grécia antiga. Em nenhum outro lugar, portanto, pôde 
alcançar tanta importância como na Grécia. A multidão reunida no theatron 
não era meramente espectadora, mas participante, no sentido literal. O 
público participava ativamente do ritual Teatral, religioso, inseria-se na 
esfera dos deuses e compartilhava o conhecimento das grandes conexões 
mitológicas [...] (BERTHOLD, 2001, p. 103). 

 

Essas manifestações que se realizavam ao ar livre ganharam várias interpretações 

ao longo da história: no Império Romano eles basearam-se nas construções dos 

theatrons para construir espaços fechados com paredes laterais e abertos em cima 

como atualmente são as arenas descobertas ou os estádios. 

 

Um exemplo destas construções é o Coliseu de Roma, onde se realizavam 

combates mortais entre gladiadores e outros eventos esportivos e também se 

apresentavam espetáculos artísticos como as “Naumáquias”, que são 

representações de batalhas navais realizadas com carros que imitam barcos e com 

os próprios barcos (Figura 01). 
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Figura 01 - “Naumáquias” realizadas no Coliseu no século I d.C. 
 

• A Idade Média 

 

As apresentações que ocorriam em praças públicas, com mágicos, contorcionistas, 

adestradores, mímicos, atores, entre outros, continuaram a ocorrer na Idade Média, 

no Renascimento e ainda hoje ocorrem nas praças das cidades. 

 

As manifestações em praças públicas ocorrem de duas maneiras, uma de modo 

espontâneo e outra de modo dirigido. 

 

O modo espontâneo se dá por meio da simples apresentação em praça pública de 

algum talento que o apresentador detém; muitas vezes essas apresentações têm, 

em determinado momento, a cobrança de um valor para custeio do apresentador, 

atualmente conhecido como o momento em que “se passa o chapéu” (originalmente 

um chapéu era oferecido ao público com a boca virada para cima para que nele 

fosse depositado dinheiro como sinal de retribuição ao talento apresentado, 

procedimento adotado até os dias atuais). 
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Outras apresentações realizadas em praças podem não ter o intuito final de angariar 

fundos, tal fato acontece em apresentações ou discursos religiosos ou políticos que 

pretendem, por meio do discurso, o convencimento ou a formação de uma opinião. 

 

O modo de apresentação dirigido é previamente organizado por um grupo da 

sociedade, seja por representantes religiosos ou por representantes políticos, sendo 

que muitas vezes por estes dois grupos simultaneamente; em tal grupo relacionam-

se as procissões religiosas e os comícios políticos. 

 

Outros grupos da sociedade também organizam eventos que tenham interesse 

cultural, tais como: teatros ao ar livre, shows de grupos musicais, festas de 

comunidades, demonstrações de habilidades artísticas, etc. 

 

Nas grandes cidades, muitos eventos realizados ao ar livre têm a participação de 

uma plateia bastante numerosa e isso se dá há vários séculos; em meados do 

século XV até o século XVI, a cidade suíça de Lucerna tornou-se um centro de 

representações suntuosas realizadas na praça do mercado de vinhos, como a 

“Paixão de Cristo”, onde atores profissionais e amadores apresentavam, em dois 

dias inteiros, representações teatrais da vida de Cristo, durante as quais a praça era 

adaptada com a construção de cenários e arquibancadas junto às edificações 

(Figura 02). 
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Figura 02 - Praça do mercado de vinhos em 1583, no primeiro dia do auto pascal. A fileira de casas à 
esquerda é mostrada apenas em planta baixa com as indicações dos nomes de seus proprietários na 
época. 
 

Em 1547, na cidade francesa de Valenciennes, foi realizada a apresentação do 

“Mistério da Paixão”, ao ar livre em ruas e praças, que dramatizava a liturgia cristã: 

 

[...] a partir do momento em que a liturgia assume o aspecto de espetáculo, 
ela precisa sair do edifício que a contém: a igreja. O ritual tem aspectos de 
representação; a representação se define então em “milagres” e “mistérios” 
que exigem estrados de até 50 metros de comprimento e mais de 20 de 
profundidade. Essas dimensões que hoje podem nos parecer absurdamente 
grandes, considerando a população das cidades daquele tempo, foram a 
consequência lógica de um espaço (o da igreja) já agora limitado para poder 
alcançar didaticamente uma ‘plateia’, a mais ampla possível. O espaço ideal 
para conter esse tipo de montagem era obviamente a rua ou a praça [...] Os 
espetáculos tinham uma frequência de público avaliada entre cinco e oitenta 
mil pessoas (RATTO, 1999, p. 53-56). 
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Figura 03 - A “Paixão” de Memling 1470-71, na qual o artista retrata como seria o clima 
incandescente de uma representação, uma cidade inteira mobilizada para um ritual místico. 
 

Na ilustração precedente (Figura 04), tem-se a imagem de uma pageant7, ou seja, 

cerimônia ou representação ou desfile, em praça pública do “Triunfo de Isabella” e, 

junto, há apresentações de cenas bíblicas, realizado no ano de 1615, na cidade 

belga de Bruxelas, em que são exibidos vários carros com representações teatrais 

que lembram os atuais cortejos de carnaval do Brasil. 

 

 

Figura 04 - O “Triunfo de Isabella”, realizado em praça pública e com várias pessoas assistindo. 

                                                 
7 O termo pageant, em geral associado ao carro-palco inglês, originalmente se referia aos locais 
preparados nas várias partes da cidade para os festivais ou para as representações festivas. Tanto 
um evento profano quanto uma festividade religiosa podiam ser motivo de tais representações. 
(BERTHOLD, 2001, p. 211). 
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A Idade Média na Espanha 

 

Na Espanha, assim como nas demais civilizações europeias, haviam carros-palcos 

que se apresentavam em praças nas cidades. Os temas religiosos eram 

apresentados em “Mistérios” e “Auto Sacramental” (Figura 05). Essa dinâmica 

envolvia todos os habitantes dos povoados e a cidade funcionava como palco e ao 

mesmo tempo plateia das apresentações. 

 

 

 

 
 

Figura 05 - Vista geral de estações de uma procissão na Espanha. Fonte: GÓMEZ, J. A. 
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Outra maneira de fazer as apresentações em espaços abertos era organizada pelas 

irmandades religiosas e confrarias de paixão, que locavam os pátios internos de 

seus hospitais à disposição dos grupos itinerantes de comediantes, dessa forma 

ficava facilitado o controle e a cobrança de ingressos do público (Figura 06). 

 

 
Figura 06 - Pátio de hospital. Fonte: GÓMEZ, J. A. 
 

 

Os corrales de pequenas edificações também eram alugados e adaptados para a 

realização de apresentações de comediantes (Figuras 07 e 08). 

 

Os ‘corrales’, que talvez recebessem esse nome por tratar-se de espaços 
baldios de uma habitação, dedicados aos animais domésticos. Eram uns 
pátios ao ar livre de solo plano, limitado pela parte da frente com a 
habitação que se conectava à rua, onde morava o arrendador. As laterais 
do pátio estavam cercadas pelas paredes dos vizinhos e ao fundo se 
situava o palco que tinha as medidas de 7,5 metros de largura por 4,2 
metros de profundidade e 1,5 metros de altura. Por debaixo estava oco e se 
utilizava com guarda-roupa e vestiário de homens (GÓMEZ, 1997, p. 46, 
tradução nossa). 
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Figura 07 – Corrales. Fonte: GÓMEZ, J. A. 
 

 

 

 
Figura 08 – Corrales. Fonte: GÓMEZ, J. A. 
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• Século XIX e início do Século XX 

 

No século XIX, na Praça Navona em Roma, eram realizadas “Naumáquias” usando 

as fontes lá existentes, que tinham suas saídas d’água fechadas e inundavam a 

praça criando um tanque como espelho d’água, onde carruagens desfilavam. Essas 

representações eram uma re-edição de outras realizadas já no Século I d.C. no 

Coliseu e, como as originais, essas foram assistidas por muitas pessoas (Figura 09). 

 

 
Figura 09 - “Naumáquias” na praça Navona em Roma no século XIX. 
 

Na Europa e na Rússia houveram importantes mudanças na dramaturgia no final do 

Século XIX e início do XX. Émile Zola e Stanislávski foram expoentes importantes de 

uma dramaturgia que pensava o espetáculo como uma apresentação naturalista, na 

qual as imagens não deveriam fazer simbolismos, mas sim realizar um “recorte” da 

realidade para que, de maneira científica, apresentassem a vida das pessoas sem 

romantismos e exageros. Essa teoria era influenciada pelo positivismo e chegou a 

produzir cenários, como o de um açougue que usava pedaços de carne sangrando 
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em cena. Para Émile Zola “Arte é conhecimento”. Stanislávski ainda hoje influência 

as gerações de atores que buscam, no seu método científico de pesquisa, a maneira 

de construir suas personagens. Outra contribuição foi o entendimento da importância 

da formação de uma equipe especializada para a realização de um espetáculo.  

 

Em São Petersburgo, Meierhold começava, logo após a virada do Século XX, a 

desenvolver um estilo próprio de vanguarda, juntamente com a atriz Vera 

Kommisarjevskaia. Em vez da harmonização sensível almejada por Stanislávski, 

Meierhold estabeleceu o domínio da razão. Mais tarde, Bertold Brecht propõe um 

teatro no qual o espectador deve ficar distanciado dos efeitos do espetáculo, para 

que fique consciente e crítico de uma representação que deve ser didática e que 

deve servir como material de reflexão sobre questões sociais. 

 

Uma das mais importantes realizações de massa do período foi A Tomada 
do Palácio de Inverno, encenada em Petrogrado, em 7 de novembro de 
1920, como celebração dramática e teatral dos eventos históricos da 
Revolução em seu terceiro aniversário. Houve salvas de canhão, fanfarras e 
holofotes; uma plataforma branca e outra vermelha eram utilizadas como 
palcos para a apresentação dos czaristas esmagados e dos bolcheviques 
vitoriosos; houve fogo de artilharia, e o assalto ao palácio. Exibia-se uma 
estrela soviética grande e vermelha – e toda a assembléia cantava a 
Internacional, enquanto fogos de artifício concluíam esse enorme 
espetáculo ao ar livre. O evento foi dirigido por Nikolai Evreinov, à cuja 
disposição havia cerca de quinze mil participantes, um elenco formado por 
soldados do Exército Vermelho e por atores. Conta-se que o número de 
espectadores beirou os cem mil. “Teatralização da vida” – era como 
Evreinov descrevia essas festas – espetáculos de massa para os quais os 
feriados do calendário vermelho ofereciam, repetidas oportunidades 
(BERTHOLD, 2001, p. 495). 

 

Nessa época tornou-se corriqueiro grandes grupos de apresentação de teatros e 

outros espetáculos realizados ao ar livre apresentarem-se em outras grandes 

cidades. 

 

As metrópoles, tais como Paris, Londres, Nova York e Roma, que surgiram após a 

Revolução Francesa e que reuniam dezenas de milhares de pessoas também 

tinham potencializado os eventos ao ar livre, reunindo multidões. 
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Figuras 10 e 11 - Cena vermelha e cena branca, no espetáculo de Petrogrado em 1920. 
 

 
Figura 12 - Desenho do espetáculo de Petrogrado em 1920. 
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Diversos autores escreveram sobre a influência dessas apresentações nas 

metrópoles, tais como George Simmel e Richard Sennett. Este último, quando 

comenta Jean-Jacques Rousseu, diz que “O ator no palco se torna o modelo daquilo 

que todo parisiense aspira realizar na vida privada” (SENNETT, 1998, p. 154), 

afirmando que a metrópole no final do Século XIX é caracterizada como um lugar 

onde as pessoas perdem sua identidade particular para moldarem-se a uma imagem 

pública. 

 

“No espetáculo, imagem da economia reinante, o fim não é nada, o desenrolar é 

tudo. O espetáculo não deseja chegar a nada que não seja ele mesmo” (DEBOARD, 

1997, p. 17). O fato de as sociedades do fim do Século XIX e início do Século XX 

serem estudadas e comparadas ao ambiente do espetáculo coincide com a 

evolução das técnicas de representação teatral e da invenção de outros meios de 

representação, tais como a fotografia e o cinema.  

 

Entre outros exemplos relevantes de inovações que pressupõem grandes 
concentrações humanas, pois assimilam comportamentos coletivos, 
considere-se também a proliferação dos jornais, com folhetins, artigos de 
crítica artística, literária e teatral, colunas de casos policiais e notas de 
mexericos; as exposições nacionais e universais [...] (AZEVEDO, 2006, p. 
13). 

 

Este incremento dos meios de representação, associado à perda da individualidade 

que ocorre com o adensamento da população das cidades-metrópoles, faz com que 

hajam novas propostas de apresentação para as grandes populações. Na Rússia, os 

soldados do Exército Vermelho começaram a fazer teatros de agitação e 

propaganda, os chamados “agitprop”, e essas representações, realizadas em 

qualquer lugar, proliferaram-se pela Europa e aconteceram também nos Estados 

Unidos e no Brasil como CPC (Centro Popular de Cultura). 

 

O Teatro no Brasil, desde Anchieta, é basicamente teatro ao ar livre, de rua, 
na rua etc. etc. porque, mais do que na Europa, no Brasil o Estado, seja ele 
o do antigo regime, dom Pedro I e II, seja o republicano e todas as 
instituições burguesas, nunca alcançou nem metade da população (COSTA, 
et al., 2004, p. 33). 
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Figuras 13 e 14 - Cidade de New Orleans em 1900, trata-se de um desfile de carros alegóricos que 
se assemelha muito aos cortejos de carnaval realizados na cidade do rio de janeiro atualmente. 
observe as construções realizadas como arquibancadas em frente aos edifícios que servem para 
acomodar a plateia sentada. 
 

• Final do Século XX e atualmente 

 

Ao longo do Século XX, muitos movimentos autointitulados “Vanguardas” 

apresentaram novas relações entre a arte e a sociedade; os espetáculos realizados 

ao ar livre ganharam inovações tecnológicas e também procuraram variações nas 

interações com a cidade e com a sociedade, inclusive com grupos renegando as 

tecnologias surgidas e voltando à natureza da apresentação teatral. Surgiram o 

“Performance Group”, os “Happening”, os “Teatros de Guerrilha”, a “Arte Marginal”, 

os grupos “Underground”, etc. 

 

[...] em 1962 o Bread and Puppet, um grupo de protesto, apresenta Teatro 
Político. Se apresentou na periferia, em praças e ruas. Participaram de 
passeatas e manifestações, especialmente as que eram contra a Guerra do 
Vietnã (MANTOVANI, 1989, p. 73). 

 

No final do Século XX, alguns espetáculos realizados ao ar livre foram marcos no 

número de espectadores e no desenvolvimento de técnicas de realização de 

grandes espetáculos em grandes espaços junto a grandes cidades. Citam-se a 

seguir alguns exemplos. 

 

Nos dias 15, 16 e 17 de agosto de 1969, em uma pequena fazenda nos arredores de 

Nova York, realizou-se o “Festival de Woodstock”, onde se reuniram de 500 mil a 1 

milhão de espectadores em três dias de paz, amor e rock and roll. Neste evento, que 

teve nove meses de preparativos, o público esperado era de 50 mil pessoas, mas foi 
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superado em milhares de pessoas. Os alambrados que foram colocados para 

separar o público pagante dos curiosos foram arrancados pela multidão que 

chegava sem parar, a solução dos organizadores foi assumir o prejuízo e liberar a 

invasão inevitável. 

 

Durante três dias, vários grupos musicais que faziam sucesso na época 

apresentaram-se nessa fazenda e realizaram o que, até então, foi o maior festival de 

música do planeta (Figura 15). 

 

 
Figura 15 - “Festival de Woodstock” em 1969. 
 

Em 1985, do dia 11 ao dia 20 do mês de janeiro, ocorreu o “Festival Rock in Rio 1” 

na cidade do Rio de Janeiro (Figura 16), com público total de 1,4 milhão de 

espectadores, com média de 140 mil pessoas por dia ao longo dos dez dias. O 

festival foi realizado em um terreno de 250 mil m² próximo ao autódromo de 

Jacarepaguá e contou com o maior palco do mundo já construído até então, com 5 

mil metros quadrados de área, em um empreendimento intitulado “Cidade do Rock”. 

 

Nesse grande evento, também associado a uma grande cidade, houve uma 

transferência de experiência e conhecimentos entre as equipes de técnicos 

importados, os melhores do show business internacional, com as equipes 

brasileiras, o que promoveu uma reciclagem dos profissionais envolvidos em 

eventos de grande porte no Brasil. Depois dessa apresentação já foram realizados 

mais cinco festivais com o mesmo empreendedor, Roberto Medina, sendo dois no 

Brasil, dois em Portugal e um na Espanha. 
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Figura 16 - “Festival Rock in Rio 1” em 1985. 
 

Nos últimos anos, várias equipes produtoras de eventos artísticos, dos Estados 

Unidos e de países da Europa, têm apresentado-se em muitas cidades que se 

destacam pelo grande número de habitantes ou pela importância turística. Tais 

equipes têm tornado-se multinacionais, a tecnologia de adaptação dos espaços ao 

ar livre para essas apresentações têm evoluído e as opções de criação para o 

espetáculo estão bastante variadas. 

 

Os espetáculos e as festas ganharam dimensões grandiosas e o poder de 

influenciar as pessoas multiplicou-se. Os meios de comunicação contribuem para 

dar publicidade a esses eventos. As adequações necessárias para sua realização 

sofreram mudanças tecnológicas e ganhos na qualidade dos materiais, mas a lógica 

da construção de palco com barras e a orientação entre palco e plateia tiveram 

poucas mudanças e assemelham-se às soluções da Grécia Antiga. 

 

Gianni Ratto em seu livro “Antitratado de cenografia”, faz um desabafo, decretando o 

fim da cenografia, pois ela estaria sendo substituída pela informática. No entanto, o 

que se tem visto ao longo da história é que as novas tecnologias são incorporadas e 

as antigas continuam enquanto respondem às necessidades, de tal forma que a 

televisão convive com o rádio, o ingresso eletrônico convive com o chapéu que roda 

pela praça e os espetáculos televisivos convivem com os mágicos que se 

apresentam nas praças. 
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Figuras 17, 18 e 19 - Sambódromo do Rio de 
Janeiro nos últimos anos. 
 

 

No sambódromo do Rio a multidão que comparece ao desfile é multinacional e as 

arquibancadas são construções perenes, já que o evento espetacular faz parte do 

calendário permanente da cidade. Observe que ainda hoje se constroem navios 

sobre rodas, como Naumáquias, nas apresentações em espaços ao ar livre. 
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Figura 20 - Estádio Montjuïc em Barcelona durante a abertura dos “Jogos Olímpicos de 1992”. 
 

O grupo “La Fura del Baus” fez uma apresentação, durante a abertura dos jogos 

olímpicos, que usou entre outros recursos a presença de um navio sobre rodas, 

assim como foi feito no Século I no Coliseu em Roma. 

 

   
Figuras 21 e 22 - Apresentação ao ar livre que tem se realizado em várias cidades da Europa nos 
últimos anos pelo grupo “Royal de Luxe”. A boneca gigante chega a bordo de uma nave espacial. 
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3 ESTUDOS DE CASO 
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Como estudos de caso, foram realizadas mais de dezesseis visitas a ventos, nessa 

compilagem são apresentadas as oito principais visitas realizadas no Brasil e seis 

das realizadas em Barcelona. A ordem de apresentação dos eventos é a 

cronológica, com exceção da “Virada Cultural” que foi agrupada aos eventos 

realizados no Brasil, embora tenha sido realizada posteriormente às visitas 

realizadas em Barcelona. 

 

Os eventos visitados foram catalogados segundo critérios que possibilitam 

comparativos de características e de soluções, quando um termo não é aferido ou 

mensurado ele é indicado segundo as definições abaixo: 
 

• Nesse caso não se aplica. 

• Nesse caso não existe. 

• Não aferido. 

• Não realizado. 

• Informação não disponível. 

• Informação negada. 

• Informação dificultada. 

• Informação sem precisão. 
 

Quando a informação não é precisa, mas pode ser estimada, essa é anotada após o 

termo “cerca de”. Quando o valor foi mensurado em valores estimados ele foi 

relacionado como: alguns, vários, dezenas, centenas e milhares. 
 

Segue abaixo a definição dos quesitos apreciados. 
 

RESUMO DO EVENTO: apresentação sucinta das principais características do 

evento visitado. 

ENTREVISTA RELACIONADA: entrevista(s) relacionada(s) ao evento. 

SITE OFICIAL DO EVENTO: embora essa informação esteja disponível na 

bibliografia, ela foi repetida nesse item para facilitar a consulta pelo leitor. É 

privilegiado o endereço eletrônico oficial do evento independente da edição visitada. 
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INSTITUCIONAL: são informações sobre os organizadores, sobre o gênero das 

intuições envolvidas. 

Nome oficial do evento: é o nome como o evento se identifica junto aos órgãos de 

divulgação. 

Local de realização: é o endereço do evento. 

Data do evento: é o dia ou período em que o evento ocorreu. 

Local / Data da visita: é a cidade onde se realiza o evento e o dia ou período que 

foi visitado. 

Tipo de evento: é como o evento pode ser categorizado segundo os critérios dessa 

pesquisa. 

Objetivo: o objetivo principal do evento. 

Eventos correlatos: são eventos que são associados ao evento principal ou 

apresentações de menor importância dentro do objetivo principal do evento. 

Agente gestor: é quem define ou encomenda o projeto do evento  

Agente promotor: é quem realiza as etapas de planejamento e acompanhamento 

das equipes. 

 

 

TEMPORALIDADE: são quesitos que registram os tempos de duração do evento, 

no ato de apresentação e no histórico de existência dele. 

Tempo de existência: tempo de existência do evento, em anos, ou ano de início de 

realização do evento. 

Número da edição: número da edição do evento visitado. 

Tempo de duração: tempo de duração de uma apresentação, no dia ou na seção. 

Longevidade: duração do evento em dias numa mesma edição. 

Tempo total de preparação: é o tempo total de todas as etapas do projeto, do 

planejamento, da execução e da realização do evento: 

Tempo de execução: é o tempo dedicado à execução material do projeto e do 

planejamento, como, por exemplo: montagem do palco, confecção do figurino, 

gravação das músicas etc. 

Tempo de desmontagem: é o tempo utilizado para a desmontagem dos materiais, 

quando foi possível também foi acrescido a essa informação o tempo dedicado à 

documentação do evento. 
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NÚMEROS: são números de pessoas envolvidas no evento 

Apresentadores visíveis: é a totalidade de apresentadores, atores, músicos 

visíveis. 

Subgrupos: número de grupos de apresentadores que se revezam no palco ou 

espaço similar. 

Staff: são todos os profissionais envolvidos na execução do evento e não visíveis ao 

público durante a apresentação, tais como: maquiadores, contra-regras, músicos 

tocando em off8, bilheteiros etc. 

Público por seção: é a quantidade de público estimado, ou aferido, por seção ou 

dia de evento. 

Público por edição: é o total de público estimado, ou aferido, para toda a edição do 

evento. 

 

 

SÍTIO: são informações sobre o local de realização do evento e outros espaços 

utilizados que contribuem para a realização do evento principal. 

Características do local de realização: são as características principais do local 

onde é apresentado o evento. 

Local de apoio direto: são as instalações efêmeras ou perenes, anexas ou 

próximas, ao evento principal, que contribuem para a realização do evento. 

Locais de apoio indireto: são salas, oficinas, locais de ensaio, que não são 

anexos, nem próximos, ao evento, mas que foram utilizados na preparação dele. 

Equipamentos: são os principais maquinários ou equipamentos utilizados para a 

preparação, criação de infraestrutura e para a realização do evento. 

 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES: curiosidades específicas do evento visitado. 

                                                 
8 “Em off” é termo usado para apresentar informações de origem, não informada, ou representação 
midiática onde não é apresentada a figura do realizador. 
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3.1 Eventos no Brasil 
 

3.1.1 Réveillon no Rio de Janeiro9 
 

RESUMO DO EVENTO: 

Festa com 2 milhões de participantes, a principal atração é o show pirotécnico 

realizado com 24,3 toneladas de fogos de artifícios. Sem arquibancadas. Com 

transmissão ao vivo pela TV. 

ENTREVISTA RELACIONADA: não realizada. 

SITE OFICIAL DO EVENTO: nesse caso não existe. 
 

 
Figura 23 – Aspecto geral do Réveillon do Rio de Janeiro. Fonte: O Globo. Foto: Marcos Antônio 
Teixeira. 
 

INSTITUCIONAL 

Nome oficial do evento: 

Réveillon do Rio de Janeiro. 

Local de realização: 

Praia de Copacabana, Cidade do Rio de Janeiro – RJ, Brasil. 
 

                                                 
9 Essa pesquisa de campo foi prejudicada pela negativa da Riotur em colaborar com esse trabalho, os 
poucos dados levantados foram colhidos da imprensa local. 
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INSTITUCIONAL 

Data do evento: 

De 31 de dezembro de 2006 a 1º de 

janeiro de 2007. 

Local / Data da visita: 

Rio de janeiro, de 28 de dezembro de 

2006 a 1º de janeiro de 2007. 

Tipo de evento: 

Festa em praia aberta com palco montado. 

Objetivo: 

Festejar, comemorar a passagem do ano. Brindar com familiares e amigos. 

Eventos correlatos: 

Diversas festas acontecendo com mesma temática na cidade e no mundo / Nessa 

edição houve um palco montado com apresentação de diversas atrações musicais e 

de artistas. 

Agente gestor: 

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. 

Agente promotor: 

Riotur e diversas empresas privadas contratadas. 

 

 

 

 
Figura 24 – Palco sendo montado. 

 
Figura 25 – Mesmo palco já finalizado. 
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TEMPORALIDADE 

Tempo de existência: 

Informação negada. 

Número da edição: 

Informação negada. 

Tempo de duração: 

Período da noite. 

Longevidade: 

1 dia. 

Tempo total de preparação: 

Informação negada. 

Tempo de execução: 

Informação negada. 

Tempo de desmontagem: 

Informação negada. 

 

Figura 26 – Esquema. Fonte: O Globo. 

 
Figura 27 – Torres de som e de 
policiamento. 
 

 
Figura 28 – Banheiros químicos. 
 

 
Figura 29 – Tenda para posto médico. 
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NÚMEROS 

Apresentadores visíveis: 

Informação dificultada / 6 atrações divulgadas para acontecer no palco. 

Subgrupos: 

Informação negada. 

Staff: 

Informação dificultada / Mais de mil policiais de diferentes corporações fez a 

segurança do evento. 

Público por seção: 

2 milhões de pessoas. 

Público por edição: 

O mesmo. 

 

 
Figura 30 – Faixa de areia com balsa ao fundo. 

 
Figura 31 – Balsa carregada com fogos de 
artifício ancorada a 360 metros da areia da praia. 

 

 
Figura 32 – Equipe técnica testa equipamentos 
de som para o palco. 

 
Figura 33 – Caminhão pipa faz limpeza de 
banheiros químicos.  
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SÍTIO 

Características do local de realização: 

Faixa de areia da praia e avenidas fronteiriças. 

Local de apoio direto: 

Palco em estrutura metálica / 8 balsas para lançar os fogos de artifícios / Muitos 

banheiros químicos / 17 torres de observação da polícia / 3 Postos médicos / Local 

para carros link10, ambulâncias etc. 

Locais de apoio indireto: 

Informação negada. 

Equipamentos: 

Equipamentos de luz e som / Projeções em telões / Informação negada. 

 

 
Figura 34 – Pessoas assistem apresentação 
musical do palco. Ao fundo diversas salas de 
apartamentos com muitas pessoas nas janelas 
em festas particulares. 

 
Figura 35 – Telões com projeção frontal 
apresentam imagens dos artistas que cantam no 
palco. 

 

 
Figura 36 – Barracas de vendedores ambulantes. 

 
Figura 37 – Queima de fogos. Fonte: O Globo. 
Foto: Fábio Rossi. 

 

                                                 
10 Ver glossário 
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Figura 38 – Torre extra de telefonia 
celular é montada, esperando 
aumento de demanda durante a 
festa. 

 
Figura 39 – Autores do 
show pirotécnico. Fonte: 
O Globo. Foto: Mônica 
Imbuzeiro. 

 
Figura 40 – Equipes de televisão 
realizando transmissões ao vivo. 

 

                                                 
11 Ver glossário 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

• 7 Transatlânticos e várias escunas, atracados na enseada de Copacabana 

para assistir ao show pirotécnico. 

• 8 balsas com 24,3 toneladas de fogos de artifícios, num show pirotécnico de 

16 minutos de duração. As balsas ficam atracadas a cerca de 360 metros da 

areia. 

• Intensa presença de policiamento em terra e mar. 

• Vias da cidade interditadas durante o horário dos festejos. 

• Metrô com esquema especial para atendimento, funcionou 24 horas e 

bilhetes especiais foram vendidos com antecedência. 

• Muitos vendedores ambulantes montam barracas ao longo da avenida que 

fica interditada e outros percorrem as areias vendendo bebidas e lanches. 

• Transmissão ao vivo11 do evento por TV e rádio. 

• Outros diversos eventos de mesma temática, realizados na cidade 

espontaneamente pela população e pelo poder municipal. 
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3.1.2 Carnaval de Rua de Campinas 
 

RESUMO DO EVENTO: 

Apresentação de blocos carnavalescos. Apresentação de trios elétricos. Construção 

de arquibancadas. Com transmissão de TV e rádio. 

ENTREVISTA RELACIONADA: não realizada. 

SITE OFICIAL DO EVENTO: nesse caso não existe. 

 

 
Figura 41 – Aspecto geral do Carnaval de Rua de Campinas em 2007. 
 

INSTITUCIONAL 

Nome oficial do evento: 

Carnaval de Rua de Campinas. 

Local de realização: 

Av. Ruy de Almeida Barbosa, que é contígua ao túnel Joá Penteado, Cidade de 

Campinas – SP, Brasil. 
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INSTITUCIONAL 

Data do evento: 

De 16 a 20 de fevereiro de 2007. 

Local / Data da visita: 

Campinas, de 13 a 21 de fevereiro de 

2007. 

Tipo de evento: 

Festejo de carnaval de rua, com procissão de carros em rua adaptada. 

Objetivo: 

Festejar, comemorar em cerimônia coletiva e pública. Realizar apresentações 

musicais, de figurinos, de alegorias, de coreografias em grupos, ou individualmente. 

Eventos correlatos: 

Diversos serviços municipais, alocados no mesmo local, tais como: posto de 

divulgação de cuidados de prevenção DST12 barracas de comidas e bebidas etc. 

Agente gestor: 

Prefeitura Municipal de Campinas 

Agente promotor: 

Diversos prestadores de serviços contratados, tais como: empresa montadora de 

arquibancada metálica, empresa de equipamentos de som. 

 

 

 
Figura 42 – Aspecto das instalações do carnaval 
de rua de Campinas em 2007. 

 
Figura 43 – Barracas de lanches e bebidas. 

 

                                                 
12 DST: Doenças Sexualmente Transmissíveis. 
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TEMPORALIDADE 

Tempo de existência: 

Não aferido 

Número da edição: 

Nesse local foi a 2ª edição 

Tempo de duração: 

Período da tarde e da noite (variável) 

Longevidade: 

7 dias 

Tempo total de preparação: 

Não aferido 

Tempo de execução: 

Não aferido 

Tempo de desmontagem: 

Cerca de 4 dias 

 

 

 

Figura 44 – Bloco desfilando e arquibancada 
com público. 

 
Figura 45 – Rua adaptada com árvores 
“podadas”. 

 

 
Figura 46 – Máquina de costura e compressor 
utilizados para a montagem das tendas. 

 
Figura 47 – Montagem das arquibancadas 
metálicas e equipamentos de iluminação cênica. 
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NÚMEROS 

Apresentadores visíveis: 

Centenas. 

Subgrupos: 

Estimada a participação de 12 escolas de samba, no entanto o número aferido foi 

muito inferior a isso. Vários blocos de carnaval, quatro trios elétricos. 

Staff: 

Durante os preparativos foram centenas de pessoas entre as da prefeitura e as 

contratadas. Durante o evento foram cerca de 2.000 pessoas. 

Público por seção: 

Arquibancadas para 10.000 pessoas. 

Camarotes para 1.500 pessoas. 

Segunda a Prefeitura assistiram aos eventos cerca de 40.000 pessoas por dia. 

Público por edição: 

Segunda a Prefeitura assistiram aos eventos cerca de 200.000 pessoas. 

 

 

 

 
Figura 48 – Equipe médica em tenda. 

 
Figura 49 – Equipe de divulgação de métodos de 
prevenção às DST. 
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SÍTIO 

Características do local de realização: 

Avenida com asfalto, com 6 faixas divididas em 2 sentidos. Pequena inclinação. 

Nesse período a av. e o túnel ficaram fechados aos veículos / Pista de desfile de 

cerca de 500 metros de comprimento. 

Local de apoio direto: 

Arquibancada em estrutura metálica, nas duas laterais da Av. com comprimento 

aproximado de 300 m.l. / Dezenas de banheiros químicos / 50 tendas / 60 bares / 

Serviços médicos, postos de policiamento, camarote para imprensa, sala reservada 

às autoridades, local para carros link13, ambulâncias etc. 

Locais de apoio indireto: 

Locais de ensaios das escolas de samba / Instalações da administração municipal. 

Equipamentos: 

Tratores, caminhões, caminhões com braço hidráulico, compressores, máquina de 

costura / Equipamento de luz e som / Geradores de energia / Videowall14. 

 

 

 
Figura 50 – Chapas metálicas que cercam e 
fecham o espaço do evento. 

 
Figura 51 – Adereços pré-produzidos por 
crianças das escolas municipais. 

 

                                                 
13 Ver glossário 
14 Ver glossário 
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Figura 52 – Equipe colocando bracelete de 
identificação em criança. 

 
Figura 53 – Local de espera de crianças perdidas 
dos pais. 

 

 
Figura 54 – Intensa presença de policiamento a 
pé e de viaturas. 

 
Figura 55 – Mesa com sistema de som do desfile. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

• Interessante identificação de crianças na entrada do local de festejo. 

• Intensa presença de policiamento. 

• Área de alimentação montada pela prefeitura ao lado das arquibancadas. 

• Vias da cidade interditadas durante o período de festejos. 

• Transmissão ao vivo do evento por TV e rádio. 

• Outros diversos eventos de mesma temática, realizados na cidade 

espontaneamente pela população e pelo poder municipal. 
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Figura 56 – Videowall no final 
da passarela de desfile, içado 
por um guindaste. 

 
Figura 57 – Equipe de 
limpeza. 

 
Figura 58 – Trio elétrico. 

 

 

 
Figura 59 – Percursionistas. 

 
Figura 60 – Desfile de pessoas 
à frente das tribunas de 
impressa e de convidados 
VIP15. 

 
Figura 61 – Carro de som que 
acompanha os grupos que 
desfilam. 

 

 

 
Figura 62 – Portais de entrada 
com revista para deter entrada 
de armas de fogo. 

 
Figura 63 – Tenda de vendas 
de comidas e bebidas. 

 
Figura 64 – Diversos geradores 
de eletricidade que funcionam 
com combustível líquido. 

 

                                                 
15 Ver glossário 
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3.1.3 Paixão de Cristo em Nova Jerusalém 
 

RESUMO DO EVENTO: 

Presença de atores famosos. Hotel integrado ao sítio. Palcos fixos e plateia que se 

desloca ao longo do espetáculo. Presença de animais em cena. Sem 

arquibancadas. Com transmissão ao vivo por rádio. 

ENTREVISTAS RELACIONADAS: Carlos Reis; Wurtenberg Farias. 

SITE OFICIAL DO EVENTO: http://www.novajerusalem.com.br/2007 

 

 
Figura 65 – Aspecto geral do sítio. Fonte: site do evento. 
 

INSTITUCIONAL 

Nome oficial do evento: 

Paixão de Cristo de Nova Jerusalém. 

Local de realização: 

Teatro Nova Jerusalém, Distrito de Fazenda Nova. Cidade de Brejo da Madre de 

Deus – PE, Brasil. 
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INSTITUCIONAL 

Data do evento: 

De 31 de março a 07 de abril de 2007. 

Local / Data da visita: 

Nova Jerusalém, 02 e 03 de abril de 

2007. 

Tipo de evento: 

Espetáculo; Teatro em sítio construído para o evento. Cidade teatro. 

Objetivo: 

Celebrar, através de apresentação de Teatro, reconstituição de eventos bíblicos. 

Eventos correlatos: 

O acesso à Cidade Teatro é liberado às 16 horas e o público pode assistir a 

apresentações de grupos musicais da região em um palco auxiliar, enquanto 

aguardam o início do espetáculo que acontece às 18 horas. 

Diversos serviços municipais e estaduais, alocados na frente do sítio, em trailers ou 

tendas, como delegacia móvel, atendimento odontológico, tendas de 

patrocinadores, barracas de comidas e bebidas etc. 

Agente gestor: 

Sociedade Teatral de Fazenda Nova. É uma sociedade sem fins lucrativos. 

Agente promotor: 

O mesmo. 

 

 

 
Figura 66 – Aspecto das instalações do sítio, a partir de 
outra foto. Fonte: acervo da Sociedade. 

 
Figura 67 – Roteiro do espetáculo 
apresentado os deslocamentos previstos 
pela cidade teatro. 
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TEMPORALIDADE 

Tempo de existência: 

Mais de 56 anos 

Número da edição: 

Nesse local foi a 40ª edição 

Tempo de duração: 

Noite, 2 horas e 30 min. 

Longevidade: 

8 dias 

Tempo total de preparação: 

Aos 6 meses início do planejamento. 

Tempo de execução: 

Início em janeiro. 

Tempo de desmontagem: 

As construções principais não são 

desmontadas, apenas os objetos de 

cena são retirados. 

 

 

 
Figura 68 – Escadaria que serve de 
arquibancada. 

 
Figura 69 – Parquinho de diversões montado na 
parte externa. 

 

 
Figura 70 – Discreta torre de som na área central 
da cidade teatro, abriga o centro de comando do 
espetáculo. 

 
Figura 71 – Mesa de comando com 
computadores no interior da torre de som. 

 



 83 

NÚMEROS 

Apresentadores visíveis: 

500 pessoas entre atores e figurantes. 

Subgrupos: 

480 profissionais que formam as equipes de som, luz, restaurante, hospedagem, 

posto médico, segurança, contra-regra, guarda-roupa, administração e 

coordenação. 

Staff: 

Durante o espetáculo cerca de 700 pessoas diretamente envolvidas na realização. 

Público por seção: 

8 mil pessoas é a média de público por dia, no evento. 

Público por edição: 

72.000 pessoas nessa edição. Nos 40 anos de edição, houve mais de 2 milhões de 

pessoas que assistiram ao espetáculo. 

 

 
Figura 72 – Ator montado em cavalo em frente a 
cenário. 

 
Figura 73 – Cena de procissão. 

 

 
Figura 74 – Público se deslocando para cenário. 

 
Figura 75 – Público e cena. 
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Figura 79 – Equipe de 
maquiladoras e camareiras. 

 
Figura 80 – Figurino dos 
figurantes. 

 
Figura 81 – Figurino especial. 

 
 

 
 

 
Figura 85 – Equipe médica. 

 
Figura 86 – Uma das salas do 
posto médico no interior da 
cidade teatro. 

 
Figura 87 – Ambulância do 
posto médico. 

 

 
Figura 76 – Bastidores da cena 
de ascensão de Cristo. Alguns 
obstáculos são pintados de 
amarelo para ser visualizados 
pelos atores no escuro da 
apresentação. 

 
Figura 77 – Algumas pedras 
são cenográficas, outras são 
reais. 

 
Figura 78 – Caixa de som 
mimetizada no meio da pedra 
cenográfica. 

 
Figura 82 – Chegada de 
figurantes. 

 
Figura 83 – Figurantes em 
espera para vestir figurinos. 

 
Figura 84  – Figurantes 
aguardando início. 
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SÍTIO 

Características do local de realização: 

Essa Cidade Teatro, tem terreno de 100.000 m². Com nove palcos fixos. Com 

pequena inclinação e com solo arenoso na maior parte. 

Local de apoio direto: 

Hotel na área do sítio com: 42 apartamentos, quadras, restaurante, piscina, auditório 

etc. / Salão multiuso em subsolo em área central do sítio com cerca de 400 m² / 

9 cenários fixos em construções perenes / Edificações com salas para: posto 

médico, direção, imprensa, sala para crianças perdidas, lanchonetes, instalações 

para equipe técnica, administração e coordenação / Nos bastidores dos cenários 

fixos são alocados: camarins, quartos, vestiários etc. / No sítio também há: baias 

para hospedagem e tratamento de animais, palcos de apoio, oficinas para 

preparação e manutenção de efeitos especiais, lagos, estacionamentos, local para 

carros link, ambulâncias etc. 

Locais de apoio indireto: 

Heliponto ao lado do sítio / Os governos estadual e municipal montam carros trailers, 

ou tendas, na frente do sítio, para atendimento da população com serviços de 

odontologia, delegacia móvel, divulgação de turismo, tenda da corporação de 

bombeiros com dois carros de socorro e atendimento / Barracas de comidas, 

bebidas, souvenires etc. / Os patrocinadores montam tendas ou estandes / Um 

pequeno parque de diversões é montado nas proximidades aproveitando o intenso 

acesso de pessoas ao evento. 

Equipamentos: 

860 refletores são utilizados para iluminar os cenários e plateias, num total de, 

aproximadamente 1,29 milhão de watts de potência. 

Várias máquinas de fumaça. 

280 caixas acústicas com potência total de 154 mil watts de som. 

2 geradores de energia com 370 kVA cada um. 

13 catracas eletrônicas para dar acesso ao público. 

Compressores, máquina de costura, material de pintura, lanternas, rádios 

comunicadores etc. 
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Figura 91 – Parte dos cerca de 
60 sanitários. 

 
Figura 92 – Catracas de acesso 
ao sítio da cidade Teatro  

 
Figura 93 – Instalações de salas 
de apoio. 

 
 

 
Figura 94 – Parte da equipe 
técnica da torre de som. 

 
Figura 95 – Parte da equipe de 
sinalizadores e orientadores. 

 
Figura 96 – Sala de equipe de 
rádio com transmissão ao vivo. 

 
 

 
Figura 97 – Trailer com 
delegacia móvel em frente ao 
sítio. No detalhe, um telefone 
público caracterizado com a 
temática do espetáculo. 

 
Figura 98 – Tenda para 
cadeiras de rodas no interior do 
sítio. 

 
Figura 99 – Corpo de bombeiros 
na parte externa. 

 

 
Figura 88 – Baias dos animais. 

 
Figura 89 – Preparação de 
ração dos animais. 

 
Figura 90 – Carro Pipa despeja 
água para evitar poeira de terra. 
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Figura 100 – Área em subsolo para diversos 
usos. 

 
Figura 101 – Sala de maquiagem no interior 
de cenário fixo. 

 

 
Figura 102 – Um dos nove cenários fixos. Em 
frente ao palco há uma sequência discreta de 
obstáculos para impedir a invasão. 

 
Figura 103 – Um dos nove cenários fixos. 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

• 700 figurinos fazem parte do guarda-roupa principal e roupas reservas. 

• Participação de cidadãos entre os figurantes. 

• O posto médico, que fica no interior do sítio, tem intensa procura durante o 

período do evento com atendimento de vários casos ao dia, segundo a 

médica responsável, isso se deve ao aumento da população no entorno e a 

expectativa de aproveitar a oportunidade para fazer consultas. 

• O áudio é pré-gravado pelos próprios atores que encenam, de tal forma que 

durante a apresentação eles fazem a dublagem, essa solução busca resolver 

o problema de atingir um público muito grande em espaço aberto e não 

deixar que outros ruídos interfiram na audição. 

• Durante os seis meses posteriores à apresentação do espetáculo cerca de 

20 pessoas são as responsáveis pela realização de manutenção e pessoal 

administrativo. 

• Transmissão ao vivo do espetáculo por rádio e flash de emissora de TV. 
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Figura 104 – Equipamentos de 
orientação noturna sendo 
recarregados. 

 
Figura 105 – Figuração 
esperando para entrar em cena. 

 
Figura 106 – Equipe de 
orientadores indicam os 
caminhos a seguir com uso de 
lanternas e se comunicam com 
rádios. 

 

 

 
Figura 107 – Torre de estúdio 
de rádio onde locutor fala ao 
vivo em Am e Fm. 

 
Figura 108 – Um dos portais de 
entrada, com bilheteria. 

 
Figura 109 – Um dos nove 
cenários e residência do 
Presidente da Sociedade 
Teatral de Fazenda Nova, Sr. 
Robinson Pacheco. 

 

 

 
Figura 110 – Área interna do 
hotel. 

 
Figura 111 – Piscina do hotel. 

 
Figura 112 – Geradores a óleo 
diesel. 
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3.1.4 Paixão de Cristo em João Pessoa 
 

RESUMO DO EVENTO: 

Praça adaptado para o evento. Construção de arquibancadas. Com orquestra ao 

vivo. 

ENTREVISTAS RELACIONADAS: Nanego Lira; Humberto Lopes; Lau Siqueira. 

SITE OFICIAL DO EVENTO: Nesse caso não existe. 

 

 
Figura 113 – Aspecto geral da encenação. 
 

INSTITUCIONAL 

Nome oficial do evento: 

Jesus, uma paixão. O nome popular é Paixão de Cristo 

Local de realização: 

Praça Dom Arauto (conhecida como Praça do Bispo), Centro, Cidade de João 

Pessoa – PB, Brasil. 
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INSTITUCIONAL 

Data do evento: 

De 04 a 08 de abril de 2007. 

Local / Data da visita: 

João Pessoa, 05 e 06 de abril de 2007. 

Tipo de evento: 

Teatro em praça pública. Espetáculo de rua. 

Objetivo: 

Celebrar, através de apresentação de Teatro, reconstituição de eventos bíblicos. 

Eventos correlatos: 

Mais 11 espetáculos, em diferentes bairros da cidade, na mesma época, com a 

mesma temática da Paixão de Cristo. 

Agente gestor: 

Prefeitura de João Pessoa. 

Agente promotor: 

FUNJOPE – Fundação Cultural de João Pessoa. 

 

 

 
Figura 114 – Cena do espetáculo Teatral.  

Figura 115 – Cena do espetáculo Teatral. 
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TEMPORALIDADE 

Tempo de existência: 

Cerca de 15 anos 

Número da edição: 

13ª 

Tempo de duração: 

Noite, 1hora e 30 min. 

Longevidade: 

5 dias. Em dois dias houve seção dupla. 

Tempo total de preparação: 

Quase um ano 

Tempo de execução: 

2 meses 

Tempo de desmontagem: 

Não aferido 

 

 

 
Figura 116 – Cercamento da praça. 

 
Figura 117 – Praça transformada para o 
espetáculo Teatral. 

 

 
Figura 118 – Traves em estrutura metálica 
usadas em cena. 

 
Figura 119 – Cena de crucificação usando as 
traves. 
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NÚMEROS 

Apresentadores visíveis: 

53 atores, 32 músicos da orquestra, 10 bailarinas. 

Subgrupos: 

Diversos setores da prefeitura, obras, trânsito, comunicação, limpeza etc. 

Staff: 

200 pessoas. Sendo 140 artistas e cerca de 60 do administrativo. 

Público por seção: 

Cerca de 2.000 pessoas. 

Público por edição: 

10.000 pessoas. 

 

 
Figura 120 – Cena do espetáculo Teatral. 

 
Figura 121 – Cena do espetáculo Teatral. 

 

 
Figura 122 – Cena do espetáculo Teatral. 

 
Figura 123 – Cena da ressurreição com 
maquinista no alto da igreja. 
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SÍTIO 

Características do local de realização: 

Trata-se de uma praça com árvores, bancos e luminárias, em frente à Igreja do 

Carmo e ao Palácio Episcopal. Terreno plano com pavimentação de pedras. 

Local de apoio direto: 

Arquibancada metálica para cerca de 2.000 pessoas / Cercamento com painéis 

metálicos da praça / 3 tendas de camarins / Controle de entrada com catraca / 7 

sanitários químicos / Casarão da prefeitura, em frente à praça funciona como 

camarim / Parte do edifício da Arquidiocese serve como camarim. 

Locais de apoio indireto: 

Sala de ensaio em outra região da cidade, com campo de futebol para ensaio. 

Equipamentos: 

Equipamento de luz e som / 3 máquinas de fumaça / Canhão seguidor / 

20 microfones sem fio / Carros da prefeitura para transporte de atores / Caminhão 

de equipamentos de luz e som parado ao lado da praça e com ligação direta à 

central de controle de luz e som. 

 

 

 
Figura 124 – Arquibancada metálica e luzes de 
chão. 

 
Figura 125 – Os bancos fixos da praça ficam em 
baixo da estrutura metálica da arquibancada. 
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Figura 128 – No vão inferior da arquibancada 
fica a central de luz e som. 

 
Figura 129 – Tenda de um dos 5 camarins e um 
dos 3 banheiros químicos. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

• O espetáculo é gratuito, mas a entrada é controlada para não ultrapassar a 

lotação de segurança. 

• Um maquinista faz a cena final de Cristo no alto da igreja, isso por ser um 

local de difícil acesso e, dessa forma, a cena da morte e a ressurreição de 

Cristo pode ocorrer de maneira bem rápida causando surpresa no público. 

• Na área externa, camelôs vendem comidas e bebidas. 

• No dia da visita, ao final do espetáculo, houve a coincidência de trajeto de 

uma procissão, com imagem de santo sendo carregada, com pessoas 

cantando, que se misturou com o público que saia do espetáculo e com os 

camelôs. 

• Vias interditadas no entorno durante a apresentação, para evitar ruído de 

veículos. 

 
Figura 126 – Local da orquestra. 

 
Figura 127 – Figurino tomando sol. 
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Figura 133 – Torre de 
equipamentos de som. 

 
Figura 134 – Mesa de luz. 

 
Figura 135 – Tenda com 
objetos de cena. 

 
 
 

 
Figura 136 – Salão do casarão 
em frente da praça. 

 
Figura 137 – Atores se 
maquiam no salão do casarão. 

 
Figura 138 – Na parte externa 
da praça ficam os vendedores 
ambulantes. 

 

 

                                                 
16 Ver glossário. 

 
Figura 130 – Equipe de som e 
luz. 

 
Figura 131 –  Vinte microfones 
sem fio são usados pelos 
atores. 

 
Figura 132 – Canhão seguidor16 

fica sobre a central de som e 
luz. 
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3.1.5 Paixão de Cristo de Piracicaba 
 

RESUMO DO EVENTO: 

Grande área de uma antiga usina de açúcar que é adaptada ao evento. Construção 

de arquibancadas. Presença de animais em cena. 

ENTREVISTA RELACIONADA: Grupo Guarantã 

SITE OFICIAL DO EVENTO: http://www.guaranta.org.br 

 

 
Figura 139 – Aspecto geral da encenação em 2007. 
 

INSTITUCIONAL 

Nome oficial do evento: 

Paixão de Cristo de Piracicaba – 2007 

Local de realização: 

Parque do Engenho Central, Cidade de Piracicaba – SP, Brasil. 
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INSTITUCIONAL 

Data do evento: 

De 01 a 08 de abril de 2007. 

Local / Data da visita: 

Piracicaba, 07 e 08 de abril de 2007. 

Tipo de evento: 

Teatro ao ar livre, em sítio adaptado ao evento. 

Objetivo: 

Celebrar, através de apresentação de Teatro, reconstituição de eventos bíblicos. 

Eventos correlatos: 

Nesse caso não existe. 

Agente gestor: 

Grupo Guarantã. É uma associação civil sem fins lucrativos. A Prefeitura de 

Piracicaba é co-realizadora. 

Agente promotor: 

O mesmo. 

 

 
Figura 140 – Abertura do espetáculo Teatral. 

 
Figura 141 – Cena do espetáculo Teatral. 

 

 
Figura 142 – Cena do espetáculo Teatral. 

 
Figura 143 – Cena do espetáculo Teatral. 
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TEMPORALIDADE 

Tempo de existência: 

Início em 1989, no gramado da ESALQ-USP 

Número da edição: 

Nesse local foi a 14ª edição 

Tempo de duração: 

Noite, 2 horas e 50 min. 

Longevidade: 

8 dias 

Tempo total de preparação: 

Um ano 

Tempo de execução: 

A partir de novembro. 

Tempo de desmontagem: 

10 dias para desmontagem e limpeza, 

mais 3 meses para a prestação de 

contas. 

 

 

 
Figura 144 – Palco principal, com cenários em 
volta e o rio Piracicaba ao lado do sítio. 

 
Figura 145 – Cena realizada na margem oposta 
do rio. 

 

 
Figura 146 – Arquibancada metálica. 

 
Figura 147 – Fundos da arquibancada com 
acesso para os camarotes. 
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NÚMEROS 

Apresentadores visíveis: 

350 pessoas 

Subgrupos: 

Nesse caso não se aplica.  

Staff: 

500 pessoas envolvidas, sendo: 350 atores, 15 montadores, 10 contra regras, 3 

cenógrafos, 2 figurinistas, 3 eletricistas, 8 bilheteiros, 10 porteiros, 1 costureira, 5 

faxineiros, 6 médicos e auxiliares, 55 seguranças, etc. 

Público por seção: 

2.100 pessoas. 

Público por edição: 

Cerca de 15.000 pessoas 

 

 
Figura 148 – Container de bilheteria e de 
entrada. 

 
Figura 149 – Painéis metálicos usados no 
fechamento do sítio. 

 

 
Figura 150 – Barracão usado para recepção com 
bares. 

 
Figura 151 – Palco principal, com cenários em 
volta e arquibancada ao fundo. 
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SÍTIO 

Características do local de realização: 

O Engenho Central é localizado ao lado do rio Piracicaba na região central da 

cidade. A área ocupada pelo espetáculo é de 8.500 m2. O sítio possui várias 

construções com vários barracões que são adaptados ao evento. O terreno tem 

parte plana e parte íngreme. 

Local de apoio direto: 

Arquibancada em estrutura metálica para cerca de 2.400 pessoas / 4 sanitários 

químicos para o público / 2 containeres para bilheteria e catracas de entrada / 11 

palcos / 18 camarotes / área reservada para cadeirantes / Cabine de som e luz junto 

aos camarotes / 3 barracões que são usados como depósitos de figurinos / 1 

barracão de baias para os animais / 1 Barracão para espera com dois bares 

montados e sala VIP / 2 ambulâncias / 1 trailer da polícia civil. 

Locais de apoio indireto: 

Não aferido. 

Equipamentos: 

Equipamento de luz e som / 3 máquinas de fumaça / máquina de costura etc. 

 

 

 
Figura 152 – Baias para animais. 

 
Figura 153 – Ração e feno para os animais. 

 



 101 

 

 
Figura 154 – Sala utilizada para guarda de 
material de elétrica e iluminação. Precariedade 
de mobiliário para o ambiente. 

 
Figura 155 – Local de manutenção de figurino. 
Os mobiliários de apoio são sumários. 

 

 
Figura 156 – Equipe de som e luz. 

 
Figura 157 – Mesa improvisada com sistema de 
som e luz. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

• Participação de cidadãos entre os figurantes. 

• Os animais são emprestados para o espetáculo, os organizadores hospedam 

os animais e fornecem alimento e atendimento veterinário. 

• Uma cena é realizada na margem oposta do rio Piracicaba integrando o rio 

ao espetáculo. 

• O espaço do Engenho Central é muito grande, mas necessita de uma 

infraestrutura de mobiliário melhor. 
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Figura 161 – Cenário. 

 
Figura 162 – Barracões usados 
para guarda de figurino e baias. 

 
Figura 163 – Cenário. 

 

 
Figura 164 – Guarda roupa e 
pessoal da equipe. 

 
Figura 165 – Ator chega para 
retirar figurino. 

 
Figura 166 – Trailer com 
catracas de entrada. 

 

 
Figura 167 – Figurantes. 

 
Figura 168 – Equipe de 
eletricistas de plantão. 

 
Figura 169 – Cavaleiros 
caracterizados. 

 

 
Figura 158 – Personagem 
caracterizado. 

 
Figura 159 – Diretor do 
espetáculo, Carlos ABC, entra 
em cena como figurante. 

 
Figura 160 – Ator que 
representa Cristo, Rodrigo 
Polla, carrega o seu figurino. 
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3.1.6 Rodeio de Jaguariúna 
 

RESUMO DO EVENTO: 

2º maior evento da categoria no Brasil. Montagem de área de entretenimento ao lado 

da arena principal. Presença de animais em cena. 

ENTREVISTA RELACIONADA: não realizada. 

SITE OFICIAL DO EVENTO: http://www.rodeiodejaguariuna.com.br 

 

 

 
Figura 170 – Aspecto geral do Rodeio de Jaguariúna. Fonte: Site oficial. 
 

 

INSTITUCIONAL 

Nome oficial do evento: 

Rodeio de Jaguariúna 2007. 

Local de realização: 

Complexo Red Park, Cidade de Jaguariúna – SP, Brasil. 
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INSTITUCIONAL 

Data do evento: 

De 10 a 20 de maio de 2007. 

Local / Data da visita: 

Jaguariúna, 18 de maio de 2007. 

Tipo de evento: 

Rodeio em arena montada. 

Objetivo: 

Competição esportiva de cavaleiros. Diversão baseada na apresentação de 

adestramento de animais. Apresentação de shows musicais. 

Eventos correlatos: 

Diversos shows de cantores de grande projeção nacional e outros de expressão 

regional. 

Agente gestor: 

Não aferido. 

Agente promotor: 

Red Eventos 

 

 

 
Figura 171 – Palco e bastidores, os geradores, 
ao fundo, estão cercados com painéis metálicos. 

 
Figura 172 – Bastidores, com tendas de apoio 
aos artistas. 
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TEMPORALIDADE 

Tempo de existência: 

19 anos. 

Número da edição: 

19ª edição. 

Tempo de duração: 

Noite: algumas horas. 

Longevidade: 

10 dias 

Tempo total de preparação: 

Não aferido. 

Tempo de execução: 

Não aferido. 

Tempo de desmontagem: 

Não aferido. 

 

 

 
Figura 173 – Uma das entradas do 
estacionamento, tipologia da construção remete 
à imagem de ambiente country. 

 
Figura 174 – Bilheteria perene com faixas 
gigantes para identificar tipo de ingresso. 

 

 
Figura 175 – Balão na rodovia indica local de 
embarque e desembarque de ônibus e vans. 

 
Figura 176 – Palco principal com pista de areia na 
frente, ela é utilizada para apresentação de peões, 
e, em dias de shows, esse local é utilizado para 
concentração de público em pé ou em cadeiras 
plásticas. 
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NÚMEROS 

Apresentadores visíveis: 

Não Aferido. 

Subgrupos: 

Não Aferido / Alguns dos cantores que se apresentaram nessa edição foram: Ivete 

Sangalo; Bruno & Marrone; Zezé di Camargo & Luciano; Chiclete com Banana e 

outros. 

Staff: 

Cerca de 2.000 pessoas. 

Público por seção: 

Arquibancada para 60.000 pessoas. 

Público por edição: 

Mais de 300.000 pessoas. 

 

 
Figura 177 – Tendas de promotores. 

 
Figura 178 – Tendas de promotores. 

 

 
Figura 179 – Tendas de promotores, as “caixas” 
amarelas são dezenas de geladeiras dispostas 
em distâncias de cerca de dez metros, para 
venda de cervejas. 

 
Figura 180 – Acentos da arquibancada, e bocas 
de acesso. 
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SÍTIO 

Características do local de realização: 

Terreno grande e plano, com “ruas” internas asfaltadas e lotes para locações. Ao 

lado da Rod. Gov. Dr. Adhemar Pereira de Barros (SP340). 

Local de apoio direto: 

Arquibancada em estrutura metálica / Cerca de uma centena de banheiros químicos 

/ Bilheterias e salas de recepção perenes / Grandes estacionamentos / Ambulatório 

médico / Várias tendas de promotores / Camarote para transmissão de rádios / 

Muitos bares / Várias geladeiras dispostas ao longo das “ruas” para a venda de 

cerveja. 

Locais de apoio indireto: 

No mesmo complexo existem diversas tendas de promotores / Posto da Polícia 

Militar / Centro de convenções perene ao lado do evento, algumas salas são usadas 

para o rodeio / Salas de apoio perenes com restaurante de funcionários, oficinas, 

depósitos etc. 

Equipamentos: 

Informação sem precisão / Equipamento de luz e som / Geradores de energia. 

 

 

 
Figura 181 – Central de som e 
luz fica sob parte da 
arquibancada. 

 
Figura 182 – Instalações para 
rádios. 

 
Figura 183 – Caixas com fogos 
de artifícios. 
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Figura 184 – Pequeno parque de diversões é 
uma das atrações anexas. 

 
Figura 185 – Cerca metálica e torre de 
observação para impedir invasão. 

 

 
Figura 186 – Salão de recepção de convidados 
VIP e imprensa. 

 
Figura 187 – Parte dos banheiros químicos 
instalados. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

• Trata-se de um centro de entretenimento multifuncional, com diversos salões 

perenes e que ao longo do ano são locados para feiras, formaturas, shows, 

festas de casamento etc. O rodeio é um dos produtos oferecidos pelo centro 

e ocupa uma área anexa onde é construída a arena em estrutura metálica e 

locados os banheiros químicos e demais instalações para adequação do tipo 

de entretenimento oferecido. 

• Problema recorrente em várias edições, o aumento de tráfego na rodovia 

gera imensos congestionamentos, dessa forma a concessionária da rodovia, 

bem como a polícia rodoviária, aumentam o contingente de agentes e criam 

sinalização e atendimento especial durante o evento. 

• Transmissão ao vivo do evento por rádios. 
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3.1.7 Parada GLBT de São Paulo 
 

RESUMO DO EVENTO: 

3 milhões de participantes. Maior evento da categoria no mundo. Desfile de 20 trios 

elétricos. Procissão por duas importantes avenidas de São Paulo. Cobertura ao vivo 

por TVs e Rádios. 

ENTREVISTA RELACIONADA: Manoel Antônio Ballester Zanini; André Guimarães. 

SITE OFICIAL DO EVENTO: http://paradasp.wordpress.com 

 

 
Figura 188 – Aspecto geral da Parada GLBT17 na Av. Paulista. Fonte: APOGLBT foto de Cesar 
Ogata. 
 

INSTITUCIONAL 

Nome oficial do evento: 

11ª Parada do Orgulho GLBT de São Paulo. Por um mundo sem racismo, 

machismo e homofobia. 

Local de realização: 

Av. Paulista e Av. Consolação, Cidade de São Paulo – SP, Brasil. 

                                                 
17 Ver Glossário. 
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INSTITUCIONAL 

Data do evento: 

10 de junho de 2007. 

Local / Data da visita: 

São Paulo, 09 e 10 de junho de 2007. 

Tipo de evento: 

Manifestação pública, em forma de marcha, com características de passeata cívica, 

procissão e festa. 

Objetivo: 

Reivindicar através de manifestação festiva, direitos civis. 

Eventos correlatos: 

Diversos eventos no intitulado “mês do orgulho GLBT”, com feiras montadas no 

Vale do Anhangabaú, festival de cinema, seminários, espetáculo teatral, eventos 

esportivos, entre outros. 

Agente gestor: 

Associação da Parada do Orgulho GLBT de São Paulo (APOGLBT-SP) 

Agente promotor: 

Quem promove é a própria Associação, mas conta com o apoio de empresas 

privadas especializadas em montagem de eventos, neste ano quem montou a 

infraestrutura foi a Fun Prime, produções, comunicação & propaganda. Em anos 

posteriores (2008, 2009) quem tem se responsabilizado pela captação de recursos 

tem sido a Maná, comunicação e eventos. 

 

 

 
Figura 189 – Passeata pela Av. Consolação. 

 
Figura 190 – Passeata pela Av. Paulista. 
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TEMPORALIDADE 

Tempo de existência: 

11 anos 

Número da edição: 

11ª edição. 

Tempo de duração: 

Período da Tarde, cerca de 7 horas. 

Longevidade: 

1 dia 

Tempo total de preparação: 

A partir de outubro. 

Tempo de execução: 

Um mês e meio. 

Tempo de desmontagem: 

Algumas horas. A documentação dura 

alguns meses. 

 

 

 
Figura 191 – Central de coordenação dos 
preparativos do evento, em sala de hotel. 

 
Figura 192 – Colocação dos banheiros químicos 
na véspera do evento. 

 

 
Figura 193 – Equipe de montagem das tendas, 
responsáveis por aparelhar os espaços com 
mobiliários, cestos de lixo, vassouras etc. 

 
Figura 194 – Equipe de montagem das tendas, 
responsáveis pela montagem da estrutura. 
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NÚMEROS 

Apresentadores visíveis: 

Centenas. 

Subgrupos: 

20 trios elétricos. 

Staff: 

Mais de 200 pessoas. 

Público por seção: 

Mais de 3 milhões de pessoas. 

Público por edição: 

O mesmo. 

 

 
Figura 195 – Sete horas da manhã do dia 10, 
nesse local estão reunidos os 20 trios elétricos 
para preparação e inspeção. 

 
Figura 196 – Pessoas preparam adornos que 
serão colocados nos trios. 

 

 
Figura 197 – Inspeção da polícia nos 
documentos dos trios. 

 
Figura 198 – Carros dos policiais e trios elétricos 
enfileirados para inspeção. 
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SÍTIO 

Características do local de realização: 

Avenidas com asfalto, com 8 faixas divididas em 2 sentidos / Av. Paulista plana e 

Av. Consolação com declive / Comprimento total do percurso, 3 quilômetros / Área 

central da cidade, densamente povoada, com grande oferta de transportes públicos, 

com Metrô. 

Local de apoio direto: 

Palanque montado embaixo do vão do MASP / Tendas montadas na área do vão do 

MASP, com: atendimento à imprensa, copa, atendimento a público VIP, local de 

entrevistas, sala reservada às autoridades / Centenas de banheiros químicos com 

unidades para deficientes / Dezenas de tendas com: postos de atendimento médico, 

equipes de divulgação de métodos de prevenção às DST. 

Locais de apoio indireto: 

Uma grande área de estacionamento na Rua Santa Rosa no bairro do Brás 

(coordenadas do google: -23.539567,-46.62639) e que no dia-a-dia é utilizada para 

estacionamento de caminhões de transporte de alimentos, nesse dia foi utilizada 

para estacionamento dos 20 trios elétricos, nesse local o trio foi engalanado, com a 

temática do evento, policiais verificaram a licença dos carros, a habilitação dos 

motoristas, as condições de segurança / Próximo da Praça da República fica a sede 

da APOGLBT, em salas cedidas pela prefeitura / Duas semanas antes do evento, a 

coordenação do evento, passa a ocupar uma sala em hotel nas proximidades da av. 

Paulista, lá eles usam auditório para atendimento à imprensa / Escritório da Fun 

Prime. 

Equipamentos: 

Equipamento de luz e som / Geradores de energia / Diversas ambulâncias. 
 

 
Figura 199 – Barricada 18 

 
Figura 200 – Carro link de 
emissora de TV. 

 
Figura 201 – Segurança do 
gerador, monta guarda, 
sentado sobre o mesmo. 

 

                                                 
18 Ver glossário 
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Figura 202 – Pessoas decoram caminhão para 
ficar de acordo com o evento. 

 
Figura 203 – Trio elétrico “Demolidor” com 200 
mil watts de potência de som. 

 

 
Figura 204 – Interior de trio elétrico, com 
camarim ao fundo. 

 
Figura 205 – Os adesivos no carro utilitário 
demonstram que presta serviço a vários eventos. 

 

 
Figura 206 – Chapas metálicas cercam entrada 
do Metrô para proteção de vandalismo. 

 
Figura 207 – Superlotação na plataforma de 
embarque do Metrô, essa situação tinha 
continuidade em todo o terminal e em todas as 
estações do local do evento. 

 



 115 

 

 
Figura 208 – “Vão do MASP” espaço ocupado e 
adaptado, para receber os jornalistas e 
autoridades. 

 
Figura 209 – Computadores com internet, para 
os jornalistas realizarem a cobertura do evento. 

 

 
Figura 110 – Sala VIP para autoridades. 

 
Figura 211 – Local de entrevistas coletivas. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

• Intensa participação do público, interagindo, criando blocos de amigos, 

criando performances individuais, numa verdadeira festa. 

• Os trios elétricos são caminhões adaptados e que tem palco na parte 

superior, geradores de energia, sistemas de som e luz, camarim. Uma 

curiosidade é que os mesmos trios, são utilizados para diversos eventos, ao 

ar livre, em vários locais do Brasil, tais como: carnaval da Bahia, réveillon, 

aniversário de cidades etc. Eles têm sistemas pantográficos que ampliam 

suas dimensões quando chegam aos locais de apresentação. 

• A limpeza das avenidas começa logo após a passagem do último trio elétrico 

com seus participantes, dessa forma parece que o último grupo a desfilar são 

os dos garis e assim também acontece nos carnavais de rua. 

• Despreparo da companhia de Metrô colocou usuários em risco. 
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Figura 212 – Equipe prepara lanches para os 
seguranças. 

 
Figura 213 – Copa com alimentos para os 
jornalistas e autoridades. 

 

 
Figura 214 – Cordeiros19 acompanham trio 
elétrico. 

 
Figura 215 – Entrevista. 

 

 
Figura 216 – Equipe de som ao lado do palanque. 

 
Figura 217 – Banheiros químicos adaptados 
para deficientes. 

 

                                                 
19 Ver glossário. 
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Figura 218 – Drag queen 20 

 
Figura 219 – O público tem 
participação pró ativa. 

 
Figura 220 – Participação 
através do ato. 

 
 
 
 

Figura 221 – Participante realiza 
show individual. 

 
Figura 222 – Grupo de garis 
aguardam, atrás do MASP, 
para iniciar a limpeza, tão logo 
passe o último participante. 

 
Figura 223 – Ônibus que 
trazem participantes de outras 
cidades ficam estacionados em 
ruas próximas. 

 
 
 
 

 
Figura 224 – População 
improvisa frisa sobre marquise 
para acompanhar a passeata. 
 

 
Figura 225 – Equipe médica de 
plantão. 

 
Figura 226 – Catadores 
recolhem material pra 
reciclagem. 
 

 

                                                 
20 Ver glossário 
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3.1.8 Virada Cultural 
 

RESUMO DO EVENTO: 

Cerca de 800 atrações ao longo de 24 horas, principalmente músicas. Esse evento 

que é novo na cidade de São Paulo mobiliza muitas pessoas, e vem servindo de 

modelo para várias administrações no Brasil. 

ENTREVISTA RELACIONADA: Zé Mauro. 

SITE OFICIAL DO EVENTO: www.viradacultural.org 

 

 
Figura 227 – Aspecto geral do palco armado no Vale do Anhangabaú, na manhã do dia 03. 
 

INSTITUCIONAL 

Nome oficial do evento: 

Virada Cultural. 

Local de realização: 

Região central da cidade de São Paulo – SP, Brasil. 



 119 

INSTITUCIONAL 

Data do evento: 

02 e 03 de maio de 2009. 

Local / Data da visita: 

São Paulo, 02 e 03 de maio de 2009. 

Tipo de evento: 

Shows em locais públicos, a maioria em espaços ao ar livre. 

Objetivo: 

Festejar, comemorar em cerimônia coletiva e pública, ocupar com atividades 

artísticas os espaços públicos da cidade. 

Eventos correlatos: 

Cerda de 800 atrações ao longo de 24 horas. 

Agente gestor: 

Prefeitura da Cidade São Paulo. 

Agente promotor: 

Secretaria de Cultura da Prefeitura. 

 

 
Figura 228 –  Mapa esquemático Fonte: Folder do evento. 
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Figura 231 – Palco do Largo do Arouche. 

 
Figura 232 – Palco do Largo do Arouche. 

 

 
Figura 233 – Praça do Patriarca. 

 
Figura 234 – Avenida São João. 

 

 
Figura 229 – Música eletrônica no Largo São 
Francisco. 

 
Figura 230 – Palco no Largo de Santa Ifigênia. 
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TEMPORALIDADE 
Tempo de existência: 

Desde 2005. 

Número da edição: 

5ª edição. 

Tempo de duração: 

24 horas. 

Longevidade: 

1 dia. 

Tempo total de preparação: 

Não aferido. 

Tempo de execução: 

Não aferido. 

Tempo de desmontagem: 

Não aferido. 
 

 
Figura 235 – Vale do Anhangabaú. 

 
Figura 236 – Público descansando no gramado 
da Praça Ramos de Azevedo. 

 

 
Figura 237 – Estátua e segurança 1. 

 
Figura 238 – Estátua e segurança 2. 
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NÚMEROS 
Apresentadores visíveis: 

Cerca de 800 atrações. 

Subgrupos: 

Eventos artísticos, tais como: cinema, teatro, dança, música, performances etc. / 

Alguns artistas e grupos foram: Maria Rita; Zeca Baleiro; Odair José; Wando; 

Reginaldo Rossi; Tom Zé; Francis Hime; Egberto Gismonti; Arrigo Barnabé; Fafá de 

Belém; Benito di Paula; Wanderley Cardoso; Orquestra Sinfônica Municipal; e vários 

outros de mesma grandeza. 

Staff: 

Informação sem precisão. 

Público por seção: 

Cerca de 4 milhões de pessoas. 

Público por edição: 

O mesmo. 
 

 
Figura 239 – Transports Exceptionnels na 
Praça do Correio 1. 
 

 
Figura 240 – Transports Exceptionnels, na 
Praça do Correio 2. 

 
Figura 241 – Alhambra Container, sob o Viaduto do 
Chá. 
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Figura 242 – Nessa edição houve um visível 
problema de varrição e coleta de lixo. Os lugares 
ficaram com péssimo aspecto durante muitas 
horas. 

 
Figura 243 – Número de varredores inferior ao 
necessário. 

 

 
Figura 244 – A lanchonete que ocupou uma 
tenda também ficou em meio às sujeiras, seus 
ocupantes também não se interessaram em fazer 
varrição no entorno de seu “estabelecimento”. 

 
Figura 245 – Aparentemente a solução mais 
eficaz foi essa mangueira com jato pressurizado 
de água que juntava rapidamente a sujeira em 
montes. 

 

 
Figura 246 – Muitos banheiros químicos 
distribuídos por vários locais do centro da cidade. 

 
Figura 247 – Ambulância, bombeiro, tenda de luz 
e som, equipamentos de socorro. Ao fundo 
banheiros químicos. 
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SÍTIO 

Características do local de realização: 

Área central da cidade, densamente povoada, com grande oferta de transportes 

públicos, com Metrô. 

Local de apoio direto: 

22 palcos de rua / Um palco móvel em Kombi / 42 Centros Educacionais Unificados 

/ Unidades da rede SESC / Museus administrados pela Secretaria de Estado da 

Cultura / Teatro Municipal de São Paulo. 

Locais de apoio indireto: 

Informação sem precisão. 

Equipamentos: 

Informação sem precisão. 

 
 

 
Figura 248 – Aspecto da apresentação na Praça 
do Patriarca. 

 
Figura 249 – Aspecto de projeção luminosa na 
empena do prédio da Prefeitura de São Paulo. 

 
 

 

 
Figura 250 – Praça Ramos de Azevedo. 

 
Figura 251 – Avenida Rio Branco. 
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Figura 255 – Cercas metálicas 
e cavaletes de madeira da 
prefeitura. 

 
Figura 256 – Público dá novos 
usos a equipamentos numa 
criativa performance, 
improvisada e divertida. 

 
Figura 257 – Botijões de gás 
guardados ao lado de 
apresentação com 
empilhadeiras. 

 

 

 
Figura 258 – Uma das várias 
ambulâncias e palco ao fundo. 

 
Figura 259 – Carro Link de 
emissora de televisão. Havia 
vários desses. 

 
Figura 260 – Carro Link de 
emissora de televisão. 

 

 
Figura 252 – Lixeiras 
descartáveis de papelão. 

 
Figura 253 – Totens com 
indicação dos locais de 
apresentações. 

 
Figura 254 – Artista desliza por 
cabo de aço, dançando entre 
dois edifícios no Vale do 
Anhangabaú. 
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Figura 261 – Bastidores de palco, com grade, 
segurança e tendas de camarins. 

 
Figura 262 – Detalhe de aviso na entrada da 
tenda identificando os usuários do camarim. 

 

 
Figura 263 – Carro de atendimento da Guarda 
Civil. 

 
Figura 264 – Barracas de lanches e bebidas. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

• Foram 520 atendimentos médicos, ao todo, nas 40 ambulâncias e 20 UTIs 

móveis distribuídas em diversos pontos da cidade. 

• Diversas atrações de grupos franceses por conta do “Ano da França no 

Brasil”. 

• Metrô realizou programação especial e funcionou 24 horas, no entanto a 

estação República ficou fechada no dia do evento e houve superlotação em 

alguns momentos. 

• Vias da cidade interditadas durante o evento. 
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Figura 265 – Tenda de som e 
luz. 

 
Figura 266 – Apresentação de 
músicos no Largo do Patriarca. 

 
Figura 267 – Montagem de 
palco em contiguidade de 
ônibus. 

 

 
Figura 268 – Dezenas de 
seguranças se apresentando 
para o trabalho. 

 
Figura 269 – Bastidores de 
palco, com cerca e tendas de 
apoio. 

 
Figura 270 – Bastidores de 
palco, com cerca de chapas 
metálicas. 

 

 
Figura 271 – Praticável com 
canhão seguidor. 

 
Figura 272 – Confusão de 
linguagens com cavaletes 
protegendo caixas acústicas. 

 
Figura 273 – Dupla de artistas, 
que não se sabe se faz parte da 
programação oficial, brinca com 
criança. 

 

 
Figura 274 – Rapaz realiza 
fotos durante o evento. 

 
Figura 275 – Proteção em cabo 
de aço. 

 
Figura 276 – Um dos vários 
geradores de energia. Ao fundo 
outra tenda técnica e palco. 
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3.1.9 Outros eventos no Brasil 
 

 

 
FIGURA 277 – Arquibancada e palco em 
construção. 
 

 
FIGURA 278 – Cena da peça. 
 

 
FIGURA 279 – Cena da peça. 

Teatro Fundação da Vila de São 

Vicente 

 

Espetáculo realizado nas areias da 

praia do Gonzaguinha na Cidade de 

São Vicente, eles constroem uma 

arquibancada e camarins em tendas. 

 

Na edição de 2005 participaram da 

encenação cerca de 800 pessoas 

para uma plateia de 8.000 pessoas. 

 

Esse espetáculo está documentado 

em trabalho desse autor para a 

disciplina CAC5769-3 (2004). 
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FIGURA 280 – Tribe Light. Fonte Everton 
Rozzanti  
 

 
FIGURA 281 – Tribe Light. Fonte Everton 
Rozzanti 
 

 
FIGURA 282 – Tribe Light. Fonte Everton 
Rozzanti 

Festa Rave 

 

“Reunião dançante de jovens 

aficcionados de rock, rap etc., 

geralmente de caráter 

semiclandestino e não isento de 

espírito rebelde, que se instala em 

grandes espaços, não contando com 

uma sede fixa”. Fonte: Houaiss. 

 

Essas festas podem acontecer em 

espaços nas cidades como galpões 

industriais abandonados ou outros 

espaços como os realizados pelo 

evento “Sonar” em Barcelona que 

usa o espaço da cidade. 

 

Esses eventos tem características 

parecidas com o festival 

“Woodstock”. 
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3.2 Eventos em Barcelona 
 

3.2.1 Diada de Sant Jordi 
 

RESUMO DO EVENTO: 

Comemoração tradicional que envolve toda a cidade, embora não seja um dia de 

feriado, a cidade fica transformada como se feriado fosse. São montados diversos 

palcos, barracas, carros links que transmitem programas em rádios e TV ao vivo. 

ENTREVISTA RELACIONADA: Não realizada. 

SITE OFICIAL DO EVENTO: Nesse caso não existe. 
 

 
Figura 283 – Aspecto geral da Fiesta de Sant Jordi  em 2008. 
 

INSTITUCIONAL 

Nome oficial do evento: 

Diada de Sant Jordi 

Local de realização: 

Cidade de Barcelona – CT, Espanha. 
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INSTITUCIONAL 

Data do evento: 

23 de abril de 2008. 

Local / Data da visita: 

Barcelona, 23 e 24 de abril de 2008. 

Tipo de evento: 

Festa popular onde há diversos tipos de ocupações pela cidade, desde as 

espontâneas e individuais, até as mais complexas como a implantação de um set 

de transmissão de TV ao vivo. 

Objetivo: 

Festejar, comemorar em cerimônia coletiva e pública. Tradicionalmente nesse dia 

os homens compram flores para oferecer às mulheres e elas oferecem livros aos 

homens. 

Eventos correlatos: 

Existem shows de música, entrevistas, debates, presença de autores de livros para 

períodos de autógrafos, visitas ao edifício sede do Governo da Catalunha, coleta de 

assinaturas para requerer direitos políticos ou ambientais. 

Agente gestor: 

O principal agente organizador é a prefeitura da cidade de Barcelona, o evento 

também é organizado pelo Governo da Catalunha. 

Agente promotor: 

A iniciativa de promover os festejos é coletiva, desde uma pessoa que resolve 

montar sua mesa na rua, até grandes redes de lojas, que aproveitam a proximidade 

com as ruas e montam barracas que vendem produtos alusivos à data. Participam, 

também, associações de moradores, editoras, redes de ensino, livrarias etc. 
 

 
Figura 284 – Tenda com peças cerâmicas 
coladas nos pés para evitar que a cobertura voe, 
em baixo baldes improvisados aumentam a 
altura da cobertura. 

 
Figura 285 – Tenda com venda de livros. 
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TEMPORALIDADE 

Tempo de existência: 

É uma mistura de tradições, algumas medievais. Em 1926 a Espanha adotou esse 

dia como o dia do livro. 

Número da edição: 

Não aferido. 

Tempo de duração: 

Um dia. 

Longevidade: 

Um dia. 

Tempo total de preparação: 

Não aferido. 

Tempo de execução: 

Poucas horas ou dias. 

Tempo de desmontagem: 

Poucas horas ou dias. 

 

 

 
Figura 286 – Venda de livros. 

 
Figura 287 – Estúdio de rádio transmitindo 
debate, com plateia assistindo. 

 

 
Figura 288 – Muitas pessoas montam mesas nas 
calçadas para vender flores. 

 
Figura 289 – Tendas da loja Fenac montadas em 
frente à loja de mesmo nome. 
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NÚMEROS 

Apresentadores visíveis: 

Não aferido. 

Subgrupos: 

202 pontos de vendas que pertencem a 330 livrarias.21 

Staff: 

Não aferido. 

Público por seção: 

Não aferido. 

Público por edição: 

Não aferido. 

 

 
Figura 290 – População e turistas na Rambla 
com várias tendas montadas. 

 
Figura 291 – Emissora de TV grava reportagem. 

 

 
Figura 292 – Caminhão adaptado com palco 
acoplado. 

 
Figura 293 – Caminhão adaptado com palco 
acoplado. 

 

                                                 
21 Fonte: Jornal local “lavanguardia” 
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SÍTIO 

Características do local de realização: 

Barcelona é uma cidade turística com excelente infraestrutura urbana com grande 

oferta de transportes públicos, inclusive Metrô. Essa festa ocupou principalmente a 

região da Rambla e ruas adjacentes, os bairros do Eixample e Ciutat Vella. Em ruas 

e praças pavimentadas. 

Local de apoio direto: 

Desde uma simples mesa desmontável para um único vendedor, passando por 

mesas e cadeiras para vários vendedores, algumas com tendas / Tendas mais 

sofisticadas / Carros link / Palcos em estrutura metálica modular / Camarins e 

redações em containeres / Caminhões adaptados para eventos artísticos com 

palcos acoplados / Em alguns casos quando há palco e seções de discussões são 

colocadas cadeiras em frente ao palco. 

Locais de apoio indireto: 

Muitas lojas usam o espaço em frente a elas para montar tendas, dessa forma toda 

a infraestrutura da loja fica disponível para a tenda montada. 

Equipamentos: 

Informação sem precisão / Instrumentos musicais / gruas / antenas / ambulâncias / 

guinchos / banheiros químicos etc. 

 

 
Figura 294 – Banheiros químicos. 

 
Figura 295 – Mesa com livros e flores e faixa 
pedindo liberdade para o Tibet. 
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Figura 296 – Praça com barracas e população. 

 
Figura 297 – Técnico com grua para filmagem. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

• Muitas emissoras de televisão e rádio montam sets de entrevistas, palcos, 

estúdios etc. 

• Pequeno número de banheiros químicos, mas entende-se que, como a 

cidade já está adaptada para receber grande número de turistas, os 

banheiros dos estabelecimentos ao redor devem atender à demanda de sua 

clientela. 

• São Jorge ( Sant Jordi ) é o padroeiro da Catalunha 

• Segundo a impressa local, em entrevista com representantes dos 

comerciantes nesse dia a expectativa é que sejam vendidas cerca de 6 

milhões de rosas, em toda a Catalunha o que equivale a 60 % da expectativa 

de venda de rosas para todo o ano. A venda de livros durante a festividade 

de Sant Jordi alcançou os 20 milhões de euros, cifra que em proporção, 

representa entre 8 e 10 % da venda anual das livrarias catalanas. 
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Figura 298 – Barraca com sistema de montagem 
sofisticado. 

 
Figura 299 – Tenda com piso de madeira e caixa 
registradora. 

 
 

 
Figura 300 – Um das dezenas de palcos22. 

 
Figura 301 – Dezenas de carros de apoio às 
TVs. 

 
 

 
Figura 302 – Carro link, telão, ao fundo tenda de 
estúdio de TV. 

 
Figura 303 – Tenda de estúdio de TV sendo 
desmontada. 

 

                                                 
22 No idioma espanhol palco se escreve como escenario e em catalão se escreve escenari, o quê 
pode causar alguma confusão de interpretação aqui no Brasil. 
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3.2.2 Fiesta de los Coros de la Barceloneta 
 

RESUMO DO EVENTO: 

É essencialmente, uma celebração de grupos que desfilam pelas ruas do bairro, 

com figurinos que apresentam adornos estilizados que lembram ferramentas 

(machados) tocam músicas usando principalmente percussão (tambores). Ao final 

do desfile de cada grupo há queima de fogos. No Brasil o que se assemelha com 

esses grupos são os blocos de carnaval. 

ENTREVISTA RELACIONADA: não realizada. 

SITE OFICIAL DO EVENTO: http://www.achlafesta.com (é um dos grupos) 
 

 
Figura 304 – Aspecto geral da Fiesta de los Coros de la Barceloneta em 2008. 
 

INSTITUCIONAL 

Nome oficial do evento: 

Fiesta de los Coros de la Barceloneta 

Local de realização: 

Barrio de la Barceloneta, Cidade de Barcelona – CT, Espanha. 
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INSTITUCIONAL 

Data do evento: 

De 10 a 12 de fevereiro de 2008. 

Local / Data da visita: 

Barcelona, 12 de maio de 2008. 

Tipo de evento: 

Desfile de blocos pelas ruas. 

Objetivo: 

Festejar, comemorar em cerimônia coletiva e pública. Realizar apresentações 

musicais, de figurinos, de alegorias, de coreografias em grupos. Reafirmação de 

coletividade de visinhos. 

Eventos correlatos: 

Na verdade, essa apresentação no bairro da Barceloneta é uma parte da festividade 

que ocorre na Páscoa Granada23 no sábado, domingo e na segunda feira, os 

grupos além de desfilarem pelo bairro organizam viagens até algumas cidadelas 

(Pueblos) na região da Catalunha, para fazer visita e confraternizar. 

Agente gestor: 

Coordinadora de Grups Corals de la Barceloneta. É a entidade que agrega as 

Associações dos Coros Humorísticos da Barceloneta.  

Agente promotor: 

O mesmo. 

 

 

 
Figura 305 – Faixa de boas vindas. A.C.H. 
significa: Associação de Coro Humorístico. 

 
Figura 306 – Balcão com barril de chope, bomba, 
geladeira etc. colocados na rua pela manhã para 
uso no fim da tarde. 

 

                                                 
23 Páscoa Granada, também chamada de segunda páscoa acontece no 50º dia após a Páscoa é 
considerado pelos cristãos o dia de Pentecostes, a origem é uma data agrícola. 
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TEMPORALIDADE 

Tempo de existência: 

Os primeiros registros de organização são datados de meados do séc. XIX 

Número da edição: 

Não aferido. 

Tempo de duração: 

Uma tarde e uma noite. 

Longevidade: 

3 dias (a parte documentada se refere a 

um dia). 

Tempo total de preparação: 

Não aferido. 

Tempo de execução: 

Não aferido. 

Tempo de desmontagem: 

Não aferido. 

 

 

 
Figura 307 – Grupo desfilando. 

 
Figura 308 – Percussão de um grupo. 

 

 
Figura 309 – Grupo desfilando. 

 
Figura 310 – Efeitos luminosos com raio laser. 
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NÚMEROS 

Apresentadores visíveis: 

Centenas. 

Subgrupos: 

Cerca de 25 grupos em associações com cerca de 40 componentes em cada uma. 

Staff: 

Não aferido. 

Público por seção: 

Não aferido. 

Público por edição: 

Não aferido. 

 

 
Figura 311 – Os fogos de artifícios ficam 
embalados em sacos plásticos, assim não há 
problema se chover. 

 
Figura 312 – Banheiros químicos, com unidade 
para deficientes. 

 

 
Figura 313 – Equipe de limpeza entra em ação 
após a passagem de cada grupo. 

 
Figura 314 – Carro com varrição mecânica 
também é utilizado. 
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SÍTIO 

Características do local de realização: 

O bairro da Barceloneta é um antigo bairro de pescadores de Barcelona, fica 

próximo do porto da cidade e em 1992, na época das olimpíadas, passou por 

reformas para abrigar o porto olímpico. É plano, pavimentado com asfalto, com 

muitas edificações e densamente povoado. Tem bom serviço de transportes 

coletivos e com Metrô. 

Local de apoio direto: 

Cada associação possui uma sede onde são elaborados os adereços figurinos e 

são guardados os instrumentos musicais. 

Locais de apoio indireto: 

Não aferido. 

Equipamentos: 

Informação sem precisão / Instrumentos musicais, raio laser, máquina de jogar 

confetes, fogos de artifícios. 

 

 
Figura 315 – Percussionista realiza manobras 
coreográficas. 

 
Figura 316 – Fantasia com adereços 
típicos. 
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Figura 317 – Fantasia com adereços típicos. 

 
Figura 318 – População coloca cadeiras nas 
ruas para assistir. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

• A apresentação lembra muito os nossos blocos de carnaval, o ritmo dos 

toques de percussão também, a chamada batucada pode ter alguma 

influencia brasileira, visto que alguns dos mestres das bandas são 

brasileiros. 

• A queima de fogos no final é efeito característico de Barcelona, pois não se 

trata de fogos lançados aos céus, mas sim de cortina de luzes que ficam 

muito próximas dos que assistem, não há estrondo de explosão, somente o 

barulho natural de queima de fogos. 

• Os vizinhos realizam almoços coletivos de confraternização nas ruas nos 

demais dias de festa. 
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Figura 319 – Máquina de jogar confetes.  

Figura 320 – Fogos, balcão, chopeira, lixeiras, 
gradil de proteção, bandeirolas. Contexto da 
preparação do evento. 

 

 
Figura 321 – Banda de um grupo.  

Figura 322 – População e turistas 
aglomerados assistindo às apresentações. 

 

 
Figura 323 – Grupo desfilando.  

Figura 324 – Aspecto da rua em dia de festa. 
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Figura 325 – Efeitos luminosos com raio laser. 

 
Figura 326 – Efeitos luminosos com raio laser. 

 
 
 

 
Figura 327 – Fogos de artifícios. 

 
Figura 328 – Fogos de artifícios. 

 
 
 

Figura 329 – Fogos de artifícios. Figura 330 – Fogos de artifícios. 
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3.2.3 Marató de l’Espectacle 
 

RESUMO DO EVENTO: 

Dezenas de eventos realizados em praça pública. No segundo dia a programação 

prevista para o espaço externo teve que ser cancelada, devido à intensa chuva, os 

eventos programados foram transferidos para um teatro interno ao lado da praça e 

que também realizava apresentações do evento. 

ENTREVISTA RELACIONADA: Paco Beltrán 

SITE OFICIAL DO EVENTO: http://www.marato.com/cataleg2008/index.php 
 

 
Figura 331 – Aspecto geral da 25ª Marató de l’Espectacle em 2008. 
 

INSTITUCIONAL 

Nome oficial do evento: 

25ª Marató de l’Espectacle 

Local de realização: 

Poble Sec, Cidade de Barcelona – CT, Espanha. 
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INSTITUCIONAL 

Data do evento: 

06 e 07 de junho de 2008. 

Local / Data da visita: 

Barcelona, de 03 a 07 de junho de 2008. 

Tipo de evento: 

Show em praça pública. 

Objetivo: 

Festejar, comemorar em cerimônia coletiva e pública. Realizar apresentações de 

talentos musicais, de interpretação, dança, poesia etc. 

Eventos correlatos: 

Na praça onde se realiza as apresentações também foi colocado cerca de 32 

barracas numa feira que vendia lanches, bebidas, roupas, artesanatos e outros. 

Numa área ao lado, uma escola de circo com apresentações circenses. Área de 

exposições de objetos e jogos interativos. No edifício ao lado (Mercat de les Flors) 

foram realizados espetáculos em 2 salas fechadas e cobertas. Por ocasião da 

chuva no segundo dia alguns eventos foram transferidos para esse edifício. 

Agente gestor: 

Associació Marató de l’Espectacle. É uma entidade sem fins lucrativos. 

Agente promotor: 

O mesmo e Mercat de les Flors. 

 

 

 
Figura 332 – Início da montagem do palco e 
camarim, à direita, grades da prefeitura que são 
encontradas em vários eventos em áreas 
públicas de Barcelona. 

 
Figura 333 – Esquema de localização afixado 
para orientação do público e dos artistas. 
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Figura 334 – Implantação em desenho eletrônico, com indicação dos locais de atividades, dimensões 
gerais e quantificação. Fonte: Marató. 
 

 

 
Figura 335 – Vista aérea da praça Margarida Xirgu em Barcelona. Fonte: Google. 



 149 

 
Figura 336 – Detalhamento da implantação do palco com dimensões. Fonte: Marató. 
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TEMPORALIDADE 

Tempo de existência: 

25 anos. Nesse ano de 2008 os organizadores definiram que essa teria sido a 

última edição do evento e, de fato, não há registro de apresentação em 2009. 

Número da edição: 

25ª 

Tempo de duração: 

Noite e madrugada. 

Longevidade: 

2 dias. 

Tempo total de preparação: 

O ano todo com ênfase nos últimos 3 

meses. 

Tempo de execução: 

Cerca de 4 dias antes. 

Tempo de desmontagem: 

1 ou 2 dias. 

 

 
Figura 337 – Montagem do palco com módulos 
de estrutura metálica e piso de madeira. 

 
Figura 338 – Linóleo24 sendo fixado sobre o piso 
de madeira. 

 

 
Figura 339 – Aspecto geral do palco com 
camarim na parte de trás. 

 
Figura 340 – Cadeiras do público empilhadas e 
colocação de espelho no camarim. 

 

                                                 
24 Ver glossário. 
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Figura 343 – Algumas barracas montadas 

 
Figura 344 – Primeira noite com público 
comprando nas barracas. 

 
 
 

 
Figura 345 – Si nós temos caipirinha! 

 
Figura 346 – Barraca de comida típica e 
artesanato. 

 

 
Figura 341 – Funcionário indica com giz no chão 
local das barracas segundo um desenho do sítio. 

 
Figura 342 – Marcação com o nome do expositor, 
que indica local de montagem de barraca. 
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NÚMEROS 

Apresentadores visíveis: 

Centenas. 

Subgrupos: 

Cerca de 180 grupos apresentaram espetáculos na parte externa e nos teatros 

internos. 

Staff: 

Informação sem precisão / Pessoal administrativo da associação são cerca de 9 

pessoas. 

Público por seção: 

Não aferido. 

Público por edição: 

Não aferido. 

 

 
Figura 347 – Início de montagem de som e luz. 

 
Figura 348 – Palco com praticável de bateria 
montado ao fundo. 

 

 
Figura 349 – Torre pantográfica rebaixada para 
facilitar colocação de refletores de contra luz. 

 
Figura 350 – Aspecto geral do palco com luzes e 
som, com percussão montada sobre os 
praticáveis e caixas de retorno de som. 
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Figura 353 – Técnico coloca cabo de eletricidade 
em canaleta plástica para proteger de 
pisoteamento. 

 
Figura 354 – Cabo de eletricidade e canaleta de 
proteção. 

 

 
Figura 355 – Aspecto geral do palco e mesa de 
comando de som e luz ainda sem a proteção de 
grades. 

 
Figura 356 – Aspecto geral do palco e mesa de 
comando de som e luz com a proteção de 
grades. 

 

 
Figura 351 – Eletricista fixa caixas de distribuição 
de energia que será plugada por cada barraca da 
feira. 

 
Figura 352 – Torre pantográfica com 
luz de cena frontal e contra luz branca 
para iluminar a plateia. 
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SÍTIO 

Características do local de realização: 

Plaça Margarida Xirgu no bairro Poble Sec aos pés do Montjüic. É uma praça 

pública, porém interna numa quadra, através de uma entrada larga, tem-se acesso 

a essa praça, alguns prédios públicos são voltados para a praça, tais como: Institut 

del Teatre, Teatre Lliure, Mercat de les Flors, que é uma espécie de centro cultural 

com teatro. É um espaço plano, asfaltado, com algumas árvores e poucos bancos, 

a impressão é que é um espaço utilizado com frequência para eventos ao ar livre, 

pela proximidade de instituições que se dedicam a manifestações culturais e por ser 

uma praça “interna”. 

Local de apoio direto: 

Salas do Teatro Lliure foram usadas para camarins. / Palco, camarim para trocas 

rápidas, 300 cadeiras para público, cerca de 32 barracas de bebidas, comidas, 

roupas etc., ambulância, carro de equipe de elétrica, 3 banheiros químicos. 

Locais de apoio indireto: 

Sede da Associació Marató de l’Espectacle. 

Equipamentos: 

Informação sem precisão / Equipamentos de luz e som. 

 

 
Figura 357 – Trailer plugado na 
rede elétrica. 

 
Figura 358 – Camarim do 
bastidor com mesa e espelho, 
não havia cobertura. 

 
Figura 359 – Interessante 
solução popular para impedir 
que a barraca levante com o 
vento, amarando galões de 
água para servir de lastro. 
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Figura 360 – Plateia assistindo a apresentação. 

 
Figura 361 – Apresentação de grupo de dança. 

 

 
Figura 362 – Mesa lateral de comando de som. 

 
Figura 363 – Mesa lateral de comando de som. 

 

 
Figura 364 – Criança brinca em escola de circo. 

 
Figura 365 – Exposição de trabalho “Guixot de 8”. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

• Esse foi o único evento visitado que teve suas atividades, ao ar livre, 

canceladas em função da chuva. 
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Figura 368 – Balcão com venda de chope. 

 
Figura 369 – Apresentação em cama elástica. 

 
 
 
 

 
Figura 370 – Ambulância da Cruz Vermelha. 

 
Figura 371 – Carro da equipe técnica de 
eletricidade de plantão. 

 

 
Figura 366 – Barraca de venda de roupas e 
artesanatos. 

 
Figura 367 – Barraca de venda de roupas e 
artesanatos. 
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3.2.4 SÓNAR 2008 
 

RESUMO DO EVENTO: 

É um tipo de festa rave, porém realizada em espaço urbano, que fica cercado por 

tapumes e configura um espaço interno (o da festa) e um externo onde está a 

população da cidade. Além das adaptações das praças, os museus também foram 

ocupados pelo evento. Constroem palcos e montam tendas. 

ENTREVISTA RELACIONADA: não realizada. 

SITE OFICIAL DO EVENTO: http://www.sonar.es 
 

 
Figura 372 – Aspecto geral da SÓNAR 2008. 
 

INSTITUCIONAL 

Nome oficial do evento: 

SÓNAR 2008 - 15º Festival Internacional de Música Avanzada y Arte Multimedia de 

Barcelona. 

Local de realização: 

Barrio del Raval, Cidade de Barcelona – CT, Espanha. 
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INSTITUCIONAL 

Data do evento: 

De 19 a 21 de junho de 2008. 

Local / Data da visita: 

Barcelona, de 20 a 21 de junho de 2008. 

Tipo de evento: 

Festival em praças adaptadas. 

Objetivo: 

Festejar, comemorar em cerimônia coletiva e pública em praça adaptada. 

Eventos correlatos: 

Trata-se de um festival, então há varias manifestações artísticas contemporâneas. 

Uma parte do festival ocorreu no interior de Museu de Arte Contemporânea de 

Barcelona (MACBA) e no Centro de Cultura Contemporânea de Barcelona (CCCB) 

com apresentação de Teatro, brinquedos, além de salas com músicas. Nos 

mesmos 3 dias outros sítios receberam eventos do mesmo festival, são eles: Centre 

D’Art Santa Mônica, Fira Gran Via (M2)25 e outros. 

Agente gestor: 

Advanced Music S.L. É uma empresa de sociedade limitada (privada). Também 

participam a Prefeitura de Barcelona e o CCCB. 

Agente promotor: 

Os mesmos, mais o Governo da Catalunha, o MACBA entre outros. 
 

Figura 373 – Entrada do festival. 

 

Figura 374 – Público sentado sobre 
grama sintética 

 

                                                 
25 Fira Gran Via (M2) faz parte do complexo da Fira de Barcelona, que engloba também as 
instalações do Montjuïc. Na Gran Via são 6 imensos pavilhões que totalizam 200.000 m² (em 
monumentalismo e funcionalidade, lembram o pavilhão de exposições do Anhembi em São Paulo que 
tem 72.530 m²). Lá são realizadas feiras, congressos etc. É considerado um dos maiores da Europa. 
Como essa pesquisa não contemplou os lugares já pré-preparados e adaptados, esse espaço foi 
desconsiderado nesse estudo. 



 159 

TEMPORALIDADE 

Tempo de existência: 

Iniciou em 1994. 

Número da edição: 

15º 

Tempo de duração: 

Tarde, noite e madrugada. 

Longevidade: 

3 dias (a parte documentada se refere a 

um dia de tarde e de noite). 

Tempo total de preparação: 

Não aferido. 

Tempo de execução: 

Não aferido. 

Tempo de desmontagem: 

Não aferido. 

 

 
Figura 375 – Público na praça. 

 
Figura 376 – Público na praça aguarda 
apresentação de banda, à direita recuo mínimo 
do público ao palco. 

 

 
Figura 377 – Uma das várias tendas para venda 
de bebidas. 

 
Figura 378 – Desenho da implantação para 
orientação do público. 
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Figura 381 – MACBA isolado por tapumes. 

 
Figura 382 – Tapumes, do lado de dentro há 
uma tenda armada e o MACBA. 

 

 
Figura 383 – Segurança fica cuidando de uma 
das portarias, essa é grande o suficiente para a 
entrada de veículos. 

 
Figura 384 – Praça do lado de dentro, com os 
participantes do festival. 

 
Figura 379 – Tapume visto por dentro, isola o 
espaço do festival, mas o som escapa para os 
visinhos. 

 
Figura 380 – Sónar, aqui não. 
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NÚMEROS 

Apresentadores visíveis: 

Centenas. 

Subgrupos: 

Nesse sítio foram cerca de 80 apresentações principais de grupos. E várias outras 

apresentações acontecendo ao mesmo tempo, diluindo o público por todo o sítio. 

Staff: 

Não aferido. 

Público por seção: 

Não aferido. 

Público por edição: 

Cerca de 75.000 pessoas em todos os sítios. 

 

 
Figura 385 – Equipe de limpeza tomando coca cola. 

 
Figura 386 – Limpeza em ação 

 

 
Figura 387 – Fila nos banheiros químicos. 

 
Figura 388 – Esse outro grupo de banheiros 
ficou resguardado por barreira de bambuzinhos. 
Em primeiro plano o piso da praça e a grama 
sintética colocada sobre o piso original de areia. 
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Figura 391 – Placa de proteção dos cabos de 
energia elétrica evita acidentes. 

 
Figura 392 – Escada improvisada com painéis. 

 

 
Figura 393 – A segurança que divide o público 
dos bastidores do palco é quase simbólica. 

 
Figura 394 – Bastidores do palco. 

 
Figura 389 – Homem mochila: carrega um barril 
de cerveja nas costas, com copos plásticos ao 
lado e bomba para servir, tem também uma 
bandeirola para ser localizado de longe. 

 
Figura 390 – “Homem mochila” servindo os 
clientes. 
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SÍTIO 
Características do local de realização: 

Pl.dels Àngels, Pl. de Joan Coromines, CCCB, MACBA. Embora seja um 

empreendimento privado, os organizadores, fecharam uma parte do espaço público 

e cobraram para as pessoas poderem entrar e assistir às músicas que tocavam ali. 

Os Museus e Centros Culturais também ficaram fechados para o público externo. 

Os pisos são impermeáveis e as áreas permeáveis foram recobertas com grama 

sintética. Região central da cidade com bom serviço de transportes coletivos e com 

Metrô. 

Local de apoio direto: 

Palcos, Tendas, Banheiros químicos. 

Locais de apoio indireto: 

Não aferido. 

Equipamentos: 

Informação sem precisão / Equipamentos de luz e som / Máquinas de chope / 

Projetores. 

 

 

 
Figura 395 – Técnico de som afina os ajustes com 
o acompanhamento do palco. 

 
Figura 396 – Público passeando por dentro do 
MACBA. 
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Figura 399 – Barraca de Souvenires e tenda de 
rádio. 

 
Figura 400 – Stands de patrocinadores. 

 

 
Figura 401 – Tenda de rádio, transmissão ao 
vivo. 

 
Figura 402 – Disc jockey (DJ) se apresentando. 

 
Figura 397 – Equipe de TV faz entrevista. 

 
Figura 398 – Rádio Sónar transmite de dentro do 
CCCB. 
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Figura 403 – Interior do CCCB, música eletrônica 
e projeções nas paredes. 

 
Figura 404 – Interior do MACBA, música 
eletrônica e projeções nas paredes. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

• Inusitada ocupação parcial dos museus e salas de exposições dos centros 

culturais, embora possa parecer incompatível os frequentadores do festival e 

os espaços austeros das exposições, a convivência pareceu suportável, 

havia a presença de seguranças e faxineiros para limpeza imediata de copos 

de cerveja derramados por acidente. Os quadros, esculturas e demais obras 

expostas foram retirados para outras salas. Esse uso parece permitir uma 

aproximação desse público festivo com o ambiente do museu, algumas 

poucas salas com algumas obras foram franqueadas e nesses espaços havia 

sempre um segurança do museu de plantão. 

• De 08 a 12 de setembro de 2004 o Sónar realizou apresentações em São 

Paulo, os locais utilizados foram o Teatro Abril, o Instituto Tomie Ohtake e o 

Credicard Hall. 

• Interessante serviço de venda de chope com pessoa carregando o barril da 

bebida em mochila nas costas. Essa estratégia de venda pode ser adequada 

para a venda nas praias brasileiras e outros lugares. 

• Os vizinhos penduraram faixas de protesto contra a realização do evento 

naquele lugar. 
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Figura 407 – Centrais de ar condicionado. 

 
Figura 408 – Bastidores de tenda com 
empilhadeira, ar condicionado e técnicos. 

 

 
Figura 409 – Fila para o banheiro dentro do 
museu. 

 
Figura 410 – Ambulância a postos. 

 

 
Figura 405 – Público dançando embaixo de 
Tenda. 

 
Figura 406 – Geradores de energia. 
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3.2.5 Día de la Liberación GLBT 
 

RESUMO DO EVENTO: 

Evento com tradição de muitos anos. Montam palcos e balcões de bebidas. 

Reúnem-se em uma praça da cidade, percorrem ruas, com estandartes em 

manifestações de grupos associados ou individuais. Reúnem-se na praça em frente 

aos governos da Catalunha e de Barcelona e lêem um manifesto, voltam à praça 

inicial e realizam festa de encerramento. 

ENTREVISTA RELACIONADA: Eduard Sánchez. 

SITE OFICIAL DO EVENTO: http://www.28juny.org 
 

 
Figura 411 – Aspecto geral da leitura do manifesto na praça em 2008. 
 

INSTITUCIONAL 
Nome oficial do evento: 

28 de juny, Diada Internacional per l’Alliberament de Gais, Lesbianes i homes i 

dones Transsexuals. 

Local de realização: 

Distrito de Ciutat Vella, Cidade de Barcelona – CT, Espanha. 
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INSTITUCIONAL 

Data do evento: 

28 de junho de 2008. 

Local / Data da visita: 

Barcelona, 28 de junho de 2008. 

Tipo de evento: 

Manifestação pública, em forma de marcha, com características de passeata cívica, 

procissão e festa. 

Objetivo: 

Reivindicar através de manifestação festiva, efetivação de direitos civis. 

Eventos correlatos: 

Diversas associações que defendem o movimento, realizam programação própria 

com seminários, palestras e festas. 

Agente gestor: 

Comissió Unitària 28 de Juny. 

Agente promotor: 

O mesmo. 

 

 

 
Figura 412 – Um dos vários grupos de 
associações, com sua faixa reivindicativa. 

 
Figura 413 – Esse grupo levava crianças em 
carrinhos de bebês. 
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Figura 416 – Descida da Rampla. 

 
Figura 417 – Leitura de manifesto em frente aos 
edifícios governamentais. 

 

 
Figura 418 – Descontração e inventividade. 

 
Figura 419 – Muitos moradores assistem 
pelas janelas. 

 

 
Figura 414 – Faixa de apresentação da 
Comissão Unitária. 

 
Figura 415 – Manifestantes em desfile pelas 
ruas. 
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TEMPORALIDADE 
Tempo de existência: 

Não aferido. 

Número da edição: 

Não aferido. 

Tempo de duração: 

Das 16h00 às 3h00 da madrugada. 

Longevidade: 

1 dia. 

Tempo total de preparação: 

8 meses. 

Tempo de execução: 

Algumas horas ou 1 dia. 

Tempo de desmontagem: 

Algumas horas ou 1 dia. 

 

 

 
Figura 420 – Palco para apresentações artísticas 
e reivindicatórias. 

 
Figura 421 – Palco com grade de contenção e 
telão ao fundo. 

 

 
Figura 422 – Atrás do palco fica uma das bocas 
de saída do Metrô. 

 
Figura 423 – Tenda técnica ao lado do palco. 
Nessa implantação não houve tenda para 
camarim e/ou outros apoios. 
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Figura 424 – Algumas horas antes, técnicos 
montam palco para discurso. 

 
Figura 425 – Após discurso, em minutos, o palco 
e equipamentos de som são desmontados e 
guardados. 

 
 
 

 
Figura 426 – Conforme o público se dispersa, 
imediatamente a equipe de limpeza entra em 
ação. 

 
Figura 427 – Os poucos banheiros químicos 
sendo que um é adaptado aos deficientes. 

 
 
 

 
Figura 428 – Voluntários preparam caixas de 
papelão da prefeitura, que servem como 
lixeiras descartáveis. 

 
Figura 429 – Vendedor destina novo uso para as 
lixeiras. 
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NÚMEROS 

Apresentadores visíveis: 

Duas pessoas proferiram discursos e outros (cerca de 50 pessoas) se 

apresentaram na festa de encerramento. 

Subgrupos: 

Diversas associações do movimento e alguns grupos de apresentação, entre eles o 

correfoc com os diables. 

Staff: 

Cerca de 50 pessoas, envolvidas diretamente. 

Público por seção: 

Segundo os organizadores cerca de 20.000 pessoas na manifestação, a impressão 

é que esse número foi bem menor. 

Público por edição: 

Não aferido. 

 

 
Figura 430 – Montagem dos balcões de venda de 
bebidas. 

 
Figura 431 – Vista interna de um “bar” montado 
para o evento. 

 

 
Figura 432 – Os balcões da cervejaria também 
são usados para vender livros. 

 
Figura 433 – Bar em funcionamento com 
voluntários. 
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SÍTIO 

Características do local de realização: 

O distrito de Ciutat Vella, em Barcelona, fica na região central, entre seus bairros 

estão o Raval e o Gòtic. / A reunião é realizada na Plaça de la Universitat e 

marcham pelas ruas centrais da cidade até a Plaça de Sant Jaume que é onde fica 

a sede dos governos da Catalunha e de Barcelona (edifícios fronteiriços). / 

Comprimento total do percurso, 1,6 quilômetros / Área densamente povoada, com 

grande oferta de transportes públicos, com Metrô. 

Local de apoio direto: 

Um palco médio e um pequeno (±4m x 4m) / 4 banheiros químicos, dois bares 

montados com balcões / Alguns balcões de livrarias e educação ao uso de drogas / 

Um depósito pequeno para guarda de equipamentos durante a madrugada. 

Locais de apoio indireto: 

Informação sem precisão / A sede de cada uma das associações. 

Equipamentos: 

Informação sem precisão / 2 geradores de energia. 

 

 
Figura 434 – Casal, abraçadas com a bandeira 
do Brasil. 

 
Figura 435 – Varias comunidades de latino 
americanos apresentavam bandeiras de seu 
países. 
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Figura 436, 437 e 438 – Fio terra, quadro de distribuição de um gerador de energia elétrica movido a 
combustível líquido. 
 

 

 
Figura 439 – Moradores ocupam bancos da 
praça que são fixos no chão. 

 
Figura 440 – Os Mossos d'Esquadra vão à 
frente abrindo caminho par a manifestação. 

 
 

 
Figura 441 – O único carro de som. 

 
Figura 442 – O carro de som tocava música 
eletrônicas em volume moderado. 
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Figura 443 – Participantes com instrumentos 
musicais. 

 
Figura 444 – Descontração durante evento. 

 

 
Figura 445 – Algumas poucas pessoas desfilaram 
nuas. 

 
Figura 446 – Crianças e músicos. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

• A marcha pelas ruas é tranquila com pouca música em altura moderada, 

alguns pequenos grupos tocando instrumentos. 

• O cordão que se forma pelas ruas onde marcham é segmentado por grupos 

de diversas regiões da Catalunha, cada grupo leva uma faixa de 

reivindicação e alguns levam apresentações artísticas, como castelleres ou 

músicos etc. essa segmentação lembra a organização segmentada das alas 

de desfile de carnaval. 

• Diversos pequenos grupos de amigos se apresentam com roupas de uma 

mesma temática, como se fosse um figurino adotado por eles. / Como é uma 

cidade em que há muitos estrangeiros (principalmente latinos) alguns grupos 

se referenciam aos seus paises de origem. 
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Figura 449 – Os fogos têm efeito visual e pouco 
alcance e nenhum efeito de som estridente ou 
alto. 

 
Figura 450 – Diables em ação. 

 
 
 

 
Figura 451 – Diables em ação. 

 
Figura 452 – Ao final, los Diables, se trocam, 
tiram os casacões que servem de figurino e 
proteção e tomam água confraternizando-se. 

 

 
Figura 447 – Apresentação de correfoc com los 
Diables é tradicional na Catalunha. 

 
Figura 448 – São grupos de jovens que usam 
casados e tocas com chifres ou outros adereços 
e que se apresentam com fogos de artifícios. 
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3.2.6 Festa Major de Gràcia 
 

RESUMO DO EVENTO: 

Organização da própria população. Diversas ruas fechadas, com palcos montados e 

balcões para venda de bebidas e souvenires. Realizam almoços ou ceias coletivos 

em mesas montadas nas ruas, apresentações de grupos musicais e folclóricos. 

ENTREVISTA RELACIONADA: Lluís Aromí i Curós; Josep Maria Contel 

SITE OFICIAL DO EVENTO: http://www.festamajordegracia.cat 

 

 

Figura 453 – Aspecto geral da Festa Major de Gràcia, carrer Joan Blanques de Baix em 2008. 
 

INSTITUCIONAL 

Nome oficial do evento: 

Festa Major de Gràcia 

Local de realização: 

Barrio de Gràcia, Cidade de Barcelona – CT, Espanha. 
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INSTITUCIONAL 

Data do evento: 

De 15 a 21 de agosto de 2008. 

Local / Data da visita: 

Barcelona, de 23 de julho a 15 de agosto de 2008. 

Tipo de evento: 

Festas em ruas adaptadas. 

Objetivo: 

Festejar, comemorar, desfrutar em cerimônia coletiva e pública. Realizar 

apresentações de cenografias, alegorias, grupos musicais e folclóricos. 

Reafirmação tradição de coletividade de vizinhos. 

Eventos correlatos: 

São cerca de 15 ruas e/ou praças que se organizam de forma independente. / Cada 

rua define seu tema e faz a arrecadação de dinheiro entre os vizinhos. / Concorrem 

a uma premiação de prestígio (não há prêmio em dinheiro, somente o prestígio de 

ter sido escolhido o melhor naquele ano) 26. / Além dessa premiação há também 

outros concursos que ocorrem durante os festejos, são eles: 1 – concurso de contos 

relacionados às festividades, com categorias destinadas a jovens e adultos;            

2 – concurso de poesias; 3 – concurso de fotografias profissionais e amadoras com 

temática da festa; 4 – concurso de culinária com definição de um ingrediente pela 

organização; 5 – concurso de pinturas que devem ser realizadas nas ruas durante 

os eventos; 6 – concurso de desenhos de crianças; 7 – concurso de decoração de 

sacadas dos apartamentos. / Outros eventos e atividades são realizados pela 

biblioteca do bairro e o centro esportivo, tais como exposições, audições, oficinas, 

torneios esportivos. 

Agente gestor: 

Federació Festa Major de Gràcia. 

Agente promotor: 

As diversas associações de ruas do bairro. 

                                                 
26 Interessante regulamento sobre os enfeites das ruas prevê: 
A obrigatoriedade de ter dois portais decorados de entrada (genericamente um de cada lado da rua); 
deve ter um “teto” que é a decoração da parte acima da rua, como se ela tivesse uma teto, essa 
decoração não impede a passagem de som, nem protege das intempéries, mas propicia uma 
limitação visual do espaço, criando uma unidade de linguagem, gerando um espaço cenográfico e 
seguindo o tema escolhido pelos vizinhos; deve ter iluminação decorativa. É incentivado o uso de 
materiais reciclados, tais como garrafas PET, latas, jornais etc. É proibida a participação de empresas 
especializadas e profissionais que não sejam moradores da rua. É proibida a menção de nomes, 
marcas, empresas ou interesses particulares. 
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Figura 456 – Segundo portal da Rua Verdi a 
noite. 

 
Figura 457 – Fotógrafos concorrendo e da 
imprensa. 

 
 
 
 

 
Figura 458 – Teto da Rua Verdi. 

 
Figura 459 – Técnicos de som e luz na Rua 
Verdi. 

 

 
Figura 454 – Portal da Rua Verdi. 

 
Figura 455 – Portal da Rua Verdi, 
com concorrente pintando. 
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Figura 460 – Folha colada no solo indica o local 
de concentração de cada grupo do desfile. 

 
Figura 461 – Grupo de amigos, com roupas 
tradicionais catalãs, se preparando para o desfile. 

 

 
Figura 462 – Batuqueiros aguardando. 

 
Figura 463 – Início do desfile coma carruagem. 

 

 
Figura 464 – Criança e cabeça de boneco. 

 
Figura 465 – Castell de Focs. 
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Figura 468 – Apresentação de folclore 
tradicional. 

 
Figura 469 – Ball de Gegants. 

 
 
 

 
Figura 470 – Dupla de voluntários distribuem 
água para as pessoas que desfilam. 

 
Figura 471 – Apresentação de folclore 
tradicional. 

 

 
Figura 466 – Grupos diversos se concentra para 
o desfile. 

 
Figura 467 – Nesse ano houve a participação de 
um grupo folclórico de Portugal. 
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TEMPORALIDADE 

Tempo de existência: 

A notícia mais antiga do enfeite de ruas no bairro é de 1850. 

Número da edição: 

Não aferido. 

Tempo de duração: 

Manhã, tarde e noite. 

Longevidade: 

7 dias. 

Tempo total de preparação: 

Cerca de um ano, variável. 

Tempo de execução: 

Não aferido. 

Tempo de desmontagem: 

Não aferido. 

 

 

 
Figura 472 – O correfoc é formado por vários 
grupos de umas 40 pessoas cada. Aqui estão se 
preparando. 

 
Figura 473 – Muitos dos grupos têm o nome de 
los Diables, aqui eles separam os fogos que 
serão utilizados. 

 

 
Figura 474 – Batuqueiros desfilando. Ao fundo 
vem vindo o correfoc. 

 
Figura 475 – Correfoc se apresentando. 
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Figura 476 – Correfoc se apresentando. 

 
Figura 477 – Correfoc se apresentando. 

 
 
 

 
Figura 478 – Correfoc. No final do grupo fica uma 
pessoa com um carrinho que carrega pólvora e 
garrafas d’água para beber e para molhar a 
roupa. 

 
Figura 479 – Providencialmente logo após o 
desfile do correfoc segue uma ambulância... só 
por precaução... 

 
 
 

 
Figura 480 – Grupo folclórico realiza salva de 
tiros ensurdecedores. 

 
Figura 481 – Grupo de amigos em desfile de 
folclore tradicional. 
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NÚMEROS 

Apresentadores visíveis: 

Informação sem precisão. 

Subgrupos: 

Informação sem precisão. / Dezenas de associações. 

Staff: 

Informação sem precisão. 

Público por seção: 

Informação sem precisão. 

Público por edição: 

Informação sem precisão. / Cerca de 2 milhões de pessoas. 

 

 
Figura 482 – Apresentação de folclore 
tradicional, com batuqueiros. 

 
Figura 483 – Ao final do desfile vem os 
varredores e os carros de varrição mecânica. 

 

 
Figura 484 – Detalhe do carro de varrição 
mecânica. 

 
Figura 485 – Ambulância, varrição manual, 
varrição mecânica e carro da polícia. 
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Figura 488 – Dupla de escultores decidem na 
escala 1x1 como resolver os detalhes da peça. 

 
Figura 489 – Desenho esquemático da peça 
com as dimensões principais. 

 

 
Figura 490 – Desenho esquemático, com regra 
de três ao lado, para proporcionar a peça que 
será construída. 

 
Figura 491 – Peças construídas no local. 

 

 
Figura 486 – Peça de enfeite de rua sendo 
preparada. 

 
Figura 487 – Peça de enfeite de rua já 
pronta e colocada. 
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SÍTIO 

Características do local de realização: 

O bairro da Gràcia é um antigo Pueblo (cidadezinha ou distrito) nas cercanias de 

Barcelona e que foi incorporado ao traçado urbano da cidade durante o plano 

Cerdà27. Tem declive moderado e ruas pavimentadas com asfalto ou pedras, com 

muitas edificações e densamente povoado. Tem bom serviço de transportes 

coletivos e com Metrô. 

Local de apoio direto: 

Palcos, balcões de bares, mesas para confraternizações. 

Locais de apoio indireto: 

Cada associação possui uma sede onde são realizadas reuniões de planejamento, 

elaborados os adereços, guardados os materiais de confecção etc. / Interessante o 

uso de vagas de estacionamento de carros em edifícios, para a guarda de alegorias 

já prontas. 

Equipamentos: 

Informação sem precisão / Instrumentos musicais / ferramentas diversas, como 

compressores, serras, pistolas de colas etc. 
 

 
Figura 492 – Entrada de uma associação de rua. 

 
Figura 493 – Entrada de uma associação de rua. 

 

                                                 
27 O Plano Cerdà é o nome como é conhecido o projeto urbanístico realizado para a cidade de 
Barcelona em 1859. 
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Figura 496 – Grupo de vizinhos prepara 
adereços. 

 
Figura 497 – Grupo de vizinhos prepara 
adereços. 

 
 
 

 
Figura 498 – Essa participante só tem um 
braço. 

 
Figura 499 – Da vontade de sentar ali e ficar 
jogando conversa fora enquanto realiza um 
adereço. 

 

 
Figura 494 – Entrada da Federação 
da Festa. 

 
Figura 495 – Painel na Federação da Festa, com indicação das 
ruas e praças participantes. 
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Figura 502 – Jantar com os vizinhos em mesas 
nas ruas é tradicional e obrigatório. 

 
Figura 503 – Cinco imensos tachos serviram 
essa mesa de uns 100 m de comprimento. 

 
 
 

 
Figura 504 – Almoço oferecido aos visitantes 
portugueses que participariam do desfile 
naquele dia pela tarde. 

 
Figura 505 – Jantar com vizinhos e amigos na 
Rua Bruniquer. 

 

 
Figura 500 – Grupo de vizinhos prepara 
adereços. 

 
Figura 501 – Vizinhas pintando painel. 



 189 

 

 
Figura 506 – Enfim um desenho de implantação. 

 
Figura 507 – Outro desenho de implantação em 
uma folha A4. 

 

 
Figura 508 – Único desenho em base digital. 

 
Figura 509 – O desenho ao lado 
gerou um portal que não foi 
concluído a tempo, para a festa. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

• Na abertura da semana de festas é realizado um desfile pela principal rua do 

bairro, onde são apresentadas diversas manifestações folclóricas da 

Catalunha, como o correfoc, castell de focs, bonecos gigantes, batucadas 

etc. 

• Durante a semana de festejos a maior parte das ruas do bairro é fechada 

para ao tráfego de automóveis, uma linha especial de ônibus é oferecida 

como alternativa de deslocamento pelo bairro. 

• Os vizinhos realizam almoços e ceias coletivos nas ruas nos dias de festa. 
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Figura 510 – Desenho perspectivado, a caneta 
esferográfica, em papel quadriculado. 

 
Figura 511 – Ambiente construído com base no 
desenho ao lado. 

 
 

 
Figura 512 – Esboço de foca colado na parede. 

 
Figura 513 – Focas construídas. 

 
 

 
Figura 514 – Quadro com palheta de cores, e 
troféus diversos ganho pelos vizinhos que se 
reúnem nessa associação. 

 
Figura 515 – A palheta de cores indica números 
que estão identificando latas de tintas. 
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Figura 516 – Esses carrinhos de supermercado 
estão em todas as ruas carregando materiais 
diversos28. 

 
Figura 517 – Caixa com ferramentas e mesa de 
trabalho na rua. 

 

 
Figura 518 – Na cobertura de um prédio fica uma 
improvisada estufa para fazer pinturas com ar 
pressurizador. 

 
Figura 519 – Cópia xerográfica em tamanho 
ampliado serve de desenho para marcar o 
poliestireno. 

 

 
Figura 520 – Cortador de poliestireno que 
funciona com calor. 

 
Figura 521 – Caixa com ferramentas. 

 

                                                 
28 Quando perguntado se o carrinho era produto de doação, as pessoas davam um sorriso cúmplice e 
diziam que sim... provavelmente eles foram furtados, mas como isso é quase cultural, não se 
esconde nem o nome do supermercado ao qual ele pertenceu e os donos legítimos não reclamam a 
sua posse. 



 192 

 

 
Figura 522 – Solução interessante para guarda 
de material já manufaturados. Usam garagens 
emprestadas por pessoas que estão viajando ou 
sem carros no período. 

 
Figura 523 – A sede de um partido político 
também foi utilizada para guarde de materiais. 

 

 
Figura 524 – Na noite anterior ao início da festa 
pessoas finalizam instalação elétrica de painel. 

 
Figura 525 – Dentro de uma associação de rua é 
comum encontrar geladeiras, microondas etc., 
pois a sede é utilizada o ano todo e uma das 
atividades realizadas ali é a preparação de 
almoços ou jantares coletivos. 

 

 
Figura 526 – Uma construção um pouco mais 
perene para a festa. 

 
Figura 527 – A construção ao lado depois de 
pronta, imitando uma panela com concha e 
limões. 
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Figura 528 – Ao amanhecer do dia da festa a 
prefeitura já está a postos para pintar e apagar 
as pichações que são realizadas com 
reivindicações políticas. 

 
Figura 529 – Funcionário da prefeitura apaga 
com água pressurizada, pichação política. 

 
 

 
Figura 530 – Pichação em banheiros químicos. 

 
Figura 531 – Na noite de início das festas as 
paredes que foram apagadas pela prefeitura 
voltaram a aparecerem pichadas. 

 

 
Figura 532 – Essa parede foi pichada, depois repintada 
pela prefeitura e novamente pichada em pouca horas. 

 
Figura 533 – Pichação política. 
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Figura 534 – Amigos que idealizaram e 
executaram boa parte do enfeites da Rua 
Bruniquer. 

 
Figura 535 – Senhora com as mãos sujas de 
tinta. 

 
 

 
Figura 536 – Velha guarda. 

 
Figura 537 – Velha guarda. 

 
Figura 538 – Velha guarda. 

 
 
 

 
Figura 539 – Diretoria da Federação da Festa 
observa os jornais com a cobertura do evento. 

 
Figura 540 – Senhora cuida de balcão de venda 
de souvenires, que custeiam parte da festa. 
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Figura 541 – Plástico que reveste os engradados 
de cerveja (no Brasil não há similar) são 
grampeados e geram grandes superfícies. 

 
Figura 542 – Manta feita de plástico de 
engradados de cerveja. 

 
 

 
Figura 543 – Copos descartáveis são 
grampeados e geram esferas. 

 
Figura 544 – Garrafas de água descartáveis 
viram formigas. 

 

 
Figura 545 – Um entrevistado definiu a garrafa 
PET como um porco de onde tudo se aproveita. 
Essas são flores que foram feitas pela senhora 
da figura 498. 

 
Figura 546 – Peixes de garrafa PET flutuam no 
“teto”. 
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Figura 549 – Um dos balcões que concorriam a 
prêmio. 

 
Figura 550 – Garrafas PET viram peixes e 
copos descartáveis viram anêmonas. 

 

 
Figura 551 – Folhas secas de árvores criam o 
“teto”. 

 
Figura 552 – Turista tira foto junto a enfeites da 
Rua Joan Blanques de cima. 

 

 
Figura 547 – Cristal feito de garrafa PET re-
moldada e com luz. 

 
Figura 548 – Concorrente do concurso 
de pinturas trabalhando. 
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Figura 553 – Essas luminárias já foram até 
patenteadas. 

 
Figura 554 – Rua Joan Blanques de baixo, sendo 
finalizada na véspera da festa, ela acabou 
ganhando a prêmio máximo no ano de 2008. 

 

 
Figura 555 – Um dos portais. 

 
Figura 556 – Um dos portais. 

 

 
Figura 557 – Um dos portais. 

 
Figura 558 – Teto de borboletas de espuma e 
garrafas PET. 
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3.2.7 Outros eventos em Barcelona 
 

 

 
Figura 559 – Claque al Carrer. 
 

 
Figura 560 – Claque al Carrer. 
 

 
Figura 561 – Claque al Carrer. 

Festival “Claque al Carrer” 

 

Festival de sapateado realizado 

durante algumas semanas e que, 

parte das apresentações, 

aconteceram em uma pequena praça 

ao lado de uma avenida. 

 

Foi montado palco, tendas para parte 

técnica e para pequenos comércios, 

colocados alguns banheiros químicos 

e um pequeno gerador a diesel. 
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Figura 562 – O teatro el Grec, fica no Montjuïc. 
 

 
Figura 563 – Músicos se apresentando numa rua. 
 

 
Figura 564 – Músicos Bolivianos lá, como cá. 

Festival “Grec’08” 

 

É um festival de verão, com 57 

eventos em diversos locais, muitos 

deles ao ar livre, em especial no 

teatro el Grec, que é uma construção 

contemporânea que lembra a 

implantação de um teatro grego. 

 

Na cidade há várias pessoas se 

apresentando nas ruas, tocando 

músicas, realizando mímicas, 

dançando etc.; colocam utensílios no 

chão para receber o dinheiro que as 

pessoas entregam como contribuição 

e reconhecimento da qualidade da 

habilidade apresentada. 
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Figura 565 – Artistas se maquiam para 
assumir papel de estátua viva. 
 

 
Figura 566 – Pessoa se maquiando. 
 

 
Figura 567 – Estátuas vivas se apresentando. 

Estátuas Vivas 

 

Lá como cá, pessoas se apresentam 

como Estátuas Vivas em ruas 

movimentadas da cidade. 

 

Essas apresentações exigem que 

haja uma infraestrutura sumária, os 

apresentadores, carregam seus 

utensílios em carrinhos de malas, 

levam bolsas onde carregam suas 

fantasias e material de maquiagem, 

que é realizada discretamente em 

algum canto da rua. 
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Figura 568 – Pessoas dançam a sardena na praça 
da catedral. 
 

 
Figura 569 – Músicos tocam ao vivo para os 
dançantes da sardena. 
 

 
Figura 570 – Apresentação de casteller. 

Sardenas e Castellers 

 

Muitos eventos tradicionais da 

Catalunha são realizados em praças 

públicas, coma as danças de 

Sardena em quê pessoas se reúnem 

numa praça para dançar, 

aparentemente, qualquer pessoa que 

queira participar da dança é só 

integrar-se ao demais, as pessoas 

deixam seus pertences: bolsas e 

casados, no centro da roda e ficam 

dançando de mãos dadas e 

realizando coreografias. 

 

Outro evento bastante realizado são 

os castellers, onde um grupo de 

amigos, que ensaiaram para isso, se 

reúnem em praças (ou em lugares 

que chamamos de “calçadões”) e 

fazem apresentações. 
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4 ANÁLISE DOS ESTUDOS DE CASO 
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Os eventos visitados no Brasil e em Barcelona, são realizações de sucesso, 

possuem características próprias, e a comparação pode ser feita a partir dos 

recursos de equipamentos, de espaço físico, de tecnologia e de pessoal envolvido 

na realização. 

 

4.1.Equipamentos 
 

 

Bilheterias: Quando existem são discretas, próximas ou ligadas às administrações, 

pois elas são objetos de cobiça de assaltantes, muitos eventos tinham carros 

blindados para a coleta de dinheiro e entrega de bilhetes para a vendagem. Muitos 

realizadores têm preferido realizar as vendas de maneira fragmentada pelo comércio 

da região, ou por venda através da internet. 

 

Controle de entradas: As catracas ainda são as mais utilizadas, algumas delas com 

leitores óticos para ingressos eletrônicos, em lugares de grande adensamento de 

público (algumas vezes com entrada franca) é utilizada a revista por equipamentos 

eletrônicos e por pessoas para impedir a entrada de armas letais. Em Campinas 

havia uma interessante identificação de crianças com braceletes onde era colocado 

o nome dos pais e um contato telefônico. Em outros eventos as pessoas recebem 

um bracelete resistente, com cores variadas, que identifica a pessoa, quanto aos 

locais que pode adentrar e os dias que pode frequentar a atração. 

 

Sanitários: Na maioria dos casos são móveis, (banheiros químicos) houve sempre a 

impressão que estavam em número inferior ao necessário, os realizadores 

reclamaram de que os usuários não utilizam o equipamento, preferindo, muitas 

vezes, fazer suas necessidades em algum canto qualquer. Em Barcelona de 

maneira mais oficial e no Brasil, mais dissimulado é esperado que os comércios 

lindeiros ao evento absorvam a demanda por banheiros, num entendimento de que 

eles têm ganhos, com o aumento de pessoas nas ruas, portanto poderiam contribuir 

oferecendo sanitários aos passantes. 
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Palco: São de estrutura de madeira ou ferro, ou outro material metálico resistente e 

leve, a grande maioria faz parte de um sistema modular que possibilita montagens 

de diversas dimensões. Geralmente são recobertos com linóleo. Alguns têm tetos 

que protegem da chuva e do sol. Pode ter acoplados a eles mesas laterais de 

controle de som, entrada para bastidores etc. (em espanhol: escenário) 

 

Palanque: Podem ser uma alternativa aos palcos, mas os equipamentos são 

diferentes uma vez que tem um uso distinto, mais adequado aos discursos e quando 

neles se apresentam também atrações musicais, tem que ter adequações que 

permita os usos diferenciados. 

 

Cabine de som: Em geral elas são discretamente localizadas, para não atrapalhar a 

visualização do público, algumas ficam sob as arquibancadas, na maioria das vezes 

ficam localizadas de forma centralizada em relação ao palco, possuem 

computadores e mesas de modulação do som, os problemas são os fios que partem 

dessas cabines em direção ao palco e que podem causar acidentes num espectador 

desatento. Algumas produções criam canaletas para proteger esses fios de 

pisoteamento, em Barcelona havia placas moduladas para receber essas fiações e 

causar pouco anteparo para os passantes. Muitas vezes existe uma segunda mesa 

de som que fica ao lado do palco para atender às especificidades de cada 

apresentador num festival. 

 

Cabine de luz: Geralmente fica junto com a cabine de som, possui mesa própria e 

não necessita de uma segunda mesa junto ao palco. 

 

Central de energia elétrica: Em geral a ligação de transformadores é feita na parte 

externa do evento e diversos disjuntores são espalhados próximos às cabines de luz 

e som e próximos aos varais de luzes. 

 

Gerador de energia elétrica: Muitos eventos visitados trabalhavam com geradores 

de energia elétrica que funciona a combustível líquido (óleo diesel), a explicação pra 

essa preferência foi de que é mais seguro, por manter um padrão de potência 

elétrica mais estável, impedir apagões por excesso de demanda, permite saber com 

mais precisão o custo da energia utilizada, o inconveniente é que esses geradores 
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fazem um barulho muito grande, devendo ser estrategicamente colocado de forma a 

ficar perto do evento, mas não atrapalhar das audições das apresentações. 

 

Comunicação interna: É fator decisivo no sucesso de um evento, quase todos os 

eventos visitados utilizavam rádios para as comunicações internas entre as equipes. 

 

Arquibancada: São de estrutura de madeira ou ferro, ou outro material metálico 

resistente e leve, a grade maioria faz parte de um sistema modular que possibilita 

montagens de diversas dimensões. O acesso de deficientes pareceu inexistente na 

maioria dos casos, em alguns havia uma montagem anexa como um palanque que 

podia ser acessada por rampa. As saídas de emergência são as próprias escadarias 

de acesso, inexistindo saídas extras. 

 

Cadeiras: Em geral são móveis e plásticas, em Barcelona muitos moradores 

levavam suas próprias cadeiras de casa para assistir eventos próximos às suas 

residências, no Rio de Janeiro as mesmas barracas que alugam cadeiras durante o 

dia nas areias das praias alugam a noite para o reveillon, no dia da visita houve uma 

peculiaridade, pois os mesmos guarda-sóis que são alugados durante o dia foram 

alugados durante a noite para proteger da chuva. 

 

Coberturas: Em geral são tendas que cobrem a parte técnica, e bastidores. 

 

Sala de direção geral: Foi difícil encontrá-las, geralmente são mais ligadas a 

transmissões de TV ao vivo, que usa carros link e lá fica o Diretor, também existiam 

containeres para esse fim. 

 

Camarins: Muitas vezes montados em tendas, possuíam mobiliário sumário e 

espelhos, em geral funcionam como sala de trocar de roupa, com uma cortinha 

separando, se for o caso, a sala de maquiagem. Na Diada de Sant Jordi foi visto 

vários contêineres para os camarins, salas de direção, contra-regragem etc. 

 

Ensaios: Geralmente não foram espaços visitados, mas existentes em outros 

bairros, em casas, salões etc. 
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Sala de imprensa: Muitas vezes montadas em tendas. 

 

Camarotes: Quando existiam eram uma versão melhorada da arquibancada em 

geral, possuíam cadeira de plástico e cobertura. 

 

Sala de controle de segurança: Em geral os seguranças se reuniam em carros de 

segurança ou tendas. 

 

Posto médico: Quase sempre existem em versões das mais sumárias às mais 

elaboradas. No Brasil é quase regra geral ter ambulâncias ao lado desses postos de 

saúde ou na ausência desses, elas funcionam como o próprio posto médico; elas 

são de companhias seguradoras de saúde, dessa forma há um mutualismo, onde 

ganham os organizadores que não tem gastos com esses equipamentos e as 

companhias ganham com a publicidade subliminar existente na divulgação da marca 

da empresa estampada nas laterais das ambulâncias. Em Barcelona as ambulâncias 

eram da cruz vermelha. 

 

Barracas de bebidas e lanches: Muito diversificada essas soluções, desde 

vendedores com uma caixa de isopor e um guarda sol, até barracas sofisticadas 

com água encanada e luz, em alguns casos trailers. 

 

Restaurantes: Raro a existência deles, para servir ao staff. 

 

Lojas de souvenires: Raro a existência delas. 

 

Quando do acompanhamento de TV: Vários contêineres com sala do diretor e da 

edição, local para estacionamento de carros link, praticáveis para as câmeras, 

(cabeamento das câmeras e de energia elétrica). 

 

Estacionamentos: Cobertos e descobertos, do público, de ônibus fretado, da 

equipe do evento e de apoio logístico (carros links, geradores, carros de corpo de 

bombeiros etc.). 
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Pontos de chegada e saída: Ponto de ônibus, metrô, táxi e veículos particulares. 

Em Barcelona existe um sistema de ciclovias e estacionamentos de bicicletas, em 

São Paulo já existe um sistema embrionário de aluguel de bicicletas junto a algumas 

estações do metrô. 

 

Controle do tráfego das imediações do evento: Geralmente são usados 

cavaletes, cones e fitas de advertência, além de manter guardas de trânsito para 

orientações nos locais mais críticos. Em eventos mais numerosos haviam carros 

guinchos, para remover automóveis que causavam transtorno ao trânsito. 
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Figura 571 – Marató de Espectacle. 
 
 
 

Elementos que compõem essa montagem ao ar livre 
 

A – Barracas de venda de brindes, comidas 

e bebidas 

B – Carro de equipamentos elétricos 

C – Mesa de controle de luz e som, frontal 

D – Segurança 

E – Plateia 

F – Palco 

G – Som de retorno para o músico 

H – Caixas de som para a plateia 

I – Mesa de som, lateral 

J – Luzes de cena frontais 

 

K – Luzes de cena laterais 

L – Luzes de cena em contraluz 

M – Bastidor lateral 

N – Tapadeiras de fundo ou ciclorama 

O – Escada lateral de acesso ao bastidor 

P – Gradil de proteção e separação entre o 

público e os profissionais 

Q – Caixas (case) para guarda de 

equipamentos de luz, som etc. 

R – Camarim, vestiário 

S – Torre pantográfica de apoio para vara 

de luz 
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4.2 Staff 
 

 

Nessa seção estão agrupados muitos dos profissionais que fazem parte do staff, ou 

seja, da composição da equipe de profissionais que realizam os eventos a ar livre. 

 

Apresentador: Ator, cantor, dançarino, músico, artista, profissional que 

desempenhará suas aptidões artísticas, para o fim de entreter, ou fazer refletir a 

plateia. 

 

Palestrante: Missionário, político, autoridade que discursará para a plateia, para fins 

de desenvolver reflexão sobre os assuntos abordados. 

 

Músicos: Profissionais que, não sendo a atração principal, trabalham para a 

complementação do evento. 

 

Outros apresentadores: Outros profissionais, artistas, ou não, que não sendo a 

atração principal, participam dela como complemento ou para realizar efeitos que 

contribuam no evento, como, por exemplo: malabarista, contorcionista, mímico, 

mágico, palhaço, saltador de pára-quedas, escalador etc. 

 

Diretor: Dirige todos os eventos artísticos, pode ser auxiliado por outros diretores. 

 

Diretor de palco: Dirige o movimento de palco, realizado pelos demais funcionários 

de produção, locados no palco. 

 

Contra regra: Equipe de apoio à realização do espetáculo, que sabe da dinâmica do 

evento e ajuda nos preparativos do palco, da produção de objetos de cena etc. 

 

Maquinistas: Equipe que monta os cenários e demais dependências de apoio ao 

espetáculo no palco. 
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Montadores: Equipes que fazem a montagem do palco, arquibancadas, barracas, 

bilheterias etc. 

 

Roadies (road crew): Profissionais que fazem a montagem e pré-afinação dos 

instrumentos musicais dos músicos no palco. 

 

Cenógrafos: Equipe que projeta e acompanha a construção dos cenários e demais 

elementos cenográficos de uma encenação. 

 

Figurinistas: Esses profissionais podem fazer parte da equipe pessoal do artista. 

Podem se dedicar à criação do figurino dos artistas e acumular a criação do 

uniforme da produção e das equipes de apoio. 

 

Produtores: Cuidam da organização do evento, quanto às necessidades de pessoal 

e material, geralmente composto por algumas pessoas e auxiliares. Fazem os 

contatos, contratam, compram, alugam, viabilizam a infraestrutura necessária para 

as demais equipes realizarem seus trabalhos. 

 

Iluminadores: Equipe que faz a montagem da luz cenográfica do espetáculo. 

 

Eletricistas: Equipe que faz as ligações de energia elétrica para as diversas 

equipes trabalharem e que monta as luzes de serviço. 

 

Pintores: Equipes que fazem as pinturas nos cenários e na adequação do espaço 

público. 

 

Marceneiros / Serralheiros: Equipe que constrói a infraestrutura de apoio, ao 

evento, algumas vezes podem auxiliar os cenotécnicos. 

 

Cenotécnicos: Dominam a técnica de executar e fazer funcionar cenários e demais 

dispositivos cênicos para espetáculos teatrais. 
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Maquiadores / Camareiras: Equipe que trabalha junto com os artistas do 

espetáculo fazendo as maquiagens e ajudando o elenco a se trocar. Pode haver na 

equipe outros profissionais, como cabeleireiros ou costureiras. 

 

Bilheteiros: Fazem a venda dos ingressos. 

 

Porteiros: Fazem o controle de entrada do público, algumas vezes verificam com 

máquinas e com revistas se o convidado carrega arma letal. Em alguns eventos 

marcam os convidados com braceletes coloridos e resistentes que servem para 

identificar qual o tipo de atração que o convidado comprou, como, por exemplo, 

quais os dias do evento que tem direito a entrar, quais as áreas do evento que 

podem frequentar, tais como: sala VIP, acesso aos camarins etc. 

 

Faxineiros / Lixeiros: Geralmente são as empresas que já servem à municipalidade 

que presta os serviços de varrição e coleta do lixo, possuem logística própria. 

 

Seguranças: Geralmente são contratados, No caso da Festa de Gràcia a polícia 

frequentava as festa à paisana e os organizadores tinham contato telefônico com o 

comando desse policiamento. 

 

Médicos: Médicos, enfermeiros, para-médicos, geralmente são da mesma 

companhia de seguros de saúde que, “emprestam” a ambulância e colocam à 

disposição a equipe médica. 

 

Motoristas: Quando o evento é muito grande e promovido pelo governo, são os 

funcionários motoristas regulares das instituições governamentais envolvidas no 

projeto. Quando é um evento privado o número de motorista é bastante reduzido. 

 

Produtores de efeitos especiais: Equipes de profissionais especialistas em efeitos 

especiais dentro de cada especificidade. 
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4.3 Tecnologias 
 

 

Algumas das tecnologias verificadas nos eventos visitados foram: 

 

Máquina de fumaça: Geralmente usadas em espaços internos, basicamente 

existem de dois tipos, as que fazem a fumaça levitar usando produtos químicos do 

tipo glicerina e as que fazem a fumaça ficar rente ao solo que são as à base de gelo 

seco. (em espanhol: máquina de humo) 

 

Espuma: Geralmente usadas em espaços internos. 

 

Máquina de jogar confete: Em Barcelona essa máquina criava um clima festivo na 

Fiesta de los Coros de la Barceloneta. 

 

Fogos de artifícios: Diversos tipos e efeitos o que seria um complemento a um 

evento acaba sendo uma atração especial à parte. No Rio de Janeiro é a principal 

atração do réveillon. Em quantidades pequenas conseguem se adequar ao evento, 

como no encerramento da Paixão de Cristo em Nova Jerusalém. 

 

Pirotecnia: Em Barcelona o correfoc é um exemplo de pirotecnia, utilizando fogos 

de artifícios de baixa potência, realizada por grupo de pessoas correndo, dançando, 

saltando em movimentos sincronizados ou não. Muitos se apresentam vestidos de 

diabos (los diables). No Brasil alguns eventos usam tochas de fogo para dramatizar 

cenas, como as apresentações da Paixão de Cristo. 

 

Balões: Existem os que flutuam com gases, como o Blimp29 que faz propaganda, e 

os que simplesmente decoram os céus, também existem os que são inflados com ar 

e não flutuam, servindo para fazer evoluções no chão. 

 

Efeitos sonoros: Geralmente são gravações eletrônicas, ou percussão “em off” 

 

                                                 
29 Ver Glossário 
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Computação: Ainda pouco utilizados para criar efeitos visuais. 

 

Raio laser: Existem na festa da Barceloneta. Em festas raves etc. 

 

Odores: Não constatado em nenhum evento, talvez por dificuldades técnicas de 

dispersão ao ar livre. 

 

Máquinas: Diversos truques, tais como  máquinas de elevar são usados na Paixão 

de Cristo de Nova Jerusalém. 

 

 

4.4 Qualidades do espaço 
 

 

Algumas das condições dos locais onde se realizam eventos podem ser assim 

agrupadas: 

 

Locais descobertos: Praças, parques, vazios urbanos, grandes estacionamentos, 

ruas, campos de futebol, estádios, praias etc. 

 

Locais cobertos: Galpões, ginásios, tendas etc. 

 

Condições topológicas: Dimensão, topografia, acidentes topográficos, tais como: 

árvores, taludes, grandes pedras. Elementos construídos, tais como: escadarias, 

obeliscos, estátuas, fontes. 

 

Entorno imediato: Acessos, construções significativas, tais como: grandes edifícios, 

pontes, arquibancadas. Elementos naturais, tais como: rios, mares, montanhas. 

 

Entorno das proximidades: Infraestrutura da cidade sede, distâncias do: corpo de 

bombeiros, hospitais, hotéis, restaurantes, aeroporto, heliponto. 

 

Condições climáticas: Clima, ventos, temperatura, umidade, marés e chuvas. 
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Condições das concessionárias: Concessionárias existentes e condições de 

adaptações para o evento (luz, água, esgoto, telefonia, internet). 

 

Relação com o entorno: Possibilidade de realização de volume de som alto, 

possibilidade de absorção do tráfego gerado (metrô, veículos particulares, ônibus, 

trens, avião). Possibilidade absorção do público gerado em hotéis, ou similares. 

 

Infraestrutura de turismo permanente: Hotéis, pousadas, bares, restaurantes, 

aeroporto, heliponto, estação rodoviária, atrações turísticas concorrentes ao evento, 

distribuídas ao longo do ano e nas proximidades do evento. 

 

Infraestrutura de turismo eventual: Criação de áreas de camping, criação de 

linhas de transporte exclusivas para o evento. Criação de áreas de alimentação em 

tendas, ou trailers. Atração turística eventual e ligada ao evento. 
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5 CONCLUSÃO 
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5.1 Os mitos 
 

 

Uma das expectativas desta pesquisa foi analisar as implantações dos eventos 

realizados ao ar livre, a partir de documentos de planejamento, de projetos e 

desenhos realizados pelos seus organizadores. 

 

A constatação foi de que a maioria dos eventos visitados não possuía desenhos 

técnicos. As únicas exceções foram as que seguem. 

 

Em João Pessoa, apresentou-se um desenho em AutoCAD da implantação das 

arquibancadas, mas constatou-se posteriormente em observação atenta que o 

desenho não coincidia com a implantação de fato. 

 

Em Barcelona, na “25ª Marató”, havia alguns desenhos digitalizados da implantação 

de todo o complexo, mas não possuíam dimensões, porquanto estavam em escala; 

durante o acompanhamento da montagem do evento, não foi visto a utilização de 

tais desenhos, apenas constatou-se um funcionário que realizava demarcações com 

giz no chão (Figuras 341 e 342) dos locais de montagem de barracas, utilizando 

alguns rascunhos com os nomes dos ocupantes e da sequência ordenada das 

barracas, como nos desenhos de Lucerna (Figura 2), porém menos elaborados. 

 

Na Festa de Gràcia, haviam alguns rascunhos, como croquis, da ordem de 

montagem dos principais elementos do espaço (Figuras 506 e 507); os objetos 

construídos como design da festa também tinham desenhos de concepção artística 

e volumétrica (Figuras 489, 490, 510 e 512). 

 

A constatação foi de que desenhos de implantação com dimensionamentos eram 

desnecessários, pois como os eventos visitados eram efêmeros, o resultado desses 

desenhos seria obsoleto para a versatilidade e prontidão que as decisões de 

implantação necessitavam; nesses casos, era mais importante saber fazer as 

adequações in loco, para entender as mudanças de fornecedores, de peças, de 

necessidades físicas e de alterações de concepções artísticas, uma vez que 
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alterações dessa natureza são rápidas demais e nem desenhos eletrônicos 

acompanhariam tal velocidade.  

 

Os desenhos mais formais, ao que parece, serviam mais para a realização de 

orçamentos e de aprovação de projeto junto a órgãos de fiscalização do que para 

orientar a implantação de fato. 

 

Considerando-se, então, que os desenhos técnicos são desnecessários para a 

execução dos projetos, existe a necessidade de organizar as principais orientações 

de localização, sem detalhamentos específicos, e nesse aspecto os desenhos de 

croquis e rascunhos são muito mais adequados. 

 

Quando os organizadores foram questionados sobre os documentos de 

planejamento dos eventos, sempre se alertava sobre a inexatidão das informações 

presentes nesses documentos, quando se esperava que fossem importantes 

orientadores de todos os trabalhos, na prática observou-se que mais úteis eram as 

experiências dos organizadores e a prontidão e versatilidade das soluções dos que 

detinham poder de decisão no momento de direcionar as mudanças no sentido do 

melhor resultado para o objetivo geral do evento. 

 

Da mesma forma que os projetos, os desenhos e o planejamento são documentos 

importantes para os arquitetos na realização de espaços perenes, tais produtos 

quando usados para criar espaços efêmeros, servem como simples diretrizes para 

os realizadores de eventos ao ar livre, esses documentos são manipulados e 

alterados ao sabor da imediata atualização das necessidades artísticas e de 

mercado, buscando a plena realização dos objetivos do evento. 

 

Quando o arquiteto produz ou analisa os referidos documentos formais, ele está na 

esfera da legalidade, está respondendo a uma necessidade formal e técnica das 

implantações e que não são, necessariamente, a melhor solução para as 

necessidades de fato de um evento efêmero ao ar livre. 
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5.2 Lições de Barcelona e possíveis aplicações no Brasil 
 

 

A principal lição que se pode obter da análise dos eventos realizados em Barcelona 

é a do entendimento do espaço público como um lugar que deve ser ocupado pelos 

cidadãos, para ali poderem reafirmar suas convicções cívicas, sua cultura e 

tradições, de forma que eles utilizam as festas para realizar tais afirmações. 

 

É fato que eles possuem uma estratificação social menos acentuada do que há no 

Brasil, em seus eventos ao ar livre era notório a disponibilidade de material novo, 

tecnologicamente atual e em quantidade abundante; também era comum verificar 

caixas de ferramentas com mais de uma máquina furadeira nova à disposição do 

usuário; haviam artigos que no Brasil são exceções e coisas de luxo, como luvas de 

proteção novas, cintos para ferramentas, máquinas novas, variedade de 

equipamentos e ferramentas, peças de reposição, etc. 

 

Mas a contribuição não está na constatação da abundância que eles detêm, mas 

sim no entendimento do uso do espaço coletivo e na experiência que eles 

adquiriram em séculos de realizações e tradições. 

 

Muitos entrevistados demonstraram-se preocupados com a eficiência e honestidade 

dos gastos, falaram em não premiar com dinheiro as competições, mas sim fazer 

uma menção honrosa ao ganhador, para que a busca pelo dinheiro não fosse o 

principal atrativo e sim o reconhecimento perante a coletividade; muitos 

demonstraram-se desconfiados das ONGs, que não seriam exemplos de lisura na 

administração de gastos. 

 

Como eles realizam muitos eventos ao ar livre na cidade, não seria exagero dizer 

que, em Barcelona, hoje em dia, acontecem dezenas de eventos de diferentes 

dimensões em espaços públicos todos os dias; eles detêm um arsenal de opções de 

entretenimento, de estratégias, de opções de realização de eventos, adquiridos em 

séculos de tradição, sendo que algumas dessas soluções poderiam ser facilmente 

aplicadas em eventos no Brasil. 
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A “Virada Cultural” em São Paulo é um evento que possibilita ao cidadão a retomada 

do espaço da cidade pelo pedestre e isso faz parte do cerne de criação do evento, 

porém essa dimensão poderia ser potencializada. Uma ideia que pode ser 

aproveitada é a da estratégia de coincidir a grande festa com uma data cívica da 

cidade, assim, uma possibilidade seria realizar o evento no dia do aniversário da 

cidade de São Paulo, ou seja, 25 de janeiro; no entanto, caso houvesse problemas 

de agendamento de artistas por ser período de férias ou pela data estar localizada 

entre dois eventos importantes (réveillon e carnaval), poderia ser adotada outra data 

que seja reconhecidamente importante para os moradores, potencializando dessa 

forma o entendimento da festa como algo importante para a autoestima dos 

cidadãos, agregando valor simbólico aos eventos artísticos e, por consequência, 

reconhecendo os valores de coletividade e de cidadania.  

 

Ainda com relação à “Virada Cultural”, alguns eventos poderiam ser facilmente 

agregados à festa, tais como: 

 

A TV Cultura, que é uma empresa do Estado, poderia montar um set na região 

central da cidade e realizar transmissões ao vivo, com programas de entrevistas e 

artísticos, levando esses eventos na forma de transmissão à casa de cada 

paulistano e possibilitando a participação de pessoas que naturalmente não iriam ao 

espaço público, isso funcionaria como mais um elemento popularizador da festa. 

Também poderia transmitir alguns de seus programas semanais ao vivo direto deste 

set especial. 

 

Vários concursos que são realizados no Bairro da Gràcia em Barcelona poderiam 

facilmente incrementar a programação da “Virada”, tais como concursos de poesias, 

de fotografias e de pinturas que eram realizados durante o evento; concursos de 

danças poderiam incentivar escolas municipais e particulares a participarem; e 

concursos de shows pirotécnicos em grandes regiões, como as marginais Tietê e 

Pinheiros, o Parque do Ibirapuera ou o Campo de Marte. 

 

Outros atrativos seriam apresentações de esquadrilhas da fumaça e festas raves ou 

de música avançada e de multimídia no complexo do Anhembi. 
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Uma constante na cidade de Barcelona é tornarem públicas suas realizações; assim, 

seus eventos culturais invariavelmente geram livros ilustrados que documentam os 

acontecimentos. A prefeitura de São Paulo poderia produzir livros sobre a “Virada 

Cultural” do ano anterior e publicá-lo no lançamento ou na abertura de uma nova 

edição do evento. 

 

No caso do “Carnaval de Rua de Campinas”, é importante a cidade definir se de fato 

esta é uma festa importante para a cidade, se é o maior ou o mais significativo 

evento cultural para os cidadãos; se assim for, nada mais justo do que transferi-la 

para a sala de visita da cidade, ou seja, para um lugar de destaque também no sítio 

urbano; desta forma seria adequado que o desfile dos blocos e escolas de samba 

fossem realizados na Avenida Francisco Glicério, lugar inclusive onde foi realizado 

por muitos anos e que é a principal avenida da cidade. Consequentemente, 

surgiriam muitos problemas de tráfego, de reclamações de vizinhos, mas como visto 

em Barcelona essa festa seria um momento de confraternização dos cidadãos e os 

inevitáveis outros problemas se tornariam secundários nesse momento. 

 

Essa tem sido a estratégia dos movimentos GLBTs em São Paulo, em Barcelona e 

em Campinas. Os organizadores querem que o tema discutido nessas 

manifestações sejam colocados como prioridade e dessa forma optam por realizá-

los em locais reconhecidamente importantes para o dia-a-dia da cidade; assim, em 

São Paulo é realizado nas avenidas Paulista e Consolação, em Barcelona na 

Rambla e com encerramento em frente aos prédios da Prefeitura e do Governo da 

Catalunha e em Campinas a manifestação tem início e fim na Avenida Francisco 

Glicério, percorrendo também outras importantes vias da cidade. 

 

Uma condição que pareceu essencial nas festividades em Barcelona foi o fato de a 

população possuir locais de apoio para a realização de seus eventos. O custo de 

uma moradia em Barcelona é elevado, um apartamento de dois ou três quartos na 

região central da cidade custa facilmente valores superiores a um milhão de dólares. 

A população reclama dos altos custos das habitações e nesse sentido a intervenção 

providencial do Estado, por meio do poder municipal, tem sido a viabilização de 

espaços destinados às associações de bairro e de ruas. No bairro da Gràcia existem 
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dezenas de “lojas” que foram doadas ou emprestadas às associações, trata-se de 

antigas lojas em andar térreo com cerca de 100 m² cada uma. 

 

Nesses lugares os habitantes podem reunir-se para planejar suas festas, guardar 

ferramentas, fazer estoque de materiais, realizar artesanatos para as festas, etc. Por 

ocasião da visita havia um edifício inteiro de seis pavimentos com várias salas, onde 

antes haviam apartamentos, no qual cada conjunto de salas foi destinado a uma 

associação de rua e ali elas desenvolviam adereços para a “Festa Major de Gràcia”. 

 

Assim como o governo do Rio de Janeiro pensou em facilitar a organização das 

escolas de samba criando uma Cidade do Samba30, local destinado às várias 

escolas de samba do Rio de Janeiro para que elas produzam os carros alegóricos, 

figurinos e demais alegorias, o modelo de Barcelona é ainda mais adequado, pois 

esses espaços, sendo fragmentados pela cidade, ficam mais próximos da 

população, que assim pode frequentá-los com maior assiduidade, e possibilitam a 

realização de festas mais adequadas às características daquela comunidade local. 

 

Se as festas são eventos que podem facilitar a socialização das comunidades, esses 

espaços são fundamentais para o seu sucesso. A intervenção do Estado nesse 

sentido rompe com a especulação imobiliária e prioriza o bem comum. 

 

 

5.3 Problemas e soluções encontradas 

 
 

O principal entendimento que este trabalho traz é sobre a efemeridade do objeto 

estudado, trata-se de material vivo, que tem inúmeras problemáticas e que sofre 

diversas mudanças no transcorrer do seu planejamento e realização. 

 

A mais óbvia mudança, da qual não se tem controle, é a das condições climáticas 

durante a realização. Existem alguns paliativos que podem diminuir o impacto de 

                                                 
30 A Cidade do Samba no Rio de Janeiro é um condomínio construído em um terreno de 130.000 m² 
próximo aos armazéns do porto nos primeiros anos do século XXI e que serve também como centro 
de visitação turística da cidade. 
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uma eventual chuva, como a cobertura do palco ou o adiamento por algumas horas; 

no entanto, mesmo essas soluções dependem de outras infindáveis variáveis, tais 

como os horários dos transportes, os contratos de locação dos equipamentos, a 

segurança dos equipamentos elétricos, etc. 

 

Muitas vezes o objetivo de um evento pode ser alcançado de diversas formas e elas 

podem ocorrer simultaneamente, como, por exemplo, no “Réveillon do Rio de 

Janeiro”, no qual embora haja um tema bem definido de comemoração, que é a 

passagem do ano, o elemento principal da festa são os fogos de artifícios que 

representam a chegada desse novo tempo. Durante as festividades, diferenciam-se 

pelo menos cinco principais tipologias de eventos acontecendo ao mesmo tempo, 

que são: 

1. Festa na areia, com som do palco e alguns cantos coletivos de grupos de 

pessoas; 

2. Cerimoniais de diversos grupos religiosos, na areia, com seus rituais e 

cânticos; 

3. Festa nos apartamentos na orla da praia, na qual cada unidade prepara sua 

própria festa com músicas, ceias, etc.; 

4. Festa nos transatlânticos atracados em frente à praia, na qual cada 

embarcação tem sua própria festa, com músicas, ceias, etc.; 

5. Festa em cada casa brasileira, sintonizada na programação de TV que 

transmite os fogos de artifícios para todo o País. 

 

O “Réveillon do Rio de Janeiro” demonstra o quanto são ricas e diversificadas as 

organizações espaciais e rituais para um mesmo objetivo. Da mesma forma, as 

adaptações do espaço ao ar livre são ricas em diversidade. 

 

Algumas reivindicações dos profissionais consultados referem-se à preocupação 

que os arquitetos devem ter ao projetar as praças; eles cobram que esses espaços 

prevejam a possibilidade de construção de espaços metafóricos e de cenários e, 

para isso, não devem ser um empecilho, mas sim funcionar como suporte adequado 

a essas realizações. 
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Figura 572, 573 e 574 – Praça do carnaval, 
em San Juan de Pasto, na Colômbia. Nela 
comemora-se o “Carnaval de Blancos y 
Negros” Fonte: Prefeitura de Pasto. Fotos: 
Martin Duque A. 

 

Na cidade de Pasto, na Colômbia, existe uma praça que foi projetada para receber o 

carnaval de rua da cidade, diferente dos sambódromos que são espaços fechados 

essa praça é aberta e pensada para a realização de festas. 

 

Como o “Carnaval de Rua de Campinas” foi realizado em avenida adaptada, ficou 

evidente o confronto de soluções espaciais, pois ao longo de todo o ano a avenida 

foi arborizada para dar melhores condições climáticas e estéticas à cidade, no 

entanto, durante a montagem das estruturas do carnaval, algumas árvores criaram 

um bloqueio da visibilidade do evento e, como seria desaconselhável ou até ilegal 

realizar o corte dessas árvores, adotou-se a poda delas nessa temporada (nesse 

caso, entenda-se como poda a extinção quase total de sua copa, restando somente 

a parte principal do tronco, Figura 45). 

 

Na 11ª edição da “Parada GLBT de São Paulo”, o metrô não se preparou para o 

esperado aumento de demanda, resultado: as estações da Avenida Paulista ficaram 

perigosamente superlotadas, com risco de usuários caírem nos trilhos, sem que os 
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funcionários e seguranças soubessem como conter e resolver o problema ou 

aumentar a oferta de carros para aquele trecho. 

 

Dependendo do tamanho do evento e do impacto que tem na cidade, é importante 

instituir um Centro de Coordenação (Cecor), do qual participam: um integrante da 

equipe de produção do evento (o diretor geral não deve participar dessa equipe, pois 

deve ficar livre para transitar por todas as áreas, mas deve conversar com esse 

técnico que está no Cecor e acatar as decisões desse centro); a polícia militar; a 

polícia civil; a guarda municipal; os bombeiros; o metrô; as empresas de transporte 

coletivo; a concessionária de energia elétrica; a defesa civil; a Cruz Vermelha; a 

prestadora de serviços de limpeza; o representante do poder municipal; entre outros.  

 

Essa equipe de coordenação tem que ter participantes que tenham respaldo junto às 

suas instituições, de tal forma que uma decisão tomada por esse centro deve ser 

atendida pela companhia envolvida no problema de maneira ágil. Os integrantes 

dessa equipe devem ter familiaridade com eventos ao ar livre e, principalmente, 

deve haver constância na indicação do representante da companhia, pois as 

experiências de eventos anteriores ajudam na tomada de decisões. Esse comitê 

deve estar reunido em um espaço físico comum na hora da realização do evento e 

manter contato com suas instituições e técnicos específicos. 

 

As adaptações dos espaços podem sofrer toda sorte de invencionices que se pode 

criar nos bastidores de um evento. No “Show dos Rolling Stones” no Rio de Janeiro, 

em 2006, a proximidade do hotel que hospedou os artistas com o local da 

apresentação possibilitou a construção de uma passarela aérea que tinha saída pela 

lateral do hotel e ligava até os bastidores do palco; tal solução além de confortável 

para os artistas evitou uma série de inevitáveis transtornos causados pelo seu 

deslocamento pelas vias convencionais. 

 

Eventos como a “Virada Cultural de São Paulo”, o “Réveillon do Rio de Janeiro” e a 

“Festa de Gràcia” em Barcelona são exemplos de ocupação de espaços públicos, 

por meio de festas que reafirmam a posse do espaço público pelos cidadãos, 

respeitando a diversidade cultural e reafirmando a tradição e cultura daqueles 

habitantes. 
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Nesses eventos é possível criar condições de socialização das comunidades. 

Quanto maior a participação de todos na criação, gestão e realização dos eventos, 

melhor para todos. As dificuldades que surgem são pontuais, mas resultam em 

experiência para os participantes, que devem estar preparados para o inesperado, 

mantendo claros os objetivos gerais do evento e sabendo alterar todas as variáveis 

para atingir o sucesso. 

 

O arquiteto trabalha com elementos físicos perenes, mas quando participa de uma 

equipe realizadora de eventos deve saber que seus desenhos e planejamentos 

podem ser anulados, em segundos, por mudanças inesperadas. Na experiência 

pessoal do autor como profissional da área, percebeu-se que quando os arquitetos 

ingressam em uma equipe que planeja um evento são muito bem recebidos com 

elogios à sua capacidade de desenhar, tendo reconhecidas as suas competências 

para projetar as soluções espaciais desejadas, trabalhar com equipes diversas e ter 

desprendimento para descartar desenhos, projetos ou detalhes, com vista a atender 

às necessidades artísticas e às adequações necessárias para a realização dos 

eventos artísticos ou cerimoniais. Para tanto, devem estar atentos para que, mesmo 

em momentos de crises, procurem as soluções espaciais e tecnológicas que levem 

em conta a segurança de todos, sem perder o foco no objetivo principal da festa ou 

do espetáculo. 

 

Os espaços são adaptados para a realização dos eventos e, após o encerramento 

das atividades, as construções efêmeras são desmontadas, o espaço retoma sua 

configuração original, mas existe uma mudança que fica, que é a experiência 

vivenciada de todos que participaram do evento, fica a reverberação dos atos, fica o 

exemplo, a emoção. 
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5.4 Proposta de procedimentos 
 

 

São inúmeros os procedimentos e as variáveis para se realizar um evento ao ar livre 

levantados a partir desta pesquisa. A seguir, são listados alguns tópicos que devem 

ser considerados para o sucesso de um evento, embora eles não possam ser 

enumerados, pois a prioridade de cada item depende da natureza do projeto. 

 

Os tópicos estão agrupados em cinco grandes etapas de trabalho, que são: Projeto, 

Planejamento, Pré-produção, Produção, Realização e Pós-produção.  

 

Ao final, são apresentadas algumas recomendações aos arquitetos. 

 

Projeto: É onde será delineado o evento em si, seus objetivos, seus métodos, os 

meios existentes, o público-alvo e a captação de recursos. Esta etapa pode ser 

realizada por poucas pessoas ou apenas uma e consta dos seguintes passos: 

• Definir claramente os objetivos do evento; 

• Consultar o calendário para ver se há festas que coincidem ou feriados que 

possam superlotar as instalações já existentes; 

• Verificar as condições climáticas previstas para o período. 

 

Planejamento: Nesta etapa definem-se os meios existentes e os que devem ser 

providenciados, em que ordem e quando eles devem acontecer, bem como os 

profissionais envolvidos e as necessidades específicas de cada grupo de trabalho. 

Ela pode ser realizada por um grupo pequeno de pessoas. 

• Examinar os sítios possíveis e as adaptações necessárias; 

• Verificar a legislação que incide sobre a realização do evento; 

• Estabelecer uma estratégia de captação de recursos; 

• Mensurar o número de equipes que devem compor as etapas de produção, 

realização e pós-produção; 

• Elaborar texto de planejamento para nortear as equipes. 
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Pré-produção: A contratação dos profissionais, a montagem do canteiro de obras, a 

compra ou locação dos materiais necessários e o estabelecimento de contatos com 

as concessionárias de luz, água, telefonia, etc. 

• Visitar o local de realização do evento junto com outros técnicos para aferir as 

condições existentes e as necessárias; 

• Construir os canteiros de obras para as equipes trabalharem ou ocupar os 

locais de apoio indireto, salões de ensaio, salas de produção de adereços, 

etc.; 

• Atentar para o mobiliário necessário ao desempenho das equipes, pois, além 

de bons equipamentos, as condições de trabalho e de ergonomia nos 

ambientes influem nos resultados; 

• Compor as equipes mais enxutas possíveis e delegar aos membros delas 

poder de decisão, para tornar o trabalho ágil; 

• Conhecer as opções de equipes para compor o staff do evento; 

• Contar com profissionais que já participaram ou conhecem o evento, pois a 

experiência facilita o desempenho; 

• Buscar indicação de profissionais por outros profissionais, o que traz 

confiança entre os membros das equipes, uma vez que acabam compondo a 

ideia de um time em que todos são responsáveis pelo sucesso de todos; 

• Realizar a compra de matéria-prima para as equipes; 

• Compor um Centro de Coordenação, dependendo do tamanho do evento, 

para se familiarizar com o projeto e com as consequências. 
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Produção: Desenvolvimento dos preparativos, montagem das estruturas de apoio, 

divulgação do evento, venda dos ingressos e ensaios dos apresentadores. 

• Acompanhar o desenvolvimento das equipes, realizando as adequações que 

se fizerem necessárias; 

• Realizar os trabalhos de forma planejada, mas tendo ciência de que os 

imprevistos e mudanças são condições quase que obrigatórias para que o 

evento aconteça de forma atualizada; 

• Prever e alugar lugares para hospedar os apresentadores durante a 

realização do evento; 

• Cuidar para que haja eficiência e controle de gastos; uma forma que pode ser 

útil é a divulgação o mais ampla possível (internet) dos gastos envolvidos. 

Nesse aspecto, deve-se lembrar que existirão gastos não-previstos e de difícil 

enquadramento nos planejamentos previstos (como comprovar os gastos com 

uma tia que fez a bainha de uma cortina na noite de véspera do evento?). 

Esses gastos devem ficar centralizados em uma pessoa para que proceda às 

exceções necessárias. 

 

Realização: Efetivação do projeto e desenvolvimento dos trabalhos das equipes de 

apoio direto à realização do evento. 

• Atentar para as questões de segurança: lotação, desobstrução de saídas de 

emergência,etc.; 

• Atentar aos transportes das diversas equipes: de produção, de artistas, do 

público. 

• Comunicar-se de forma eficiente com todas as equipes, por rádio, aparelho 

celular, etc.; 

• Ter um Centro de Coordenação, dependendo do tamanho do evento, é 

importante para trabalhar em conjunto na solução de eventuais problemas. 
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Pós-produção: Desmontagem; limpeza; documentação; devolução dos 

equipamentos locados, pagamentos, prestação de contas, etc. 

• Uma boa opção para a desmontagem do material é fazê-lo de traz pra frente, 

ou seja, retirar primeiro o que se colocou por último; 

• Normalmente as equipes de som e luz costumam fazer as primeiras 

desmontagens logo após o encerramento do evento, uma vez que, na maioria 

dos casos, os equipamentos são alugados, assim seus proprietários otimizam 

o tempo para poder dispor dos equipamentos para uma nova locação; 

• Os materiais mais susceptíveis às intempéries devem ser priorizados na 

desmontagem, como os de elétrica, papéis, tecidos, etc.; 

• A equipe de limpeza pode começar os trabalhos pelos locais onde não há 

desmontagem, como os sanitários; 

• Um trabalho que pode ser realizado a posteriori é a clipagem, que é 

colecionar tudo que foi publicado pela imprensa; 

• Pagamentos de fornecedores e prestação de contas; 

• Relatórios sobre os resultados, justificativas e anotações para eventos 

futuros. 
 

As recomendações que os arquitetos podem retirar deste trabalho são: 

• Trabalhar de forma integrada às equipes de produção; 

• Consultar os diretores, produtores e técnicos para tomar decisões projetuais; 

• Realizar projetos que possam ser alterados em poucas horas para adequar-

se às adaptações artísticas necessárias; 

• Lembrar, ao projetar praças, que elas podem ser utilizadas para eventos ao ar 

livre, de forma que se deve pensar em locais de acesso para entrada e saída 

de caminhões de montagem e desmontagem. Os pisos dessas praças devem 

prever a carga do peso desses caminhões nas entradas e manobras de 

trabalho. Os bancos, bebedouros, luminárias, postes, entre outros, não 

devem impedir a entrada desses veículos ou devem prever uma eventual e 

ágil desmontagem. Devem-se prever pontos de ligação de telefonia fixa, luz, 

água e esgoto para serem conectados aos eventos. As áreas verdes e 

árvores, quando houverem, devem permitir o pisoteamento e evitar a 

obstrução da visibilidade de um evento. 
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7 GLOSSÁRIO 
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Alguns dos termos específicos do meio do espetáculo ou de eventos que aparecem 

nessa pesquisa. Quando a definição foi retirada de outra fonte essa é citada ao final, 

as que não contem a citação são definições desse autor. 

 

Aerizado: Reduzir (-se) ao estado gasoso; aerizar. Fonte: Aurélio. 

 

Ao vivo: Ou simplesmente vivo é uma expressão utilizada no meio televisivo para 

indicar que um programa ou evento está sendo transmitido em tempo real, 

simultaneamente enquanto ocorre. Fonte: Wikipédia. 

 

Barricada: É um obstáculo defensivo, como uma trincheira, feita com painéis 

metálicos que impedem ou dificultam o acesso do público em direção ao 

apresentador. 

 

Bexiga: Bola de encher, artefato de borracha ou de plástico muito finos, em forma 

de saco com pequena abertura que ao se encher de ar ou de gás mais leve do que o 

ar, revela formas diversa, com cores diversas, é usado para decoração. 

 

Blimp: (ing.) São grandes esferas infladas que flutuam em eventos e lançamentos, 

com o principal propósito de fixação da marca de um produto ou evento. 

 

Canhão seguidor: É um canhão de luz que fica sobre uma coluna e que possibilita 

movimentos verticais e horizontais, possibilitando seguir um ator em movimento em 

cena. 

 

Carro link: É um carro utilitário, geralmente uma van, que possui equipamentos em 

seu interior e antenas acopladas e que fazem a ligação através de ondas entre um 

evento e uma emissora de TV, as imagens geradas pelas câmeras e microfones, 

podem passar o material produzido gravado ou ao vivo. 

 

Cenotécnico: Aquele que domina a técnica de executar e fazer funcionar cenários e 

demais dispositivos cênicos para espetáculos teatrais. Fonte: Espaço Cenográfico 

News. 
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Clipagem: Serviço profissional de apuração, coleção e fornecimento de recortes de 

matérias publicadas em jornais e revistas a respeito de determinado tópico, pessoa, 

instituição etc. Fonte: Houaiss. 

 

Cordeiros: Seguranças que seguram cordas em torno dos trios elétricos para criar 

área segura para o deslocamento do caminhão. 

 

Drag queen: (ing.) Homem que se veste com roupas de mulher se maquia e imita a 

voz e os trejeitos tipificadamente femininos. 

 

ECAD: Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. 

 

Fôlder: Impresso de pequeno porte, constituído de uma só folha de papel com uma 

ou mais dobras, e que apresenta conteúdo informativo ou publicitário; folheto. Fonte: 

Houaiss. 

 

Gay Day: (ing.) Dia dedicado ao público gay em um parque temático (Hopi Hari). 

 

GLBT: Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais, atualmente adota-se a 

sigla LGBT. 

 

Global: Se refere aos artistas de maior prestígio e popularidade, muitos deles atuam 

na rede Globo de Televisão. 

 

Gogo boy: (ing.) Homem que se apresenta realizando danças sensuais, valorizando 

seu corpo geralmente se apresenta com poucas roupas. 

 

Hostess: (ing.) É uma profissão, uma espécie de recepcionista de restaurantes, 

bares, eventos, festas ou boates. 

 

kVA: É uma medida de potência elétrica. 
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Lei Rouanet: Nome pelo qual é conhecida a lei que destina incentivos fiscais às 

empresas que financiam eventos, culturais ou esportivos (Lei nº 8.313 de 23 de 

dezembro de 1991). 

 

Linóleo: Tapete de borracha especial colocado como forração do piso do palco, 

com função de proteção e/ou acabamento; também utilizado para amortecer o 

impacto dos movimentos, sendo muito utilizado em espetáculos de dança. Fonte: 

Espaço Cenográfico News. 

 

Microfone de lapela: Microfone de dimensões mínimas colocado geralmente de 

forma discreta na região do colo da pessoa, próximo da região da lapela da 

vestimenta da pessoa. 

 

Naumáquias: São espetáculos onde se representam batalhas navais realizadas 

com carros que imitam barcos ou com embarcações de dimensões diminutas. 

 

Pageant: (ing.) O termo pageant, em geral associado ao carro-palco inglês, 

originalmente se referia aos locais preparados nas várias partes da cidade para os 

festivais ou para as representações festivas. Tanto um evento profano quanto uma 

festividade religiosa podiam ser motivo de tais representações. (BERTHOLD, 2001, 

p.211). 

 

Praticável: Estrutura, usualmente em madeira, com tampo firme, usada nas 

composições dos níveis dos cenários. É construído em diversas dimensões e 

formatos e é normalmente modulado para facilitar as composições. Fonte: Espaço 

Cenográfico News. 

 

Rave: (ing.) Reunião dançante de jovens aficcionados de rock, rap etc., geralmente 

de caráter semiclandestino e não isento de espírito rebelde, que se instala em 

grandes espaços, não contando com uma sede fixa. Fonte: Houaiss. 

 

Rider Técnico: É um documento que lista a necessidade estrutural de som e/ou luz 

de um evento. Nele consta uma lista de equipamentos necessários, descrições 

técnicas, geralmente tem um mapa de palco, com a indicação das posições dos 
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equipamentos. Por analogia alguns teatros divulgam, com esse nome, as condições 

técnicas disponíveis de suas instalações, algumas vezes incluem as instalações de 

ambientes e outros equipamentos junto, como, por exemplo, se dispõe de camarim 

com banheiro, elevadores cênicos etc. 

 

Roadies: (ing.) Profissionais que fazem a montagem e a afinação dos instrumentos 

musicais dos músicos no palco. 

 

Rohr: Empresa com forte presença no mercado, que comercializa perfis metálicos, 

destinados à construção de arquibancadas e outras estruturas muitas vezes 

efêmeras. 

 

Rosco: É uma empresa multinacional que vende equipamentos para iluminação, 

cenários e eventos espetaculares. 

 

Set de filmagem: Locar físico onde se realiza os trabalhos de filmagem, nesse 

espaço está incluído além do cenário o lugar das máquinas, equipamentos, 

profissionais, e outras construções efêmeras ou de locações destinadas a atividades 

de apoio, como camarins, sanitários, salas de direção, edição etc. 

 

Show business: (ing.) Negócio, indústria de espetáculos recreativos, abrangendo 

esp. teatro, cinema, televisão, rádio, feiras de amostras e circos. Fonte: Houaiss. 

 

Staff: (ing.) O conjunto das pessoas que compõem o quadro de uma instituição, 

empresa etc.; pessoal (...) um corpo de pessoas empregadas, sob a direção de um 

gerente ou de um chefe, em trabalhos de um estabelecimento ou na execução de 

uma tarefa. Fonte: Houaiss. 

 

Trio elétrico: Caminhão dotado de caixas de som, amplificadores, luzes, que 

permite a execução de música, ao vivo ou não, enquanto se desloca pelas ruas. 

Fonte: Houaiss. 
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Van: Tipo de carro utilitário muito utilizado para transporte de pessoas com mais 

conforto, esse carro também é muito usado por equipes de televisão para 

transmissões ao vivo. 

 

Videowall: (ing.) Conjunto de telas de televisão ou monitores de vídeo, justapostos, 

ligados a um computador, e que funcionam como partes de uma única tela de 

grandes dimensões. Fonte Houaiss. 

 

VIP: Very Important Person – Convidados especiais. 
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APRESENTAÇÃO DAS ENTREVISTAS 

 

 

Foram realizadas entrevistas com pessoas envolvidas na produção de eventos 

realizados ao ar livre. Essas entrevistas foram realizadas no período de novembro 

de 2006 à agosto de 2009 no Brasil e em Barcelona. 

 

Os entrevistados só tiveram conhecimento do teor das perguntas no ato da 

entrevista, portanto não tiveram a oportunidade de consultar anotações e dados 

arquivados, valendo-se exclusivamente de suas memórias sobre os números e 

ações. 

 

Havia dois padrões de entrevistas a serem aplicadas, uma destinada ao produtor 

onde o objetivo era estabelecer condutas gerais que pudessem ser aplicadas a 

diversos eventos ao ar livre; outra entrevista era a destinada a evento específico, 

nela procurou-se estabelecer números que pudessem ser comparados com outros 

eventos; por último foi adotada uma entrevista especial, elaborada especificamente 

para o entrevistado, quando se percebeu que as anteriores não seriam as 

adequadas. 

 

Procurou-se desenvolver as entrevistas de maneira informal, como uma conversa de 

amigos, embora houvesse um roteiro de perguntas pré-estabelecido, muitas vezes 

foi acrescentada perguntas na hora e outras suprimidas, porque havia a percepção 

de elas não se aplicavam naquele contexto. 

 

As entrevistas foram registradas em gravador analógico em formato microcassete e 

depois transformadas em arquivo digital, foram transcritas para texto corrido e houve 

uma edição dos textos para deixá-los sucintos e atender aos objetivos dessa 

pesquisa. 

 

A transcrição das fitas procurou manter a naturalidade do discurso oral, com texto 

corrido, portanto não foram feitas correções de concordâncias, ou outros deslizes 

que normalmente se apresentam na linguagem falada e informal. Procurou-se não 

interpretar o sentido das falas e sim registrá-las; quando algum termo técnico, do 
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meio, foi utilizado nas falas, este foi explicitado em nota de rodapé ou remetido ao 

glossário. 

 

As entrevistas foram agendadas procurando a proximidade da realização dos 

eventos aos quais o entrevistado poderia falar, assim objetivava-se duas coisas: 

primeiramente o entrevistado estava mais familiarizado com as informações relativas 

ao evento e, em segundo lugar, otimizou-se os deslocamentos indo ao encontro do 

entrevistado e também assistido imediatamente ao evento do qual ele falava, essa 

estratégia, embora tenha sido útil à pesquisa dificultou muitos contatos, uma vez que 

as pessoas envolvidas nessas atividades estão destinando, a totalidade de suas 

atenções, à realização do evento em si e não costumam dedicar parte desse tempo 

a contribuições acadêmicas, como conceder entrevistas a pesquisadores. 

 

Foi quase uma constante que nos preâmbulos das entrevistas que, todos tenham 

afirmado que se sentiam despreparados para responder às perguntas, uma vez que, 

invariavelmente, estavam imersos em diversas atividades relativas à efetivação 

plena dos eventos. 

 

Sempre que possível procurou-se assistir ao evento antes da entrevista e também 

depois, nessas visitas foi documentado o evento com fotografias e colhidos 

documentos de projetos, planejamento, folders etc. 

 

Com exceção da Fiesta de la Mercè todos os eventos dos quais os entrevistados 

falaram foram visitados e documentados. 

 

As entrevistas concedidas na cidade de Barcelona foram realizadas no idioma 

espanhol e, para facilitar a leitura, elas foram traduzidas para o português. 

 

Muitas dos nomes de lugares citados nas entrevistas em Barcelona, tem a sua grafia 

no idioma Catalão e assim foram mantidas para faciltar futuras pesquisas. 

 

Aqui as entrevistas são apresentadas de forma resumida e editada, para atender 

aos objetivos dessa pesquisa. 
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Na sequência estão os dois modelos utilizados como roteiro para as entrevistas e  

um resumo sobre o entrevistado e eventuais especificações sobre a entrevista 

realizada, por fim uma há uma tabela comparativa das entrevistas que busca facilitar 

a decisão do leitor por uma ou outra e sugestão de comparativos entre as 

entrevistas. 

 

Na sequência as entrevistas são apresentadas em ordem cronológica. 
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Roteiro de Entrevista de PRODUTOR 

 

• Local data: 

• Nome do entrevistado / função: 

• Nome da empresa: 

• Tipos de eventos que cobre: 

• Tipos de serviços prestados: 

• Qual é a capacidade de atendimento da empresa: 

• Tipos de eventos já realizados: 

• Quais são as primeiras providências a serem tomadas para a realização de 

um evento? 

• Como se diferencia um evento de outro? 

• Como se dimensiona as necessidades de equipamentos para cada evento? 

• Como se dimensiona o público estimado? 

• Quais são as etapas fundamentais da montagem do cronograma? 

• Como se escolhe a equipe de trabalho? 

• É seguida alguma norma tipo ABNT? 

• Como se adequa o espaço para a acessibilidade aos deficientes? 

• Como se estabelece uma estratégia (rota) de fuga em caso de emergência 

em um evento? 

• Como é a relação com as demais concessionárias? (telefonia, luz, água, 

esgoto, internet)? 

• Qual é o sistema de montagem de arquibancada que vocês usam? 

• E de palco? 

• Na hora do evento quais as principais preocupações? 

• Quais os principais problemas que devem ser previstos quando se realiza um 

evento ao ar livre? 

• Em caso de chuva o que muda? 

• Após o evento como se dá a desmontagem da estrutura? 

• O serviço prestado é fiscalizado por algum órgão público? 

• Quais conselhos você daria a quem quiser realizar um evento “ao ar livre”? 
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Roteiro de Entrevista de EVENTO 

 

• Data local: 

• Nome do entrevistado / função: 

• Nome do evento: 

 

• Tipo de evento / objetivos: 

• Características do evento: 

• Local de realização do evento / endereço: 

• Data prevista para realização do evento: 

• Duração do evento / longevidade: 

• Público esperado: 

 

• Diretor geral: 

• Diretor de palco: 

• Outros diretores: 

• Produtor chefe: 

• Outros produtores: 

• Agente ou órgão empreendedor: 

• Instituição produtora: 

 

• Delimitação do sítio de realização do evento: 

• Características específicas do sítio: 

• Condições topológicas: 

• Condições climáticas: 

• Acessos existentes: 

• Infraestrutura existente no local: 

• Infraestrutura existente no entorno: 

• Condições das concessionárias: 
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• Desenvolvimento de projeto: 

projeto 

planejamento 

pré-produção 

produção 

evento 

pós-produção 

outros 

 

• Equipamentos de logística: 

sanitários 

bilheterias 

palco 

palanque 

arquibancadas 

cadeiras 

camarotes 

coberturas 

cabine de som 

cabine de luz 

central de energia elétrica 

gerador independente 

sala de direção geral 

sala de controle e segurança 

sala de imprensa 

apoio à TV e rádio 

camarins 

posto médico 

barracas de bebidas e lanches 

restaurantes 

lojas de souvenires 

estacionamentos 

adaptações ao trânsito 

outros 
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• Equipamentos e pessoal envolvido nos efeitos especiais: 

produtores de efeitos especiais 

máquina de fumaça 

espuma 

fogos de artifício 

pirotecnia 

balões 

efeitos sonoros 

computação 

raio laser 

odores 

máquinas 

outros 

 

• Pessoal da equipe de realização: 

artista 

palestrante 

músicos 

outros apresentadores 

diretor de palco 

contra regras 

maquinistas 

montadores 

hoadie crew 

cenógrafos 

figurinistas 

produtores 

eletricistas 

iluminadores 

pintores 

marceneiros e serralheiros 

maquiadores e camareiras 

porteiros e bilheteiros 
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faxineiros e lixeiros 

seguranças 

médicos 

motoristas 

outros 
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Resumo sobre os entrevistados e eventos relacionados 

 

 

ABÉRIO DIÓGENES DE ALMEIDA JÚNIOR 

Gerente da empresa “Super Tendas” que faz montagens de infraestrutura para 

diversos eventos em Campinas e região. Tem conhecimento da área de eventos, 

que adquiriu através de vivência familiar, pois ele vem de família circense. 

 

CARLOS REIS 

Diretor de Teatro em “Nova Jerusalém” iniciou seu trabalho no espetáculo “Paixão 

de Cristo” em 1969 como ator, interpretando Jesus Cristo durante 9 anos e 

posteriormente como diretor. É profundo conhecedor da história de criação do 

espetáculo. 

 

WURTENBERG FARIAS 

Administrador da “Nova Jerusalém” uma cidade teatro de 100 mil metros quadrados 

de área, cercada por uma muralha de pedra com 70 torres de sete metros de altura. 

No ano de 2007 completou 40 anos de apresentações ininterruptas. O público que 

assistiu ao espetáculo até então é estimado em mais de 2,5 milhões de pessoas. 

 

NANEGO LIRA 

Ator e chefe da divisão de Artes Cênicas da FUNJOPE (Fundação Cultural João 

Pessoa) em João Pessoa na Paraíba foi o responsável pela coordenação geral do 

espetáculo “Jesus, uma paixão”. Espetáculo realizado na Praça Dom Adauto (Praça 

do Bispo) e que incorpora como cenário o Palácio Episcopal e a Igreja da Nossa 

Senhora do Carmo. 

 

HUMBERTO LOPES 

Diretor do espetáculo “Jesus, uma paixão” tem longa experiência na realização de 

teatro de rua onde procura utilizar o espaço urbano como cenário de suas 

encenações. 
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LAU SIQUEIRA 

Diretor executivo (equivalente a presidente) da FUNJOPE, fundação de âmbito 

municipal. Essa fundação produziu o espetáculo “Jesus, uma paixão”. A fundação 

também organizou 12 outras apresentações da “Paixão de Cristo” 

concomitantemente à principal. 

 

GRUPO GUARANTÃ 

Formado por diversas pessoas, na entrevista 4 representantes do grupo: Hugo 

Pedro Amstalden; Carla Sapuppo; Simone A. Rosa Galdino e Raul Rosados 

falam sobre a 18ª Encenação da “Paixão de Cristo” de Piracicaba. Espetáculo que 

se originou em palcos montados em carros alegóricos colocados no gramado da 

ESALQ e que atualmente ocupa as antigas e decadentes instalações de uma Usina 

de Cana de Açúcar o chamado Parque Engenho Central com área de 80 mil metros 

quadrados às margens do rio Piracicaba. 

 

MANOEL ANTÔNIO BALLESTER ZANINI 

Um dos organizadores da 11ª Parada do Orgulho GLBT realizada na cidade de São 

Paulo, o evento reúne anualmente, em um único dia, cerca de 3 milhões de pessoas 

em uma passeata pelas avenidas Paulista e Consolação. Nelas desfilaram 23 trios 

elétricos tocando músicas eletrônicas. 

 

FIESTA DE LA MERCÈ 

Foram entrevistados 3 ex-organizadores dessa que é considerada a maior festa de 

Barcelona: Francesc Fabregat i Martinez foi o diretor responsável pela organização 

da Fiesta de la Mercè durante 20 anos. Josep Fornés García, diretor do Museu 

Etnològic, trabalhou em conjunto com Fabregat, na organização da festa e produziu 

textos de reflexão sobre a festa. Enric Miró, músico, responsável pela montagem de 

exposições e difusão do Museu Etnològic, trabalha atualmente junto com Josep 

Fornés e documentam eventos artísticos e culturais. 
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PACO BELTRAN 

É um dos responsáveis pelo planejamento e execução das festividades da 

Associació Marató de l’Espectacle que, realizou a 25 Marató de l´Espectacle, em 

dois dias, apresentou cerca 170 atrações várias delas ao ar livre na Plaça Margarida 

Xirgu em Barcelona. 

 

EDUARD SÁNCHEZ 

Diretor da Front d'Alliberament Gai de Catalunya (FAGC), responsável pela 

montagem da infraestrutura do evento de passeata pelas ruas e praças de 

Barcelona e festa relacionados às reivindicações do grupo. 

 

JOSEP Mª MONASTERIO SÁNCHEZ 

Responsável pela produção e serviços internos da prefeitura de Barcelona, trabalha 

em diversos eventos da prefeitura de Barcelona, suas responsabilidades são, do 

planejamento, da montagem das equipes, do gerenciamento das equipes e da 

implantação dos projetos de festas, sendo que a maioria delas é realizada ao ar 

livre. A principal delas é a Fiesta de la Mercè que é considerada a maior e mais 

complexa festa de rua realizada pela prefeitura de Barcelona, em comparação ao 

Brasil, poderíamos relacioná-la a nossas festividades de carnaval em critério de 

relevância e envolvimento cultural da sociedade. Durante 3 dias são realizados 

cerca de 700 eventos em espaços ao ar livre na cidade de Barcelona. 

 

LLUÍS AROMÍ I CURÓS 

Secretário da Federació Festa Major de Gràcia ele é membro da comunidade da 

Gràcia e participante da organização da festa, que se realiza através da organização 

e produção da população através de associações de ruas. Nessas festas realizam-

se cerca de 300 eventos em uma semana de atividades, a maioria deles ao ar livre. 

 

JOSEP MARIA CONTEL 

Escritor, responsável pelo atendimento à impressa. Contel além de profundo 

conhecedor da Festa Major de Gràcia é morador do local e testemunha das 

mudanças e evoluções relacionadas ao bairro e à festa. 
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ANDRÉ GUIMARÃES 

Tem experiência acumulada de vários anos na produção de eventos, é diretor 

comercial da Maná Produções, Comunicação e Eventos. Entre os trabalhos que 

realiza anualmente estão: a parada GLBT de São Paulo, o 1º de maio de São Paulo, 

o natal da cidade de São Paulo, o festival folclórico de Parintins no Amazonas, entre 

outros. 

 

JOSÉ MAURO GNASPINI 

É diretor de Projetos Especiais da Secretaria da Cultura da Prefeitura de São Paulo. 

Idealizador e produtor chefe da ”Virada Cultural” em todos os 5 eventos realizados 

até hoje. Esse festival reúne milhares de pessoas em cerca de 800 atrações em 24 

horas com música, teatro, performances etc., a maioria ao ar livre, realizado no 

centro da cidade de São Paulo. Além desse festival, organiza a realização de outros 

vários eventos artísticos na cidade. 
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ABÉRIO DIÓGENES DE ALMEIDA JÚNIOR 
Gerente da “Super Tendas” empresa que monta tendas e eventos. 

 

 

 

 

Campinas, São Paulo, 06 de novembro de 2006. Tipo de entrevista: Produtor 

 

 

 

Alex: Que tipos de eventos essa empresa realiza? 

 

Abério: Qualquer tipo de eventos – festa infantil, casamento, eventos fúnebres, eventos de 

prefeitura, festa de carnaval, qualquer tipo de evento a gente faz de qualquer porte. 

 

Alex: Que tipos de serviços são prestados? 

 

Abério: A montagem de estruturas, todo o equipamento de estrutura a gente tem, tendas, 

palcos, pisos, banheiros qualquer coisa que você pensar em eventos e tiver estrutura a 

gente tem... iluminação... 

 

Alex: Parte de papelaria vocês não fazem? Divulgação essas coisas? 

 

Abério: Não! Daí a gente passa para uma agência, daí é um serviço terceirizado, são 

parcerias que a gente tem com outras empresas, pra gente se especializar mesmo em 

estrutura, para ter ramo pra outras empresas trabalhar com a gente. 

 

Alex: Qual é a capacidade de atendimento da empresa? 

 

Abério: Conseguimos montar qualquer evento 
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Alex: Que tipos de eventos vocês já realizaram? 

 

Abério: Carnaval, Festa Italiana, Festa de Igreja, Tetra Pak, 3M, Honda, Kodak, Jonson & 

Jonson e várias outras... The Royol (The Royal Palm Plaza: Hotel de alto padrão em 

Campinas) Iguatemi (Shopping) e outras empresas também... 

 

Alex: Além das pequenas também, como as festas de aniversários... 

 

Abério: Há! Isso tem várias... Enquanto tem as festas grandes, acontecem as festas de 

aniversário, as festas de casamento, os churrascos nas casas... qualquer casa que tenha 

um coberto e precise de mais um coberto, a gente pode montar a tenda, daí se precisa de 

um churrasqueiro, a gente tem uma pessoa que faz churrasco... então a gente tem toda a 

estrutura e a solução para qualquer evento. 

 

Alex: Formatura também? 

 

Abério: Também, formatura é muito legal. 

 

Alex: E quais são as primeiras providências a serem tomadas para a realização de um 

evento? 

 

Abério: A primeira providência é você ter a data do evento, daí você tem que ver no 

calendário se não vai coincidir com nenhum tipo de feriado que possa atrapalhar o seu 

evento. Você tem que pensar num horário... qual o horário ideal para saber o que você quer 

atingir no espectador da festa, do evento... Porque se for um evento diurno vai ficar um 

pouco mais barato, porque você não vai usar tanta iluminação, mas tem o problema do sol 

daí, dependendo do evento tem que ter a cobertura. No evento noturno você tem toda a 

magia da iluminação, que você consegue transformar os lugares feios em lugares 

maravilhosos, e lugares maravilhosos em lugares mais maravilhosos ainda. 

 

Alex: E nessas providências também você tem que visitar e conhecer o local? 

 

Abério: Primeiro você tem que ter a data, daí você tem que ter o local ou procurar um local, 

que tenha a capacidade desse público, que daí você tem que determinar o público, daí você 

tem que ver o que vai precisar no local... se é um campo aberto... vai precisar de 

fechamento, vai precisar de gerador (de energia elétrica), vai ter que ter ambulância, vai ter 
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que ter saídas de emergência, vai ter que ter local separado para entrada de deficientes 

físicos e outras deficiências também... Você tem que ter lugares para entrada de caminhões, 

de terceirizados, tipo, gelo, no caso de bebida... corpo de bombeiros, ambulância... tudo tem 

que ter acesso fora da entrada do evento... tem que ser coisas rápidas; e de artistas 

também, porque o artista tem que ser por um ponto neutro que é um ponto que as pessoas 

não podem ver... tem que seu ponto meio que cego, tem que ser uma coisa muito estudada, 

porque tem que ser um lugar de acesso dele com entrada e saída, caso haja alguma coisa 

de pânico... por onde ele vai sair... Então todas essas coisas. 

 

Alex: E a partir disso vocês montam um cronograma? 

 

Abério: A partir disso a gente começa a montar o orçamento para o que vai... depois da 

visita do local você já consegue saber o que você vai montar, daí você vai fazer o 

cronograma do orçamento da montagem, pra saber o quanto vai custar o evento... isso na 

base da estrutura, sem artista sem nada, porque não sabe qual o tipo de evento (não sabe 

qual o artista convidado). 

 

Alex: Daí tem um cronograma de realização de vocês? 

 

Abério: Sim depois do orçamento fechado, aprovado pelo cliente, com todas a formas... se 

tiver que fabricar alguma coisa nova alguma coisa diferente a gente monta. 

 

Alex: O que pode ser fabricado? 

 

Abério: Pode ser um palco diferente, uma tenda diferente, uma entrada diferente... Daí tudo 

isso, com tempo, dá tempo de fabricar, se estiver no orçamento do cliente... então tudo isso 

sempre dá tempo... você pode transformar no que você quiser.  

 

Alex: Como se dimensiona as necessidades de equipamentos para cada evento? 

 

Abério: Então isso depende do público 

 

Alex: E quem define o público é o cliente? 

 

Abério: O cliente vai passar a quantidade, a estimativa mais ou menos do público, daí você 

vai trabalhar com a estrutura do tamanho do público, sempre você vai calcular dez por cento 

a mais para ter mais comodidade. As pessoas geralmente calculam vinte por cento a menos 
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para ter mais lucro... fala que entrega cem banheiros e entrega setenta, e fala que os trinta 

ta chegando, agora a gente dependendo do número, de quantidade, tem que pensar em 

banheiro para deficiente... um monte de outras coisas... um pânico... por exemplo dá um 

tiroteio no meio do evento, você tem que ver quantas saídas de emergência são 

necessárias, o que vai fazer para acalmar o público, vai desligar o som ou não vai desligar o 

som... tem várias coisas que você tem pensar antes do evento, tem que pensar em algumas 

coisas negativas também, para você se precaver dessas coisas não acontecerem. Muita 

gente fala: “Não isso não vai acontecer... não vai chover...” a gente fala quem me garante 

que não vai chover? 

 

Alex: E no caso de mil convidados quantos banheiros químicos tem que por? 

 

Abério: Eu colocaria vinte e cinco banheiros de homens, quarenta banheiros de mulheres, 

porque o homem geralmente faz o xixi ou faz em outro lugar, agora a mulher tem que entrar 

na cabine, ela é obrigada a entrar na cabine... 

 

Alex: E essa porcentagem é dada por experiência sua? 

 

Abério: As empresas de banheiro químico dão até uma estimativa de pessoas, mas você 

nunca sabe se vai parar um banheiro, ou o outro vai entupir, ou o banheiro não vai dar para 

usar por causa do mau uso das pessoas, daí você sempre tem que ter banheiros de 

reserva, você não abre todos de uma vez, mas você vê se está apertando, você vai abrindo 

os outros, por que se não você não fica a vontade. 

 

Alex: Quais são as etapas fundamentais da montagem do cronograma? 

 

Abério: Primeiro você tem que ter o tempo da montagem, quantos dias você vai ter para 

montar esse evento e dependendo do tempo, você consegue dividir as coisas. Primeiro eu 

vou montar o fechamento para eu ter a noção de tamanho, como que vai ficar, daí vai 

começar a montar palcos, tendas, se for um show, ou também você pode programar pra ir 

montando tudo meio que junto, vai ter que ser assim etapas cumpridas, tipo, hoje eu vou 

montar fechamento... hoje vai ter que terminar o fechamento, não importa se está chovendo, 

se está frio, se está sol, o que está marcado no dia tem que ser feito no dia... 

 

Alex: Em geral é uma etapa por dia? 
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Abério: Não! São várias etapas em um dia, mas as outras etapas dependendo do tamanho 

elas não conseguem ser feitas em um dia, daí você tem dois dias para fazer uma etapa, 

você sempre tem dividir nas etapas porque se não... o evento tem que ser entregue um dia 

antes, e nós entregamos sempre um dia antes os eventos grandes, para o cliente fazer 

qualquer tipo de teste, para ter todos os alvarás porque tem que ter os alvarás também 

quando são shows, nas prefeituras, tem que pedir toda a parte da documentação, a visita 

dos bombeiros, ARTs, (Anotação de Responsabilidade Técnica), tem que estar tudo 

funcionando, para não ter nenhum problema no evento... 

 

Alex: Tem que passar luz, passar som... 

 

Abério: Tudo... é! 

 

Alex: Como se escolhe a equipe de trabalho? 

 

Abério: Olha a minha equipe de trabalho, os meus funcionários, são registrados aqui na 

empresa. Então eu tenho funcionários da montagem, só de tendas, só de pisos, só de palco, 

tenho o iluminador, tem vários tipos de funcionários, tem o carpinteiro o serralheiro. Então 

sempre nesses eventos eu tenho que levar o serralheiro, o carpinteiro, eu tenho que levar o 

rapaz que solda a lona... porque sempre pode ter algum imprevisto que os próprios 

profissionais que estão ali, pra arrumar qualquer tipo de coisa que, se necessário, precisar. 

 

Alex: E você escolhe como os profissionais, é por curriculum? É por indicação? 

 

Abério: É meio que por indicação, porque por curriculum as vezes o cara pode ter um ótimo 

curriculum e não tem experiência, não tem vivência... porque os meus funcionários, eles 

aprenderam, mais com a gente mesmo, no ramo de eventos, foi mais com a gente mesmo... 

em eventos eles foram aprendendo de um pro o outro... porque se eu pegar um funcionário 

de uma outra empresa de eventos ele já vem com um vício, de uma outra empresa, então 

pra gente as vezes não é o nosso jeito de trabalho 

 

Alex: É pegar uma indicação e aí formar a pessoa? 

 

Abério: Se forma a pessoa que pra você sai mais barato porque ela ta aprendendo do seu 

jeito, da sua forma de trabalho. 

 

Alex: É seguida alguma norma tipo ABNT? 
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Abério: A ABNT não! A gente segue o CREA (Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia) nós somos registrados no CREA, a empresa e nós, temos um 

engenheiro civil responsável, que assina a montagem das estruturas, daí se precisar de 

algum engenheiro elétrico, ou mecânico, ou hidráulico, daí nós contratamos terceirizado. 

 

Alex: Como se adequa o espaço para a acessibilidade aos deficientes? 

 

Abério: Você tem que pensar em rampa de acesso, se tiver degrau ou não. Você tem que 

colocar passagem de fio... qualquer coisa que está atrapalhando no chão, você sempre tem 

que pensar em deixar o chão o quanto mais liso... pra ele não ter nenhum dissabor no seu 

evento, e você tem que pensar sempre num camarote, se for um show, um camarote 

especial para você valorizar essa pessoa e como ela já vai estar ou sentada, ou é um cego, 

você já deixa ele num outro nível que ele já vai estar olhando pro show e sempre colocar ele 

numa área bacana e ter as rampas e toda a segurança. 

 

Alex: Você acha que é legal dar o sistema diferenciado e inclusive melhor? 

 

Abério: Sim! E, inclusive nas rampas é obrigatório ter o logotipo do deficiente, aquela logo 

com a cadeirinha, é obrigado ter nas rampas; eu fiz um feirão agora no Iguatemi da Toyota e 

eu fui obrigado a colocar... 

 

Alex: Mas você acha que é legal fazer essa diferenciação, para melhor? 

 

Abério: Para melhor! 

 

Alex: Atender melhor ele do quê os outros? 

 

Abério: Não! Eu acho que os outros, também, você vai atender legal, mas esses tem que 

ter uma atenção especial, porque ele já tem uma deficiência, o outro já está a vontade ta 

pulando, ta dançando ele ta aí, ele quer ver o show, mas as vezes ele fica no meio do povo 

e não vê nada, ou as vezes tem muita dificuldade, tem fio passando pelo meio, tem cano... 

(no piso onde está o deficiente) um monte de coisas que para eles não fica parecendo legal. 

 

Alex: Como se estabelece uma estratégia, ou uma rota de fuga, em caso de 

emergência em um evento? 
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Abério: Isso depende muito do espaço. Cada espaço você vai fazer uma estratégia 

diferente. As saídas de emergência são muito importantes, eu acho que num evento de mil 

pessoas no mínimo umas dez saídas, porque o pânico é uma coisa muito ruim, as pessoas 

não vão saber para onde correr, então ela vão ter que achar algum lugar aberto, então 

esses fechamentos tem que ser meio que automáticos, de cair, para a pessoa abrir rápido 

para eles saírem bem rápido, então tem que ser uns dez ou seis... não sei... de quatro 

metros, mais ou menos, de abertura... seria ideal para sair. 

 

Alex: Então esse fechamento que você faz, quando você cerca, de tal maneira que 

possa derrubá-lo em caso de emergência? 

 

Abério: Não todo o fechamento só o que estiver escrito “saída de emergência”, porque o 

resto não vai cair, o outro já vai ter uma porta... vai ter um portão... ele abriu, o pessoal já 

sai, daí tem que ter uma trava, ele abre e trava para ele não ficar voltando, se estiver 

ventando ela vai ficar batendo nas pessoas, então ele tem que abrir e travar, porque se não 

ele continua batendo, aí as pessoas podem morrer pisoteadas. 

 

Alex: Como é a relação com as demais concessionárias? (telefonia, luz, água, esgoto, 

internet)? 

 

Abério: Isso tudo quando for ver o local do evento se precisar a gente já tem que pedir, 

geralmente, esgoto, como é banheiro químico não usa, agora se usa cozinha daí tem que 

pedir... água... tem que pedir ponto de luz... luz não, porque tem sempre um gerador, é 

muito difícil você pegar uma energia da CPFL (Concessionária de energia elétrica da região) 

porque você tem que estimar a sua carga... você vai pagar pela carga estimada então 

compensa você mesmo gerar, é mais prático sem burocracia, um gerador hoje custa, de 150 

KVA, custa R$ 900, 00 a R$ 1.000,00 

 

Alex: Por dia? 

 

Abério: Por doze horas. 

 

Alex: Qual é o sistema de montagem de arquibancada que vocês usam? 

 

Abério: As arquibancadas todas são de ferro de encaixe e em cima é de madeira toda de 

encaixe também, com ferro “U” (tipo de perfil metálico) em volta da madeira para ela não 

abrir, então são todos pranchões de encaixe e a nossa arquibancada é de cinco em cinco 
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degraus, cada lance, então elas tem três metros, cada pranchão e cinco degraus cada 

lance. 

 

Alex: É da ROHR32? 

 

Abério: Não! É um sistema próprio nosso mesmo, não é ROHR 

 

Alex: Vocês que criaram esse sistema? 

 

Abério: O sistema nós criamos 

 

Alex: E o palco como é que é? 

 

Abério: O palco pode ser ou estrutura de madeira, que são palcos menores, ou palcos de 

ferro com assoalho de madeira com encaixe, não de madeira só colocada e pregada, tem 

que ser madeira de encaixe para não ter problema de levantar de empenar, essa madeira 

do talco, ele é toda chapeada em volta pra não ter problema de... então ela vai ser 

encaixada e ela é parafusada por baixo, então ela não tem problema de furar... de nenhum 

jeito e a estrutura é inteira de ferro, toda galvanizada, sem nenhuma tinta, porque a gente 

manda galvanizar o ferro pra justamente não ter problema de ferrugem... então ela tem 

vários pés tem todas as travas... se der pra montar no lugar a gente monta, se for um lugar 

muito difícil a gente não monta, a gente recusa a montagem. Se for praia tem que ser uma 

praia que tenha muita areia, se for muito próximo do mar a gente também não monta, 

porque, se não o palco afunda mesmo, não tem o que faça o palco não afundar. 

 

Alex: Na hora do evento quais as principais preocupações? 

 

Abério: Tem que deixar o evento fluir, mas tem preocupação de vento, se começar a ventar 

muito tem que ver... antes você vai ver né... se já está tudo bem estaqueado, mas tem que 

ver se precisa de alguma coisa, se tem alguma estaca soltando, então você tem que ter 

funcionários na hora do evento da estrutura em pontos estratégicos, pra não ter nenhum tipo 

de coisa errada... se ele vê que ta acontecendo alguma coisa, ele já passa um rádio, porque 

todo mundo precisa de rádio... ele já passa um rádio pra falar pro outro o que possivelmente 

pode acontecer alguma coisa, então ali já vai uma equipe... esses não saem dos postos, a 

equipe que vai é a de montagem... ficam os técnicos parados e vai a equipe de montagem 

                                                 
32 ROHR: Empresa com forte presença no mercado, que comercializa perfis metálicos, destinados à 
construção de arquibancadas e outras estruturas muitas vezes efêmeras. 
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só pra arrumar as coisas que estiver precisando. Daí tem que deixar o evento rolar, porque 

não tem o que... 

 

Alex: A parte de vocês está feita, aí é parte dos artistas, dos convidados... 

 

Abério: Aí tem toda a parte de área VIP33, porque, se for show, tem entrada diferente, tem 

camarote, tem... 

 

Alex: Você controla as entradas também? 

 

Abério: Não! é tudo terceirizado... a gente controla só como entrar, como sair, tudo isso a 

gente controla... ambulatório é muito importante... 

 

Alex: Vocês montam, mas quem... 

 

Abério: Ambulatório eles tem que contratar os médicos, para-médicos, ambulância... 

 

Alex: Os equipamentos médicos eles que trazem... 

 

Abério: É! 

 

Alex: Catraca de entrada também é eles que trazem? 

 

Abério: Não... se for digital, eles que trazem, se for convencional nós temos. 

 

Alex: Quais os principais problemas que devem ser previstos quando se realiza um 

evento ao ar livre? 

 

Abério: Eu acho que chuva, tem que ver se o lugar não é muito aberto, por causa do vento, 

porque o vento é também uma coisa muito perigosa... teve um evento agora, recente, aqui 

em Campinas, que deu alguns problemas... da Ivete Sangalo... deu muitos problemas... eles 

montaram um camarote e amarraram a cobertura no camarote, então veio o vento e 

levantou o camarote e levou a estrutura da cobertura embora, então a lona voou nas 

pessoas... tanto é que me ligaram pra saber se tinha alguma coisa para eu fazer, daí eu falei 

– Mas a tenda não é minha! Eu não posso fazer nada! Fica meio desagradável pras outras 

                                                 
33 Ver glossário. 
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empresas também, porque foi um erro, mais isso tudo foi um erro antes do evento, eles não 

pensaram em... acho que tava muito corrido...mas eles não pensaram na estrutura do 

camarote, como é que vai ser amarrado? Que capacidade a tenda... quantos quilos cada 

estaca... quantos quilos a cinta de nylon ta segurando, quantos quilos ela vai aguentar se 

voou uma tira ou duas ou três... lá não tinha nenhuma... foi uma coisa “linda”... 

 

Alex: É como se fosse um chapéu né?... 

 

Abério: Eu tenho até fotos que eu tirei... 

 

Alex: E quanto a raios, essas coisas tem que instalar... 

 

Abério: Toda a parte da ferragem tem que ter pé aterrado no chão. 

 

Alex: E aí é só um aterro... 

 

Abério: Não! Depende do tamanho... 

 

Alex: Você tem aterro separado para arquibancada, palco... 

 

Abério: Separado porque o raio pode pegar em vários lugares separados. 

 

Alex: Após o evento como se dá a desmontagem da estrutura? 

 

Abério: O que vem primeiro vai ser desmontado por último, é meio que um “lego”... o que 

você terminou por último você vai começar a desmontar primeiro... de trás para frente... é 

meio que assim. Tudo o que tiver de valor, a parte de som, luz, essas coisas, tudo sai no 

mesmo dia, acabou o evento eles já desmontam. Daí é tudo, meio que de trás para frente, o 

que você montou primeiro vai sair por último. Daí você vai fazer a sua logística... se os 

equipamentos que tiverem naquele evento já for pra outro, você vai desmontado e já 

levando pra outro evento... você pode tirar de um megaevento e montar dez eventos 

pequenos... então você vai distribuir a sua logística... daí você vai ver conforme a sua 

agenda de trabalho... 

 

Alex: Você economiza até em galpão de guarda de equipamento também... 
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Abério: Tudo! Só vem a lona pra lavar e já vai pro... ou eu ponho uma outra lona de 

reserva, que nós temos lona de reserva, daí pro outro lugar já vai a lona nova. 

 

Alex: O serviço prestado é fiscalizado por algum órgão público? 

 

Abério: O CREA! 

 

Alex: Prefeitura, bombeiros? 

 

Abério: Defesa civil... 

 

Alex: Fiscalizam porta de emergência saída de emergência?... 

 

Abério: Tudo! 

 

Alex: Condições da arquibancada? 

 

Abério: Tudo!... se o evento for noturno a saída de emergência tem que ter aquela luzinha 

escrita, todas tem que ter aquela lâmpada de emergência, nunca pode ter só a placa e tem 

que ser à bateria, porque se acabar toda a energia, até a do gerador, as pessoas tem como 

sair. 

 

Alex: Você me falou uma vez, da barreira que você coloca... barricada! isso! você 

falou que tem uma norma, uma metragem mínima do palco. 

 

Abério: Tem! acho que é no mínimo três metros do palco... no mínimo... mas geralmente 

todo mundo usa dez, quinze metros. Essa área você usa para fazer a VIP então você usa 

essa área e se você quiser você usa atrás do palco também... quando é um evento menor 

uns três metros dá, mas quando é um evento maior, as estacas do palco pra prender os 

cabos de aço... porque quando o palco é muito grande só com cabo de aço (a fixação) nem 

a fita de nylon... não adianta, tem que ser cabo de aço... e o cabo de aço vai a uns dez 

metros do palco, depende a altura do palco e vai a uns dez a quinze metros, então você 

aproveita aquela área pra fazer a área VIP e a barricada tem, a cada dois metros, ter um 

segurança. Dependendo do artista é barricada e dois metros pra frente é a cerca... mais 

uma cerca... então é a cerca primeiro, depois a barricada... o pessoal para na cerca... se 

alguém pular da cerca tem a barricada... cada artista tem uma exigência... de camarim de... 
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Alex: E nessa faixa de dois metros ficam os seguranças? 

 

Abério: Também! 

 

Alex: Exigência de camarim deve ser uma coisa meio absurda né? 

 

Abério: Super! É água de outro país, é bebidas de não sei o quê, frutas de fora da época, é 

tudo o que eles (os artistas) não comiam antes eles comem agora, principalmente os artistas 

emergentes, eles só querem coisas de última moda, então tudo que não tem eles querem, 

até sofá... tem uns que nem sentam no sofá, mas ele quer o sofá ali dentro, quer 

passadeira, quer tudo! Chega na hora ele sai da VAN34 e sobe direto no palco, as vezes 

nem passa pelo camarim. 

 

Alex: Quais conselhos você daria a quem quiser realizar um evento ao ar livre? 

 

Abério: Acho que tem que arrumar um lugar muito legal e tem que pensar e tudo isso que 

eu falei, na estrutura... se vai fazer um evento de dia ou a noite... de dia, dependendo do sol, 

ele castiga muito as pessoas, muito, muito... se for um evento a noite vai bem, é um evento 

que flui bacana, legal, acho que você tem que pensar num evento como se você sempre 

estivesse nele, você tem que fazer um evento, sempre como se fosse pra você, porque o 

evento sempre vai sair do seu gosto e você nunca vai querer uma coisa ruim para o seu 

evento, uma coisa que te atrapalhe, várias outras coisas. Você tem que pensar num evento 

como se fosse seu, pra você dar de tudo que você tem, para o evento sai o melhor, porque 

se você fizer de qualquer jeito ele nunca vai sair bacana. 

 

Alex: Legal! muito obrigado. 

                                                 
34 Ver glossário. 
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CARLOS REIS 
Diretor do espetáculo “Paixão de Cristo”. 

 

 

 

 

Nova Jerusalém, Pernambuco, 03 de abril de 2007. Tipo de entrevista: Especial 

 

 

 

Alex: Qual a dificuldade que há em realizar ou planejar um espetáculo ao ar livre das 

dimensões desse espetáculo? 

 

Carlos Reis: A realização desse trabalho vem de longas datas a condução deste 

espetáculo iniciou-se em 1951, nas ruas de Fazenda Nova. Quando eu entrei no espetáculo, 

já estava ocorrendo há dez anos, eu entrei em 1960. Toda a cultura do espetáculo ela foi 

criada e as coisas foram sendo acrescentadas, melhoradas à medida que o tempo passava 

e à mão de muitos diretores que passaram, vários diretores. Inicialmente o espetáculo era 

despretensioso, realizado por uma família e amigos, tinha como objetivo mesmo atrair 

turistas para a festa já que o criador, o idealizador do primeiro espetáculo, era dono de um 

hotel “Fazenda Nova” e havia lido numa revista que numa vila da Baviera da Alemã fazia-se 

esse espetáculo de 10 em 10 anos, eles fizeram em 1930 e não fizeram em 40 por causa da 

guerra mundial e voltaram a fazer em 50 que foi o que deu destaque na imprensa mundial; 

Ele leu essa notícia numa revista de variedades e então sugeriu à mulher dele e aos filhos 

que então faziam uma paixão de cristo... tinha um filho que era ligado ao teatro... escrevia 

nos jornais sobre teatro, não era ator (inaudível) e escreveu juntamente com outro radialista 

,escreveu um texto chamava-se ”O Drama do Calvário” e esse texto foi encenado pela 

primeira vez em 1951, com direção dele próprio (inaudível) Mendonça e da mãe dele dona 

Ester e coroando-se da família, do irmão (inaudível) e amigos da vila; A partir daí, as coisas 

começaram a acontecer, todos os anos o espetáculo foi acontecendo Luiz Mendonça que 
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era o difusor do texto tinha ligações com o meio artístico... começou a trazer pessoas do 

meio artístico de lá... (de Recife) o primeiro que veio, ainda hoje está conosco trabalhando 

aqui, é cenógrafo e criador de efeitos especiais... você vai ver o espetáculo hoje, você vai 

ver que os efeitos especiais... 

 

Alex: Eu assisti ontem e vou assistir hoje de novo... 

 

Carlos Reis: Você viu, por exemplo, aquele personagem subindo encostado numa pedra, 

você viu os personagens subindo atrás das pedras, você viu uma pedra fechar e abrir 

sozinha, você vê o demônio sair do chão... todos esses efeitos aqui na área especial são 

criados por Octávio Catanho que foi a primeira pessoa de Recife, fora da família Mendonça, 

que veio se incorporar ao espetáculo da rua de Fazenda Nova; então esse espetáculo foi 

adquirindo conhecimento, inteligência e talento dessas pessoas, primeiro Octávio Catanho, 

depois Victor Moreira que criou o figurino, ainda hoje esses figurinos são dele, uma parte 

grande do figurino é dele, veio depois o Clênio Wanderley que já é morto, que durante todo 

o tempo que ele dirigiu o espetáculo ele o fez magistralmente, de modo que essas coisas 

foram sendo criadas e o espetáculo nasceu móvel na rua, porque como não tinha cenário, 

não tinha teatro (edifício teatral) ele utilizava a frente do hotel, a frente da igreja, as pedras 

da fonte hidromineral que são pedras bonitas, a frente do grande hotel, enfim o espetáculo 

era móvel... 

 

Alex: Era aqui mesmo? 

 

Carlos Reis: Na vilazinha de Fazenda Nova e era iluminado por uma torre de luz que era 

dele mesmo (inaudível) abrigava um botão de luz e botava luz no espetáculo, terminado o 

espetáculo apagava a luz da rede porque na vila não tinha luz... Quando eu me incorporei 

ao espetáculo, eu fui convidado pelo próprio Luiz Mendonça, eu chamei ele para (inaudível) 

criei um teatro na Universidade Rural e chamei o Luiz Mendonça par dirigir (inaudível) e ele 

me convidou para vir, ao espetáculo de Fazenda Nova, que já tinha uma certa projeção nos 

meios lá de Recife, já tinham conhecimento, os jornalistas já tinham feito coberturas muito 

boas em 1956, 57, já adquirira a fama do espetáculo de Fazenda Nova, e então ele me 

convidou e eu vim como convidado dele, naquele tempo era muito diferente, a gente pegava 

um trem chegava em Caruaru, pegava um caminhão vinha pra cá na poeira, até se 

hospedava direito enfim era tudo muito amadorístico, mas a Mecânica do espetáculo ao ar 

livre, já existia; Quando Plínio Pacheco se incorporou ao espetáculo em 1956... em 56 ele 

veio como jornalista fazer a cobertura... e depois quando ele casou com a Diva (Diva 

Pacheco) que era a filha mais nova do Sr. Epaminondas (Epaminondas Mendonça) aí a 
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partir de 1958, porque em 57 ele estava no Sul, a partir de 58 ele se incorporou, o trabalho 

dele era a parte da coordenação, porque ele nunca foi ligado ao teatro ele era um militar da 

aeronáutica e jornalista, intelectual, escrevia muito bem, lia muito, mas não era aquela 

pessoa de teatro propriamente, ele veio pelo movimento da paixão, pelo lado do casamento, 

pelo lado do jornalista que ele era, e terminou ele imprimindo o modo dele conduzir as 

coisas, comandante que ele foi do destacamento de base aérea da ilha de Fernando de 

Noronha, onde ele aprendeu a comandar equipes... ele passou isso para as equipes que 

cuidavam do espetáculo da rua, e isso o Epaminondas já cansado passou tudo para ele... 

ele disse “– Agora você e Diva tomam conta desse espetáculo, a gente vai ficar fora”... 

então Plínio ficou coordenando os trabalhos em 61 e 62 onde houve modificações 

fundamentais... cresceu, ganhou novas roupas, o espetáculo ficou muito bonito e criou um 

público extraordinário e era grátis né... era na rua... então começaram a suceder coisas 

assim, imprevisíveis, a queda de um muro inteiro com 500 pessoas em cima... despencou 

poste de luz durante o espetáculo (inaudível) o cenário... aí ele disse: “-Não! não tem jeito! A 

gente tem que parar com esse espetáculo, a gente tem que construir um teatro para esse 

espetáculo” Quando ele construiu esse teatro e aí, talvez, seja interessante no seu ponto de 

vista (dessa pesquisa) havia entre os atores um bando de arquitetos, ou formandos (de 

arquitetura) entre esses arquitetos alguns eram atores, outros estavam ali na retaguarda, e 

ele convidou a todos eles (o Plínio Pacheco), para desenharem... a criação artística de 

cenários... os cinco cenários... então esses palácios, quase todos eles foram produzidos por 

arquitetos, o palácio do templo mesmo... o prédio do templo, ele não está acabado, faltam 

as cúpulas, são duas cúpulas (inaudível), mas tem o Frederico Holanda, o Walter Macedo, 

Ana Maria Gonçalves, que vive em Portugal, são arquitetos hoje que estão por aí, e que 

criaram, que fizeram a arte... você sabe o que é a arte né? 

 

Alex: Fizeram o desenho... 

 

Carlos Reis: Não fizeram plantas não, fizeram só a arte, criaram aquela coisa, desenharam 

a arte de um prédio... e o Plínio passou a desenvolver... ele comprou esse terreno com 

ajuda federal, na época... ele comprou o terreno e começou a trazer operários de serviço de 

cantaria para trabalhar nessa pedra... 

 

Alex: Essa pedra é granito? 

 

Carlos Reis: Muito duro, e ele dizia “- Se eu soubesse que essa pedra era tão dura eu não 

tinha me metido a construir”, mas o fato é que ele construiu... com operário local, ele pegou 

uns operários locais pra aprender a cantaria com os dois que eles trouxeram de São Paulo e 
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dois foram embora e os daqui ficaram fazendo melhor até do que eles (os dois de São 

Paulo) (inaudível) trabalharam na enxada... então eles construíram essas obras 

fantásticas... cada coluna dessas ficaram horas e horas em cima desse granito... tinha um 

ferreiro só fazendo ponteiros (ferramenta usada para desbastar a pedra) porque ia 

desgastando e eles iam substituindo... era um trabalho incessante de sol a sol, um negócio 

incrível, dezoito, vinte, artesãos batendo ferro... ele levou cinco anos para colocar (o Plínio 

Pacheco) os patamares, os radier (fundação rasa que funciona como uma laje contínua de 

concreto armado) dos prédios em condições de ser representado em cima como palcos e as 

colunas, porque as colunas é que davam a imponência do edifício... quando a gente estreou 

o primeiro espetáculo em 1968, que é justamente o que está completando a quadragésima 

temporada agora... todos esses cenários estavam inacabados, todos eles estavam em 

preto, como se usa dizer, com chapisco nas paredes de alvenaria, estavam só chapiscadas, 

as colunas estavam sem capitéis, terminavam nos cilindros (fuste) sem ter aquele capitel 

que outra beleza, sem as arquitraves (viga mestra, assentada horizontalmente sobre 

colunas ou pilares para vencer o vão entre eles) enfim, inacabado. os números usavam 

cortinas etc. ... a iluminação era toda precária, toda feita do chão, mas fez-se o primeiro 

espetáculo em 1968 e aí já foram só cinco anos sem o espetáculo da paixão... 3, 4, 5, 6, e 

7... e ele ao mesmo tempo, esse homem, ainda se trancou lá numa fazenda e escreveu 

esse texto, aí era o lado dele da criação, de estudar... 

 

Alex: Mesmo não sendo de teatro... 

 

Carlos Reis: Mesmo não sendo de teatro ele fez uma cena, ele escreveu uma peça de alta 

teatralidade, ele tem tiradas nessa peça que eu acho que... agora ele escreveu para os 

cenários que ele estava fazendo, contanto que a rubrica da peça dele, o texto dele 

(inaudível) foi publicado na íntegra, como ele escreveu... o texto dele descreve os cenários... 

o Fórum romano o palácio de tantos metros por tantos metros... ele escreveu pensando no 

espetáculo que ele tinha na cabeça dele, que era o da rua, ele transpondo par cá... então, 

nós quando começamos a trabalhar aqui dentro, já trouxemos da rua a cultura do 

espetáculo móvel, do espetáculo de massa, e foi o Clênio Wanderley o primeiro diretor, o 

mesmo que dirigia lá na rua, o primeiro diretor do espetáculo aqui, quer dizer, as coisas que 

foram incorporadas no espetáculo aqui, foram primeiro incorporadas por Clênio Wanderley, 

mas ele (o Plínio Pacheco) já não podia dizer que o espetáculo era todo dele, porque ele já 

tinha pego um espetáculo em andamento, com criações de outras pessoas que tinham sido 

Luiz Mendonça, dona Sebastiana, Octávio Catanho, (Adalberto?) Viana, e outros que 

dirigiram o espetáculo antes dele... em 1969 passou para as mãos de José Pimentel que era 

um ator... um bom ator, ele estava no espetáculo desde 56 e que tinha experiências de 
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direção... então ele, por sua vez, ele me chamou para ser assistente dele, e nós imprimimos 

um outra dinâmica, já ao espetáculo, houve o corte porque o texto era muito longo, o texto 

era para vários dias, a gente escreveu para um dia só e a partir de 70 a gente começou a 

fazer um espetáculo por noite completo, inicialmente 3 (dias de apresentação) depois 4, foi 

5, terminou em 10 e agora nós descemos para 8... agora tudo o que vai sendo incorporado e 

vai dando certo vai ficando, então esse espetáculo hoje é um espetáculo de criação coletiva, 

em que cada diretor colocou uma pedrinha a mais... o nosso trabalho a partir de 1997 eu e o 

Lúcio Lombardi estamos desde 97 esse ano é nosso 11º trabalho de direção... o nosso 

trabalho tem sido dar retoques... dar coisas mais artísticas, mais bonitas, a partir de uma 

iluminação superior para melhorar a qualidade a visibilidade do espetáculo, criar uma cruz 

mais alta que desse mais destaque ao personagem Jesus, enfim essas coisinhas. 

 

Alex: O áudio é gerado na hora ou isso é pré-gravado? 

 

Carlos Reis: É pré-gravado... o áudio era gerado no peito, no gogó, como a gente costuma 

dizer até 71, sem nenhum auxílio eletrônico, em 71 já não foi possível porque ninguém 

escutava, o público... e por mais que o ator berrasse ninguém escutava... o próprio 

governador do estado que era um fã ardoroso do espetáculo, o então governador Nilo 

Coelho, ele corria lá atrás e dizia “- Ninguém está ouvindo nada!” “- Infelizmente a gente não 

pode gritar mais do que a gente está gritando”... então partimos para a solução eletrônica, 

agora em 72 já usamos microfones em série, mas também não deu certo, porque os 

microfones convencionais são muito grandes, os microfones limitavam a ação ao entorno, 

por causa do microfone, e você não podia encher o cenário de microfones até porque ia 

pegar ruídos, que não interessavam, então se colocava o microfone bem camufladamente, 

já pensou um microfone pendurado? 

 

Alex: Não tinha o lapela35 naquela época? 

 

Carlos Reis: Não! não existia possibilidade e ainda hoje... hoje existe, mas é impraticável 

também... é que as dimensões são muito grades, as distâncias são muito grades, você tem 

que ter uma central de som em cada edifício desse (os cenários) e depois o seguinte... tem 

multidão! Tem multidão que grita, ou então ia despertar também o operador para entrar 

também com o áudio gravado da multidão... isso ia dar uma loucura... 

 

Alex: Tem o vento também né? 

                                                 
35 Microfone de lapela: microfone de dimensões mínimas colocado geralmente de forma discreta na 
região do colo da pessoa, próximo da região da lapela da vestimenta da pessoa. 
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Carlos Reis: Tem vento, tem tudo que entra... se o microfone é bastante sensível, entra 

ruídos das pessoas que estão assistindo, se der um grito sai (sai o som produzido) e sai 

pelo áudio, porque uma coisa é você ouvir uma tiete quando entra uma ator famoso em 

natura, outra coisa é você ouvir amplificado no sistema de som... Então terminado o ano de 

72, dada a impossibilidade de se operar com microfone, surgiu a opinião da dublagem... 

fazer o espetáculo dublado e aí partimos para fazer uma gravação, foi feita em estúdio da 

TV Universitária pública, utilizado dois ou três pontos, os atores todos em redor (inaudível) 

gravaram, por sinal gravaram com o mesmo espírito daquele tempo que se dava o 

espetáculo gritando né... e ficou essa trilha, gravada em 72, ficou sendo usada até 81... é 

um tempo em que ninguém em cena estava dublando a própria voz (inaudível) Jesus 

dublava a voz do senador e a voz dele estava dublada por outro ator, e assim por diante, 

mas aí o espetáculo começou a ser ouvido por todas as pessoas e acho que “em time que 

está ganhando não se meche mais”36 Então o espetáculo é todo pré-gravado, depois que a 

gente assumiu, a gente vem mudando constantemente, alguns atores, o teatro padece 

dessa necessidade (inaudível) necessidade crítica de se autofinanciar e só se consegue 

isso com um bom marketing e muitas pessoas famosas da televisão e queiramos ou não 

queiramos, sejam eles bons ou maus atores, eles trazem a mídia para a gente (inaudível) e 

trazem (inaudível) por conta de publicidade... se você chegar para um empresário com a 

cara de um famoso da Globo37 e outra é chegar com a cara de um ator daqui, que não 

sabem nem quem é... por exemplo a Assolan, ou a Vitarella, ou uma Nestlé ou Bosch38 ou 

qualquer coisa... não iam se entusiasmar em comprar uma cota de patrocínio, de um 

espetáculo que tem (inaudível) de pessoas desconhecidos, mas no meio tem a Grazi 

Massafera, que é conhecida no Brasil todo, ou tem um Fabio Assunção, que foi nosso 

primeiro Jesus aqui (inaudível) então a cada ano, como a gente tem novos atores, aí o 

nosso trabalho de gravação continua... antes não! gravava a trilha... era só ensaiar os 

atores... agora não! a gente tem que... esses famosos tem a voz também conhecida... 

 

Alex: Não pode por o Francisco Cuoco com a voz do Tony Ramos né?... 

 

Carlos Reis: Não da pra dublar a minha voz nas de outros atores, então o que acontece é 

isso, cada ano a gente tem que trabalhar, viajar, ou talvez, eles viajarem para cá, pra gravar 

o áudio deles e depois nós fazemos a mixagem, com as vozes que já estão gravadas aqui... 

todo ano nós fazemos isso. 
                                                 
36 “Em time que está ganhando não se meche mais”, é um recurso linguístico para dizer que “se o 
resultado é satisfatório não se muda e estratégia da execução”. 
37 Rede Globo de Televisão, é a emissora de televisão mais popular no Brasil. 
38 Assolan, Vitarella, Nestlé, Bosch, são produtos, marcas, ou empresas que patrocinam o evento. 
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Alex: E como é ensaiar? 

 

Carlos Reis: Como esse espetáculo é muito grande a gente divide ele em pedaços, nossos 

trabalhos de ensaio começam no início do ano, que aí... 

 

(longo trecho com áudio de difícil compreensão por haver uma pessoa, próxima falando ao 

telefone, nesse trecho Carlos Reis descreve como se dá os ensaios que são realizados com 

grupos de personagens num total de quase 400 figurantes como os soldados, o povo da 

Galiléia etc., esses ensaios são divididos ao longo da semana com cada grupo e começa as 

4 horas da tarde e termina as 11 horas da noite) 

 

Carlos Reis: ...No dia seguinte que é a sexta-feira aí vem os atores do Recife e de Caruaru 

o resto do elenco (inaudível) a gente dedica o ensaio a eles, aos atores, e mais esses que 

fazem (inaudível) e no sábado e no domingo e na segunda só com os atores afinando, 

quando chega na terça-feira, vem toda a figuração de novo e a figuração que já foi ensaiada 

naqueles dias se incorpora ao elenco que já está afinado, a gente já não tem que estar 

prestando muita atenção ao elenco porque já afinou (inaudível) e se o elenco já está afinado 

e vem então segurança para incorporar e segurança se incorpora e a gente dá uma 

regulada nesse dia (inaudível) na quarta-feira chegam os grupos chamados globais39, 

porque uma parte deles prevê uma (inaudível) menor, os papéis deles são cenas 

destacadas... enquanto eles não vem a gente está ensaiando com os nossos, regra-três... 

então eu, por exemplo, sou regra-três do Herodes e do Pilatos, tem uma outra atriz é regra-

três da Maria e a outra atriz que é regra três da Madalena... Jesus já estava aqui desde o 

princípio, mas tem um regra-três de Jesus, mas os dois estavam ensaiando juntos, desde o 

início... então quando chegam os globais, naquela quarta feira é dedicada exclusivamente a 

eles... a gente começa pela cena em que eles entram, no caso aqui a gente começou pela 

cena de Herodes... começou o ensaio as cinco da tarde se passou a cena de Herodes, 

passou uma, duas, três, quatro, cinco vezes... até o Francisco Cuoco achar que, mais ou 

menos, estava com as marcas seguras... e a gente passa pro outro, pro Pilatos... uma vez, 

duas vezes, três vezes... terminou passa para a via sacra onde tem a presença da 

Madalena e da Maria... daí a gente passa direto pra o calvário onde elas estão também... e 

daí direto pra a outra cena, da ressurreição onde a Madalena entra... e finalmente a cena da 

ascensão, onde elas se encontram... terminado esse trabalho a gente para, e volta para 

ensaiar a peça inteira... eles aí já entram no ritmo e vestem a roupa que é pra ver os 

                                                 
39 Globais se refere aos artistas de maior prestígio e popularidade, muitos deles atuam na rede Globo 
de Televisão. 
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problemas de figurino, durante o ensaio... na quinta-feira é nosso primeiro ensaio geral,esse 

ano tumultuado pela presença, ótima do presidente40, mas de qualquer maneira tumultuada 

enquanto trabalho para a gente... fazer disso um trabalho que dê certo para (inaudível) ficar 

atrás da segurança e dos soldados, que eram mais de dois mil (seguranças e soldados do 

presidente da república) então virou um espetáculo (a presença do presidente da república 

no ensaio geral) ficamos de fora olhando, anotando, mas não foi como um trabalho 

programado, normal pela presença do presidente, o ensaio de quinta-feira é ensaio geral 

com tudo o que tem o espetáculo, começando na hora do espetáculo com o ritmo do 

espetáculo, com os dois diretores sentados na frente cada um anotando... quando chega na 

sexta-feira, nós fazemos, aí sim, uma apresentação especial para convidados, a gente 

convida a imprensa inteira de Pernambuco, convida a imprensa de fora (inaudível) televisão, 

rádio, jornal e tudo vem... e convidados, da produção, dos atores, dos diretores (inaudível) 

de 800 a mil pessoas... então esse segundo ensaio geral é na verdade uma apresentação 

especial... é que a gente queria que fosse a do presidente, mas não foi possível dada a 

agenda presidencial... aí então o espetáculo fica pronto par estrear no sábado (inaudível) é 

importante o trabalho da quarta-feira, passado com o figurino, porque existem atores que 

trocam de roupa em determinados lugares e essa dinâmica da troca de roupas é feita com 

as camareiras, são doze camareiras e é preciso que elas ensaiem o que vai fazer e aonde e 

quando, então elas só podem fazer com o ensaio completo com a roupa... - fulano desce 

dali, daquele monte de pedras, troca de roupas pra fazer o quê? Quê que é esse cenário? Aí 

elas gravam toda a dinâmica do trabalho delas... então elas, tem o primeiro ensaio delas na 

quarta-feira, na quinta-feira, que é o ensaio geral, já é um teste para elas, elas já estão 

ensaiadas e elas vão trabalhar afinadas para que não aconteça nenhum imprevisto... e aí no 

Sábado a gente estréia, tem sido feito assim... 

 

Alex: E como é que é a chuva no caso? Atrapalha? 

 

Carlos Reis: Se a chuva é fina só aborrece, molha o guarda-roupa, molha os atores, molha 

o público, aborrece, enlameia os pátios que ainda são de barro, de modo que estraga um 

pouco a coisa em si, mas não se para espetáculo por causa da chuva, a não ser que seja 

uma coisa impossível, já aconteceu... quando é no início, antes de começar o espetáculo, já 

tem toda uma rotina preparada, se a chuva for antes do espetáculo aí tem uma série de 

avisos para que o público fique fora... quem ta dentro (do espaço das apresentações) que já 

entrou pelo portão é conduzido para abrigo subterrâneo aqui pra não tomar chuva, espera 

que a chuva melhore, e quando melhorar, aí vai uns avisos, e tal... se a chuva interrompe o 

                                                 
40 Na quinta feira anterior ao início do espetáculo o Presidente da República do Brasil Sr. Luiz Inácio 
Lula da Silva esteve presente ao ensaio geral. 
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espetáculo no meio, no meio do espetáculo, com impossibilidade de continuar, tem outra 

sequência de trabalho, onde a maioria fica abrigada... a gente espera que o tempo melhore 

e continua, mais isso ocorre pouco, a impossibilidade de continuar... é verdade que no ano 

2000 nós tivemos num dia, um domingo, em que desabou um pé-d’água monstruoso a partir 

da cena de Pilatos e o público não arredou pé, a chuva continuou e aí eu estava em cena e 

eu dizia assim pra o pessoal... - enquanto tiver público a gente vai tocando... vai ficar 

prejudicado eles vão ver (inaudível) a maquiagem vai escorrer toda, mas a gente vai 

continuar... e continuamos... Jesus chegou aos céus sem fogos de artifício porque alagou 

tudo. 

 

(interrupção da gravação por término da fita) 

 

(a pergunta baixo foi transcrita a partir de anotações) 

 

Alex: Última pergunta: e o que você diria às pessoas que pensam em planejar um 

espetáculo ao vivo? 

 

Carlos Reis: Pensem no público dêem conforto ao público, mesmo que ele fique de pé, 

deve ficar confortável, deve ser facilitada a visualização do palco, a audição deve ser clara 

independente do tipo de espetáculo. 
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WURTENBERG FARIAS 
Administrador e responsável pela parte financeira do espetáculo “Paixão de Cristo”. 

 

 

 

 

Nova Jerusalém, Pernambuco, 03 de abril de 2007. Tipo de entrevista: Evento 

 

 

 

Alex: Qual o público esperado para a temporada e por dia? 

 

W. Farias: 80 mil pessoas para temporada toda. 

 

Alex: Quem é o empreendedor aqui? É o governo? É particular? Como é que é? 

 

W. Farias: Aqui é uma empresa privada, trata-se de uma sociedade sem fins lucrativos e foi 

fundada com a finalidade específica de construir, na época, o teatro “Nova Jerusalém” e até 

hoje administra o teatro através de um presidente eleito e atualmente é o Sr. Robinson 

Pacheco. 

 

Alex: Mas tem alguma participação financeira ou de organização dos órgãos públicos, 

de prefeitura, estado...? 

 

W. Farias: Só quando há patrocínio, o governo do estado tem nos ajudado quase que 

anualmente, adquirindo uma cota de patrocínio e fora isso são empresas particulares que 

também compram a nossa cota. Este ano nós temos aí a Assolan, Itatiaia, Caixa 
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Econômica, a Netuno... então são essas empresas que, através da aquisição de cotas, nos 

permite fazer a parte de mídia de pós mídia. 

 

Alex: E quem que dentro dessa instituição faz o espetáculo? 

 

W. Farias: A Sociedade Teatral de Fazenda Nova, é o nome da associação sem fins 

lucrativos, é a denominação jurídica dela. 

 

Alex: Qual o tamanho desse sítio onde é feito? 

W. Farias: São dez hectares (equivalente a 100.000 metros quadrados) 

 

Alex: É contado da parede para dentro? 

 

W. Farias: Isso! 

 

Alex: A fazenda Nova Jerusalém é maior que isso, ou é isso aqui mesmo? O quê se 

diz “Fazenda Nova Jerusalém...?” 

 

W. Farias: A Fazenda Nova é um distrito que pertence ao município do Brejo da Madre de 

Deus e a Nova Jerusalém está inserida nesse distrito de Fazenda Nova. 

 

Alex: Quais os acessos existentes?... é só por estrada mesmo? 

 

W. Farias: Aqui nós temos estradas asfaltadas, de competência estadual até Caruaru e a 

partir de Caruaru nós temos a BR 232 que é federal é uma estrada nova, duplicada. Então 

esse percurso daqui de Fazenda Nova até a capital do estado, são exatamente 180 km 130 

de Recife a Caruaru e mais 50 de Caruaru até Fazenda Nova. 

 

Alex: De avião o mais perto é em Caruaru? 

 

W. Farias: Caruaru já tem campo de pouso que já, inclusive, recebe pouso de Boeing, de 

avião de grande porte. 

 

Alex: Aqui pousa helicóptero também? 

 

W. Farias: Nós temos heliponto aqui, nós temos aqui, ao lado do teatro, e lá na vila tem um 

outro heliponto, também particular. 
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Alex: Qual a infraestrutura do local? aqui tem de tudo? tem restaurante, tem 

enfermaria? 

 

W. Farias: Destinadas às equipes de grupo de trabalho, daí nós temos toda uma 

infraestrutura... 

 

Alex: E no entorno, na cidade tem... 

 

W. Farias: No entorno da cidade você encontra pousadas, restaurantes, não em números 

assim... talvez haja até uma certa carência nessa época. 

 

Alex: Esse comércio que tem na rua, faz parte da organização de vocês ou não? 

 

W. Farias: Essa área ali na frente é uma área que pertence a EMPETUR que é a Empresa 

Pernambucana de Turismo, é do governo do estado e que nessas ocasiões, a prefeitura se 

utiliza dela e monta aquela feira, nada obstante esta feira ter sido iniciada por nós aqui e a 

nossa ideia é fazer uma feira temática, como foi feito nos primeiros dois anos, assim 

guardando inteira sintonia com o tema do teatro e, posteriormente, foi passado aí para a 

prefeitura e ela vem continuando a fazer essa feira só que um pouco mais desvirtuada... 

você vai lá e não encontra assim muita sintonia entre o tema da feira e o tema do teatro (lá é 

um comércio, em geral, destinado ao turismo, tão somente). 

 

Alex: Como é as concessionárias aqui? Tem água, luz, esgoto, energia elétrica? 

 

W. Farias: Tem a COMPESA, Companhia de Saneamento e Abastecimento de Água e 

temos a CEUPE que é Companhia Energética de Pernambuco. 

 

Alex: Vocês trabalham com luz da concessionária ou com gerador? 

 

W. Farias: Durante o espetáculo nós utilizamos o gerador. 

 

Alex: Porque isso? 

 

W. Farias: Para nos dar mais uma segurança de queda de energia, sabotagem etc. e 

trabalhamos, inclusive, com dois geradores, um funcionando e um de reserva. 
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Alex: Qual a potência dos geradores? 

 

W. Farias: 370 kVA cada um. 

 

Alex: Internet tem? 

 

W. Farias: Tem internet. 

 

Alex: Esse teatro, ele se apresenta durante uma semana, depois desse prazo ele tem 

que tipo de funcionamento? 

 

W. Farias: Nós temos uma apresentação durante a semana santa e no final do ano fazemos 

o “Auto de Natal” 

 

Alex: Isso é pouco divulgado né? 

 

W. Farias: É porque é um espetáculo novo, tem menos de 5 anos, inclusive no ano de 2005 

nós nos deslocamos daqui, de Fazenda Nova, com toda a equipe e fomos apresentar essa 

peça no santuário de Aparecida (na cidade de Aparecida no Estado de São Paulo) 

 

Alex: A equipe que trabalha, ela continua trabalhando durante esse período todo 

ou...? 

 

W. Farias: Não ela é uma equipe sazonal, então só nessa época é que a gente reúne, todos 

os atores, técnicos e aí então se volta para esse evento... isso que cada um tem outras 

atividades e volta à sua atividade normal. 

 

Alex: E qual que é a equipe mínima que fica aqui durante o ano todo? 

 

W. Farias: Nós ficamos com a manutenção do teatro, mais o pessoal do escritório, 

aproximadamente aí umas 20 pessoas. 

 

Alex: E na alta temporada quantas pessoas? 

 

W. Farias: Temos em torno de 700, diretamente aqui né... ligadas diretamente à nossa 

organização em torno de 700 pessoas. 
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Alex: 700 pessoas já contando com os atores, ou não? 

 

W. Farias: Entre atores, técnicos, guarda-roupa, pessoal assistentes... toda a equipe. 

 

Alex: O espetáculo começa a ser planejado com qual antecedência? 

 

W. Farias: A partir já do mês de setembro, outubro a gente já vai, com algumas ações, a 

gente tem um cronograma de trabalho e a partir de setembro e outubro a gente já começa 

com algumas ações, já de sondagens de atores, contratação, remessa de material para 

agências de turismo e aí o trabalho vai, vai... e quando chega em janeiro, já começa então o 

ponto forte dos trabalhos... janeiro, fevereiro, em março já deve estar então tudo montado. 

 

Alex: Daí já é ensaio, trabalho do diretor... né?... Os sanitários quantos tem? Eles são 

fixos ou é químico? 

 

W. Farias: Os sanitários são fixos, nós temos sanitários na parte externa, do teatro, e temos 

também na parte interna, eu não sei lhe precisar exatamente quanto são... 

 

Alex: 50? 100? 

 

W. Farias: É nessa faixa de 50 a 70 sanitários. 

 

Alex: Bilheterias quantas tem? 

 

W. Farias: Nós funcionamos com 4 bilheterias. São 3 lá na frente e mais uma especial aqui. 

 

Alex: Palcos são 9? isso muda? aumenta? 

 

W. Farias: Não... houve uma certa época que houve um cenário que desapareceu, que era 

o templo do Caifaz, no seu lugar a gente construiu um nova ceia, porque a ceia antiga ela 

fazia uma linha de interseção durante o espetáculo e aí eliminamos ela e hoje ele corre 

sempre no sentido anti-horário e sem linha de interseção é direto. 

 

Alex: Arquibancada não tem? 

 

W. Farias: Nós temos ali a escadaria que serve como arquibancada... escadaria de pedra. 
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Alex: Cadeiras não tem? 

 

W. Farias: Espetáculo móvel, fica meio perigoso cadeira porque no deslocamento do 

público, aquele que cochilar ali na sessão cadeira, fatalmente pode ser atropelado. 

 

Alex: Camarote também não tem... cobertura não tem... 

 

W. Farias: É a céu aberto, é ao ar livre mesmo! 

 

Alex: E nem nos palcos... 

 

W. Farias: Nem nos palcos. 

 

Alex: Cabine de som... onde fica? eu não achei essa cabine de som? 

 

W. Farias: É esse prédio grande aqui na frente, ao lado do escritório, chama-se “a torre de 

som” ali é onde fica o centro de comando do espetáculo, é tudo dali. 

 

Alex: Cabine de luz é lá também? 

 

W. Farias: Cabine de luz nós temos uma em cada cenário. 

 

Alex: Central de energia elétrica? 

 

W. Farias: Fica junto dos geradores. 

 

Alex: Sala de direção geral? 

 

W. Farias: A do Robinson né. 

 

Alex: Sala de controle e segurança tem? 

 

W. Farias: Fica lá naquele prédio onde fica a sala de imprensa, nós temos duas pessoas lá 

da segurança, um é especialista, é um coronel PM, Edílson Galvão, especialista em 

segurança e mais um outro, capitão PM, que hoje é delegado da polícia civil, são 

especialistas em segurança e nesse período eles estão aqui conosco. 
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Alex: Quantas pessoas envolvidas na segurança? 

 

W. Farias: Temos aproximadamente 50 pessoas. 

 

Alex: Apoio para TV e rádio? lugar para link? 

 

W. Farias: Dentro da sala de imprensa 

 

Alex: Mas para transmissão ao vivo para televisão tem? 

 

W. Farias: Em algumas ocasiões a Globo manda aqui uma ilha de edição, então nós 

pegamos o ambiente ali e passamos para eles, eles trazem todo o equipamento... se você 

notou ali, ao lado da torre de som, tem uma Van41 da Globo que ali ela manda sinal, 

também, do espetáculo. 

 

Alex: E rádio... 

 

W. Farias: Esse ano, está com uma parceria, com a rádio Liberdade Am e Fm e ela é 24 

horas Paixão... 

 

Alex: E ela fica transmitindo... 

 

W. Farias: ...De Caruaru, de Recife, helicóptero, aqui na frente, ela faz uma cobertura geral. 

 

Alex: E na hora do espetáculo ela transmite também o áudio? 

 

W. Farias: Dá flash, não transmite, fica só dando flash... como está a estrada, dando 

informações curtas ao deslocamento... 

 

Alex: O Sr. lembra o prefixo dela para eu achá-la depois? 

 

W. Farias: Não... até porque, quase não a escuto aqui em função de que meu trabalho, 

como é de concentração... 

 

Alex: Não dá tempo... 

                                                 
41 Van é um tipo de carro utilitário, muito usado por equipes de televisão para transmissões ao vivo. 
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W. Farias: Não... aí eu procuro não... 

 

Alex: Posto médico... 

 

W. Farias: No horário do espetáculo tem a unidade móvel da UTI da Unimed, com a equipe 

médica que chega para reforçar. 

 

Alex: Lanchonetes... 

 

W. Farias: Tem uma lanchonete na entrada e uma outra ali no grupo (referencia a uma 

escola “grupo” que existe dentro do sítio do teatro) 

 

Alex: Funcionando durante o espetáculo? 

 

W. Farias: Durante o espetáculo (inaudível) 

 

Alex: Restaurantes... 

 

W. Farias: Tem um restaurante aqui, destinado a atores, técnicos... à equipe né. 

 

Alex: Esse que fica aqui na pousada? 

 

W. Farias: É. 

 

Alex: Loja de souvenir eu vi, tem uma lá dentro... 

 

W. Farias: Tem uma lojinha ao lado do restaurante, até porque o restaurante fica dentro da 

pousada, então tem muito turista... então põe uma lojinha de souvenir... material higiênico 

básico, essa coisas. 

 

Alex: Vocês não pensam em ter uma loja de souvenir voltada para o público que 

visita? 

 

W. Farias: A gente coloca algum material de souvenir lá fora, como camisetas alusivas ao 

evento e tal... e colocamos... mas não temos assim essa... não é o nosso foco. 
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Alex: O estacionamento é de vocês? 

 

W. Farias: Estacionamento, uma parte é em área da EMPETUR e outro em área da 

prefeitura, agora a prefeitura, ela explora todos os dois estacionamentos. 

 

Alex: Adaptações ao trânsito é por conta da prefeitura? Fechar rua... desviar... 

 

W. Farias: Olha se você notou antes de chegar na vila foi construída uma estrada asfaltada 

que leva você da PE (polícia estadual) até o teatro sem necessidade se passar por dentro 

vila, porque a passagem por dentro da vila ocasiona engarrafamentos e atrasos né, então foi 

construído esse trechozinho de asfalto até aqui. 

 

Alex: Pela prefeitura né? 

 

W. Farias: Não! foi construído pelo estado. 

 

Alex: Equipamentos de efeitos especiais... produtores de efeitos especiais tem? 

 

W. Farias: O efeito especial é feito nas cenas... tem efeito especial levitando, tem o do 

túmulo, tem ali o do sermão... são alguns efeitos. 

 

Alex: Quantas pessoas estão envolvidas nessa equipe que faz? 

 

W. Farias: Nós temos aqui... são duas pessoas que trabalham conosco... é o Octávio 

Catanho é um cenógrafo daqui, que já trabalha conosco há bastante tempo e o Caxiado. 

 

Alex: Máquina de fumaça tem?... espuma não? 

 

W. Farias: Espuma não utilizamos. 

 

Alex: Fogos de artifícios tem? 

 

W. Farias: Tem show pirotécnico... 

 

Alex: Pirotécnico tem também? onde tem show pirotécnico?... 

 

W. Farias: No final do espetáculo... 
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Alex: Mas aquilo lá é fogos de artifício, não tem cara brincando com fogo... 

 

W. Farias: Há... não tem não. 

 

Alex: Balão não tem? 

 

W. Farias: Que tipo de balão? 

 

Alex: Todo tipo... tem balão daquele de festa de aniversário mesmo, que sobe, tem a 

aqueles balões de propaganda grandes. 

 

W. Farias: Não eles tem os brindes aí fora... dos patrocinadores, Caixa Econômica, Itatiaia, 

Netuno, Assolan... 

 

Alex: Não faz parte do espetáculo né?... Efeito sonoro, só o do áudio mesmo, da 

gravação né? 

 

W. Farias: Isso! 

 

Alex: Também não tem efeito de computação, na apresentação, não existe? 

 

W. Farias: O espetáculo, não sei se você notou, mas ele é totalmente dublado. 

 

Alex: Isso eu percebi 

 

W. Farias: Então todo esse equipamento, como eu já disse, fica sendo comandado pela 

torre de som, através de computadores... 

 

Alex: Há! Então tem computador por traz!... 

 

W. Farias: Tem, tem. 

 

Alex: Raio laser... 

 

W. Farias: Nós usávamos antigamente, na cena da ressurreição, tinha um efeito de raio 

laser, mas depois tiraram. 
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Alex: Eu vi um efeito de luz... 

 

W. Farias: Aquilo é um refletor, passa através da... 

 

Alex: De uma tela né? 

 

W. Farias: Das brechinhas ali... então dá aquele efeito... (provavelmente trata-se de um filtro 

do tipo “gobo” produzido pela Rosco42). 

 

Alex: É bonito aquilo!... Odores tem? 

 

W. Farias: Tem incenso...tal... 

 

Alex: Máquina tem? Tem máquina que levita? 

 

W. Farias: Ali é uma engrenagenzinha que foi dado aquele efeito de levitação né. 

 

Alex: Não tem música ao vivo né? 

 

W. Farias: Não. 

 

Alex: Tem diretor de palco?... Que ficam nos vários palcos, tem algum diretor 

responsável, específico ou não? 

 

W. Farias: Não... tem diretor geral que são dois... Carlos Reis e Lúcio Lombardi 

 

Alex: E contra regra quantos são? 

 

W. Farias: Temos uma equipe de 8 contra-regras. 

 

Alex: Maquinistas? 

 

W. Farias: Não porque não temos esse... 

 

                                                 
42 Rosco é um empresa que vende equipamentos para cenários e eventos espetaculares. 
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Alex: Montadores... 

 

W. Farias: Cada setor faz a sua montagem... guarda-roupa faz a sua montagem, o setor de 

iluminação faz a sua montagem. 

 

Alex: Cenógrafos... bom isso tem no programa né... 

 

W. Farias: Cenógrafos são dois né... é o Octávio Catanho e o Caxiado. 

 

Alex: Figurinistas 

 

W. Farias: Como já existe o nosso figurino, a manutenção hoje é da Xuruca Pacheco, é a 

que faz a manutenção. 

 

Alex: Quantos produtores são? 

 

W. Farias: O produtor é o Robinson Pacheco, é só um produtor. 

 

Alex: Mas a equipe de produção? A que organiza? Talvez a equipe seja a equipe que 

trabalha aqui com o senhor... quantas pessoas são? 

 

W. Farias: São cerca de 30 pessoas. 

 

Alex: Eletricistas quantos são? 

 

W. Farias: Temos aí, uns 8 eletricistas. 

 

Alex: Iluminadores... 

W. Farias: São 6 

 

Alex: Pintores? 

 

W. Farias: Aí a nossa equipe, vamos dizer assim, “da pesada”... serviços gerais, você 

encontra pintor, pedreiro, encanador, marceneiro etc. 

 

Alex: Quantos são? 
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W. Farias: Nós temos aí uns 20 ou 30 

 

Alex: Porteiros, bilheteiros... 

 

W. Farias: São 4 bilheteiros, e porteiros são em cerca de 12 pessoas. 

 

Alex: Faxineiros e lixeiros, quantos são? 

 

W. Farias: Aí nós contratamos uma empresa e ele usa cerca de 20 pessoas. 

 

Alex: Médicos? 

 

W. Farias: São 3 médicos diariamente. 

 

 

Alex: Motoristas quantos são? 

 

W. Farias: Nós temos 4 

 

Alex: Acho que é só isso... o resto eu vou descobrindo por aí... (visitando o lugar) 

Muito obrigado! 
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NANEGO LIRA 
Chefe da divisão de Artes Cênicas da FUNJOPE / Coordenação Geral do espetáculo 

“Jesus, uma paixão”. 

 

 

 

 

João Pessoa, Paraíba, 06 de abril de 2007. Tipo de entrevista: Evento 

 

 

 

Alex: Qual é o tipo de evento? E objetivo dele?... é um teatro de rua... religioso? seria 

isso? 

 

Nanego: Na verdade esse é um evento, como você está dizendo, ele é religioso... mas nós 

ao assumirmos a fundação (FUNJOPE – Fundação Cultural de João Pessoa) a gente quer ir 

além desse caráter religioso a gente quer dar uma visão artística a esse evento e eu acho 

que ao longo desses três anos, a gente tá conseguindo isso. 

 

Alex: Público esperado, por dia por semana quanto é? 

 

Nanego: Por dia a gente tá aí, em média, porque uma noite como ontem superlotou né... 

acho que umas 2 mil pessoas. 

 

Alex: Agente ou órgão empreendedor... quem é que está promovendo? É a prefeitura? 

 

Nanego: A prefeitura municipal de João Pessoa através da sua fundação cultural. 
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Alex: O lugar que se realiza o evento, essa praça é a dom Adauto, fora dessa praça 

ainda tem esse casarão aqui na frente que também serve como infraestrutura... 

 

Nanego: De apoio do evento... a própria igreja... a arquidiocese... 

 

Alex: Usa os espaços deles? 

 

Nanego: Sim usa os espaços deles... como a coxia. 

 

Alex: Teve que modificar alguma coisa no trânsito ou não? 

 

Nanego: Não esse ano não... tem ano que sim, mas pelo tipo de arquibancada não foi 

necessário não. 

 

Alex: Esse evento não gera lotação em hotel? Não chega a atrapalhar a cidade nesse 

sentido? 

 

Nanego: Ele está ganhando um espaço, nessa área turística... ontem mesmo nós tínhamos 

4 ônibus de turistas, aos poucos... porque há esse diferencial né... a gente tá se destacando 

aqui, porque no nordeste (região nordeste do Brasil) tem essa tradição dessas Paixões 

(Espetáculos de representação da paixão de Cristo) durante a semana santa e a gente está 

exatamente se destacando pela coisa do diferente, por estar... essa coisa que eu falei 

anteriormente, de tentar dar um toque artístico, não ficar só nessa coisa do religioso; a cada 

ano é um diretor; a cada ano é um novo dramaturgo dando a sua visão desse espetáculo, 

então isso ta chamando a atenção. 

 

Alex: Aqui tem água, esgoto, luz elétrica, telefone, internet? 

 

Nanego: Tem! 

 

Alex: Vocês usam gerador? ou não? 

 

Nanego: Não. 

 

Alex: Só de concessionária mesmo? 

 

Nanego: Só de concessionária. 
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Alex: Esse projeto que está sendo apresentado ele levou quanto tempo para ser 

elaborado? Existe um projeto geral né... e um projeto específico de cada 

apresentação... qual o cronograma de trabalho? 

 

Nanego: Olha é o seguinte, por exemplo, já pensando em 2008, acabado esse 2007, a 

gente faz uma avaliação e nós começamos a elaborar já o próximo projeto, que é lançar, 

inicialmente já a partir de maio, nós lançamos o edital de dramaturgia, pra escolher o texto 

dramatúrgico, daí nós damos 2 ou 3 meses desse edital aberto, lá pra agosto ou setembro a 

gente lança um edital de encenação, onde os encenadores da cidade ou fora da cidade, 

possa apresentar um projeto... aí é... é um ano trabalhando ele... aí coloca nas leis... só que 

a gente nunca captou (captar verba através de incentivos à cultura em programas estaduais 

ou federais) esse governo nunca teve o apoio de estado ou federal, é sempre com recursos 

próprios ainda né, mas eu acho que o tempo e o próprio espetáculo vai atrair esses 

investidores... a qualidade dele. 

 

Alex: E a produção começa com quanto tempo de antecedência? 

 

Nanego: Dois meses de antecedência... esse ano foram dois meses, normalmente nos dois 

anos anteriores, até por inexperiência e tal, a gente conseguiu produzir esse espetáculo em 

um mês; a ideia é esse ano (2008) que a gente comece em janeiro... dezembro a gente já 

tenha o resultado do encenador, e em janeiro a gente já comece os ensaios (em 2008 a 

semana santa foi de 17 a 23 de março), pra pegar um pouco mais de dois meses... 

 

Alex: Porque também tem ensaio da orquestra, porque as músicas são originais... 

 

Nanego: As músicas são originais... 

 

Alex: O ensaio da orquestra também é de dois meses? 

 

Nanego: A orquestra também... já toda produção já começa aí... figurino, principalmente 

figurino, ele já começa, porque é muita coisa a produzir, muito figurino, são várias músicas... 

e é pra orquestra tal... tem um coro. 

 

Alex: O coro eu não percebi... 
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Nanego: É que parece que as lavadeiras cantam, aí tem esse recurso e você pensa que 

são os atores também. 

 

Alex: E pós-produção? Quantas pessoas trabalham? Quanto tempo? 

 

Nanego: Olha aí a gente tem na faixa de umas 80 pessoas trabalhando na produção desde 

os prestadores de serviços de iluminação, arquibancada... como a nossa equipe mesmo, 

contra-regragem, equipe de apoio, equipe de recepção... umas 80 pessoas trabalhando 

 

Alex: E quando é pós-produção é essa equipe toda? 

 

Nanego: É essa equipe toda! Essa equipe toda desmontando e catalogando figurino, 

guardando figurino, desmontando, deixando a praça em bom estado. 

 

Alex: Vocês colocam sanitários químicos? 

 

Nanego: 4 sanitários 

 

Alex: Para o público e para os atores? 

 

Nanego: Não... 4 são para o público, pros atores são um ou dois pra cada camarim. 

 

Alex: Bilheteria? 

 

Nanego: Não tem bilheteria, é gratuito. 

 

Alex: Palco? Na verdade são três tablados né? 

 

Nanego: São 3 tablados em uma grande praça. 

 

Alex: Arquibancada é de estrutura metálica... quem é o fornecedor da arquibancada? 

 

Nanego: João... agora não me lembro o nome da empresa. 

 

Alex: Cadeiras, quantas tem? 
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Nanego: A gente só pôde colocar cem cadeiras, ficou muito apertado com cem cadeiras, 

além da arquibancada né... e aí pra cadeirantes, pra deficientes, idosos tal... 

 

Alex: Camarote não tem né? 

 

Nanego: Não! 

 

Alex: Cobertura também não tem né? 

 

Nanego: Cobertura não tem! 

 

Alex: Nem pro ator e nem pro público? 

 

Nanego: Aí se chover realmente o espetáculo pára... já teve anos assim de eles pararem e 

não teve sessão por causa da chuva. 

 

Alex: Cabine de som? Cabine de luz é junto? 

 

Nanego: Tem! É Junto. Som e luz tudo junto. 

 

Alex: Tem uma central de energia elétrica? 

 

Nanego: Não! 

 

Alex: É direto da rua? 

 

Nanego: É direto da rua... tem colocado um transformador próprio, pra esse evento que a 

carga de energia é muito grande... para não dar queda. 

 

Alex: Sala de direção geral tem? 

 

Nanego: Não! Tem camarim pra os atores, atrizes, diretores. 

 

Alex: Sala de controle e segurança? 

 

Nanego: Não!... tem segurança, mas... 
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Alex: Sala de imprensa também não... apoio a TV e Rádio não... 

 

Nanego: Não! 

 

Alex: Camarins são 3 né? 

 

Nanego: 3... Na verdade a gente usa a estrutura da arquidiocese, como camarim também, 

na verdade então são 5 camarins, e o casarão também serve de camarim pra orquestra 

(casa da prefeitura em frente à praça). 

 

Alex: Posto médico... não tem... 

 

Nanego: Não tem! 

 

Alex: Barracas de bebidas e lanches não tem? 

 

Nanego: Tem... naturalmente... os ambulantes que tem aí, tem as barracas de lanches... 

 

Alex: Espontâneos... 

 

Nanego: Espontâneos da cidade... porque o evento, ele é curto, é uma hora e meia e não... 

 

Alex: Lojas de souvenires não... estacionamento é na rua mesmo... adaptação no 

trânsito, não chega e precisar né? 

 

Nanego: Não chega a precisar... tem um certo controle, porque nós fechamos a rua na hora 

que começa o espetáculo, pra não ter o barulho de carro. 

 

Alex: Produtores de efeitos especiais 

 

Nanego: Não!... o espetáculo tem efeitos especiais, mas é tudo... por exemplo, esses que 

está acontecendo esse ano, é tudo ideia minha, de colocar uma coisa ou outra dentro do 

espetáculo (...) 

 

Alex: Tem alguns fogos... 

 

Nanego: Tem aqueles efeitos de fogos... 
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Alex: Tem algumas pessoas que te ajudam? 

 

Nanego: Os fogos aí já contrata uma empresa pra fazer o efeito (...) tem até a Salomé 

(personagem da peça) aquela coisa... coisas contratadas. 

 

Alex: Mas esse figurino que tem uma tocha na cabeça aí... é coisa tua? 

 

Nanego: Não! Aí já é do figurinista contratado 

 

Alex: Qual é o efeito que você faz? 

 

Nanego: O efeito são os fogos, aquele efeitozinho na cena de Salomé... então essas coisas 

pequenininhas aí. 

 

Alex: Máquina de fumaça... são duas? 

 

Nanego: São 3! Uma lá em cima e outras duas aqui em baixo. 

 

Alex: Espuma não usa... fogos de artifício tem no fim... pirotecnia tem o tempo todo... 

e é uma equipe que você falou que tem né? 

 

Nanego: É... a pirotecnia são duas pessoas de uma empresa contratada. 

 

Alex: Balão usa... efeitos sonoros? 

 

Nanego: Não! 

 

Alex: Computação? usa alguma coisa? 

 

Nanego: Não... tem aqueles efeitos de globo computadorizado. 

 

Alex: Raio laser não usa... odores? Trabalha com odores? 

 

Nanego: Não! 

 

Alex: Máquina... não tem nenhuma máquina não né? 
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Nanego: Não. 

 

Alex: Artistas, quantos artistas tem? 

 

Nanego: Olha nós temos entre atores, atrizes, bailarinas, cantoras e músicos, são 140 fixos 

e aí tem a direção, os figurinistas, então contado com tudo isso né. Toda a equipe envolvida 

dá umas 200 pessoas... só artista que é aproximadamente 140 pessoas... são 53 atores, 45 

músicos, 14 da orquestra, 10 bailarinas, aí vem direção, assistente de direção, figurinista, 

maquiagem. 

 

Alex: Tem diretor de palco? 

 

Nanego: Não! A gente mesmo acaba fazendo tudo né, tem uma equipe aqui... eu e mais 

umas 10 pessoas a gente acaba controlando contra-regragem (relativo a contra regra) (...) 

eu to fazendo um tipo de produção que passa por isso também. 

 

Alex: Contra regra, você falou, são dez pessoas então. Maquinista... tem esse cargo 

aqui? 

 

Nanego: Tem um cara aí que faz as vezes de maquinista que é quem monta os trapézios, 

que é quem coloca as coisas... é quem sobe na torre pra cena da ressurreição, é a função 

meio que do maquinista e são umas 3 pessoas exercendo a função. 

 

Alex: Montadores... 

 

Nanego: Tem uns 2... na verdade se junta com tudo né... a equipe de contra-regragem, 

maquinista, montadores e junta aí... a gente tá trabalhando na faixa de umas 15 pessoas. 

 

Alex: Hoadie crew? Aquele que monta o instrumento musical... tem? 

 

Nanego: Tem! O cara da orquestra... o chamado montador né... tem um cara. 

 

Alex: Cenógrafo quantos são? 

 

Nanego: A pessoa que assina a cenografia é uma pessoa, aí tem o cenotécnico... aí são 3 
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Alex: Figurinistas são quantos? 

 

Nanego: O que assina o figurino é uma pessoa Adriano Bezerra, agora ela tem uma equipe 

de umas 6 pessoas, mais 4 costureiras, aderecistas e tal também. 

 

Alex: Produtor quantos são? 

 

Nanego: Produção mesmo, tem um produtor mesmo que sou eu, que faço a vez de 

produtor, agora tem um bocado de pessoas que é uma equipe que faz parte da produção 

que são 80 pessoas mais ou menos. 

 

Alex: Eletricista, quantos são? 

 

Nanego: Só tem um! 

 

Alex: Iluminadores 

 

Nanego: É um, mas tem toda uma equipe que... 

 

Alex: Pintores? 

 

Nanego: Tem 1 

 

Alex: Marceneiro, serralheiro... 

 

Nanego: Tem um de cada um 

 

Alex: Maquiador e camareiro? Quantos são? 

 

Nanego: Nós temos 8 camareiras e nós temos uma equipe de 3 maquiadores 

 

Alex: Porteiros e bilheteiros quantos são? 

 

Nanego: Não tem bilheteria... aí é recepcionista, somos 12 

 

Alex: Faxineiros e lixeiros 
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Nanego: Nós temos aí uma equipe da Emlur que é uma empresa de limpeza urbana da 

cidade e eles fazem essa limpeza ao término do espetáculo, aí eu não sei quanto é essa 

equipe, mas deve ser umas dez pessoas. 

 

Alex: Seguranças? Quantos são? 

 

Nanego: 20 seguranças da iniciativa privada que a gente contrata, aí tem a guarda 

municipal e polícia militar. 

 

Alex: Bombeiro tem? 

 

Nanego: Tem... não sei te dizer quantos (...) é só uma espécie de prevenção né... eles 

ficam durante o espetáculo. 

 

Alex: Motorista, quantos são? 

 

Nanego: 6! Os carros que levam os atores em casa. 

 

Alex: Tem outros setores que participam... secretaria de obras? 

 

Nanego: Tem, por exemplo, a Seinfra que é a secretaria de infraestrutura, que é quem, por 

exemplo, nós tivemos que arrancar postes da praça... a própria limpeza é outro setor da 

prefeitura o Sedurb que é a que controla a questão dos ambulantes, que disciplina isso. Nós 

temos o STTrans que é um outro setor da prefeitura que controla o trânsito e Secom que é a 

secretaria de comunicação que é quem fica responsável pela comunicação toda, os folders 

(...) quando tem que contratar uma agência... propaganda de televisão, tá saindo, não sei se 

você teve a oportunidade de ver mas ficou muito legal. 

 

Alex: É tudo contratado? 

 

Nanego: É tudo contratado... são umas cinco secretarias envolvidas... 

 

Alex: Site vocês não tem né... específico do espetáculo... tem que acessar o site da 

prefeitura... tinha que criar um site de vocês né? 

 

Nanego: Pois é... é uma ideia né... esse ano a gente está fazendo o segundo DVD a gente 

fez um DVD o ano passado e tem um DVD desse ano (2007). 
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Alex: E fala uma coisa pra mim, só pra finalizar. Um espetáculo feito ao ar livre como 

aqui numa praça né, você que tem feito a produção desse espetáculo já há vários 

anos. Qual a principal preocupação que se tem que ter com o espaço físico, com a 

logística pra que isso aconteça? O que você aconselharia? 

 

Nanego: A coisa que você tem que ter em mente, pra que tudo ocorra bem é planejamento 

e antecedência nas ações, então tudo isso dá uma segurança ao evento, você montar a 

arquibancada com antecedência, checar essas coisas... camarins, fazer ensaios 

antecipados no próprio local, com tudo já acontecendo, luz, som e principalmente ter a 

preocupação com a segurança... 

 

(interrupção da gravação) 

 

Nanego: ...É a coisa do público estar sentado e ver o espetáculo de ver de forma cômoda, 

de forma confortável, já que é uma coisa de rua e tal e que ele possa tem maior visibilidade 

desse espetáculo, porque é complicado você adicionar né... um grande público, um grande 

espaço e que você possa ter o máximo de visibilidade em todos os lugares, e normalmente 

isso não acontece, tem alguns lugares que você acaba não vendo algumas cenas, mas que 

é natural pelo número de pessoas que vem assistir ao espetáculo, mas eu acho que a 

grande preocupação é planejamento e antecedência desse planejamento, normalmente 

isso... por ser um órgão público e a máquina é pesada e isso acaba dificultando um pouco 

e... essa coisa a gente só consegue mesmo estando presente. 

 

Alex: E montar equipe? é fácil? 

 

Nanego: É outra coisa complicada, ter uma equipe grande... então é melhor que você forme 

uma equipe menor, e você tenha controle e possa estar cobrando das pessoas as ações, do 

quê uma equipe grande que você acaba se perdendo entendeu? Então isso também é uma 

grande (preocupação)... você ter uma boa equipe... a coisa flui... esse é um grande ponto de 

que as coisas podem não acontecer, isso eu só consegui mesmo com essa experiência 

desses três anos, antes eu trabalhava muito mais... ainda trabalho muito... mas porque 

inicialmente era uma equipe grande, a gente foi começando a diminuir e escolher as 

pessoas certas, saber as pessoas que tem que estar nos postos chaves, porque aí você fica 

tranquilo, essas pessoas não vem trazer problemas, elas vão solucionando... outro grande 

problema é que as pessoas sempre vem a você pra resolver coisas simples, não tomam 

iniciativa de nada... solucionando... só quando a coisa mesmo pegar é que... então são 
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várias... tem que ter muitos detalhes pra que essa coisa aconteça a contento, com 

satisfação. 

 

Alex: Legal! Muito obrigado! 
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HUMBERTO LOPES 
Diretor do espetáculo “Jesus, uma paixão”. 

 

 

 

 

João Pessoa, Paraíba, 06 de abril de 2007. Tipo de entrevista: Especial 

 

 

 

Alex: Humberto! Esse espetáculo que você está dirigindo é feito em espaço aberto... 

quais as condições que tem aqui? Se elas são ideais? O quê que vocês tiveram que 

adaptar, ou melhorar, para acontecer esse espetáculo? 

 

Humberto: Na realidade uma encenação como essa, ela te requer uma construção de 

equipamentos e de estrutura, porque a utilização da fachada do prédio, por exemplo, ela é 

como se fosse um pano de fundo, não é o que é utilizado né, não tem a função de 

comunicar, a função é mais ilustrativa, nesse caso aqui específico e quando a agente 

concebe um espetáculo de rua, a primeira coisa que tem que se pensar, em termos do quê 

vai ser construído para aquela encenação de interferência, o primeiro pensamento é sempre 

na questão da verticalidade, porque na estática da rua... no espetáculo de rua... o 

espetáculo tem que sei instalar, mas ele não tem que se instalar de forma estranha ao 

espaço físico, ou de forma absolutamente contrária, ao ambiente, porque as pessoa que 

estão na rua, elas não foram pro teatro, não saíram quase pra teatro, então quando você 

instala, meio que sua proposta de encanação, na construção do espaço físico, ele tem que 

entender o espaço, ele tem que estar dentro sem ter uma interferência contrária... então, por 

exemplo, eu estou em frente de um prédio histórico e optei por fazer uma encenação numa 

linha mais circense, que me possibilitava usar muito pouco de estrutura e de a gente se 

apresentar sempre de forma verticais e não tão grossas, não tão pesadas. Normalmente 

quando você vai fazer um espetáculo de rua e esse é um espetáculo que se chama “de 
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rua”... o primeiro ponto é... a verticalidade... o quê é que eu posso construir de coisas aqui, 

verticais e... a horizontalidade, que é as entradas e saídas dos atores... por onde eles vem, 

por onde eles vão... no caso específico desse espetáculo, como eu optei por um tema mais 

circense... de cultura popular, mas também circense, onde eu tinha que investir era em 

equipamentos verticais de ferro e de corda, que não interfere muito na visão, ou seja, eu não 

precisei construir coisas muito pesadas, evidentemente que a cada espetáculo, cada 

intervenção na rua, ele exige o tipo de cenário... cada um exige um tipo de cenário 

específico... eu já fiz um espetáculo, que a gente construía, praticamente uma caixa cênica, 

mas aí “era a proposta” e aí, quando você constrói a caixa cênica, você tem que construir 

uma caixa cênica, pensando sempre que é numa interferência de rua, pra que aquela caixa 

cênica seja construída de forma que ela se dilua na rua, ou, pelo menos, que ela não tenha 

tanto peso, porque se não, não precisava ir para a rua, basta fazer numa sala, se você 

fechar muito... não precisa ir pra rua... 

 

Alex: E aqui tem uma dificuldade a mais, que ele é cumprido e estreito né? 

 

Humberto: Exato (ou seja...) é um corredor né... 

 

Alex: É um corredor, e você tem que diluir a cena por todo esse caminho então, talvez 

tenha que ter um ritmo né de acontecer, parece que tem três tablados né? 

 

Humberto: É. 

 

Alex: E vai variando de um pro outro... é isso? 

 

Humberto: Na realidade ele poderia não ter tablado nenhum... essa apresentação poderia 

ser toda no chão, mas os tablados eu botei para valorizar as manifestações de cultura 

popular que dependem muito da resposta pisada, pra poder construir a dança e essa 

resposta da pisada tem tudo a ver com a musicalidade das manifestações de cultura 

popular... poderia não ter... poderia ser um picadeiro, aí como eu não queria “palco”, aí eu 

optei por um tablado, eu teria a madeira para construir esse ritmo e, ao mesmo tempo, eu 

não teria uma interferência no espaço fico como um palco, por exemplo. 

 

Alex: E não ter bastidor é uma coisa que atrapalhou muito? Ou tudo bem, assume o 

pessoal entrando de lado... 
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Humberto: Essa foi uma opção, porque é como eu vejo o teatro... é como eu vejo a 

encenação de rua, desde o começo eu me coloquei sempre nessa postura, desde que eu 

comecei a pesquisar rua e fazer teatro de rua, eu sempre achei e defendo de que na rua 

você não precisa esconder... quando você está em cena o mistério se estabelece... o 

mistério teatral está estabelecido, quando você sai (de cena) você pode até ficar ali com os 

outros assistindo que não tem nenhum problema, porque quando você sai da sena... basta 

você se abaixar e se levantar... se levantou está em cena, se abaixou ta fora de cena, por 

exemplo, como a roda de rua... o mistério desaparece... isso é próprio da rua... e nessa 

encenação eu podia ter feio um fechamento todinho atrás para eles circularem por trás, mas 

aí isso me incomoda na rua porque eu acho que o espetáculo “ele é de rua” e ele tem que 

ter a movimentação da rua... visualmente pode ser meio estranho, mas dentro de uma 

elaboração, de uma estética de rua, a que eu procuro e a que eu construo, eu tento fazer 

com que essa estranheza se dilua dentro, então se vê, está absolutamente assumido, você 

entrar e sair... porque até elas entrarem no foco, até elas entrarem no tablado, ou até elas 

entrarem no espaço determinado para a encenação, elas passam para lá e para cá, mas o 

mistério não se desfaz. 

 

Alex: E como é que é a infraestrutura para ensaio? Você ensaiou aqui mesmo, 

ensaiou em outro lugar? 

 

Humberto: Esse especificamente ele foi construído em sala pequena, cena por cena, 

depois a gente partiu pra um campo de futebol que tinha lá perto de onde a gente estava 

ensaiando e abriu ele para, mais ou menos para isso aqui, e três dias antes do espetáculo, 

nós começamos a ensaiar aqui, para que as pessoas pegassem a dinâmica, a distância que 

vão caminhar, que hora que vão sair, que hora que entra na cena, e isso talvez... nessa 

encenação, por exemplo, isso talvez seja a coisa mais complicada. 

 

Alex: E no campo de futebol tinha também as traves para fazer os movimentos 

circenses? ou não? 

 

Humberto: Eu construí as traves antes e a gente conseguiu colocar lá... não colocou todas, 

mas eu trabalhei com o essencial que são as duas traves do meio e umas cenas que 

acontecem atrás, em altura, elas eram feitas em baixo, porque eu não tinha aquela 

estrutura... porque na realidade não era aquela estrutura, ideia original e até chegar aqui, 

eram estrutura finas parecidas com as que eu faço nas traves, pequenas, com espaço só do 

cara ficar em cima e cada uma de um lado... só que com a proibição de utilização da igreja 

para a saída dos atores... aí eu tive que construir um (androm?), ou seja construir uma 
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estrutura... que a ideia era o seguinte... os atores que sairiam dali, sairiam de dentro da 

igreja e a igreja seria a coxia... com a impossibilidade, aí eu tirei as duas estruturas laterais, 

fiz uma só pra criar ali um espaço, porque alguns personagens precisariam sair dali... não 

teria como vir de lá. 

 

Alex: Para ter a surpresa né? 

 

Humberto: Não só pelo elemento surpresa, mas até pelo equipamento mesmo, 

personagens que usam tamanco... tamanco grego, que usam perna de pau... seria uma 

complicação vir caminhando... claro que se tivesse tido tempo e treinado... faria, mas não é 

o caso em um espetáculo desse tipo... uma produção que você começa um mês e meio 

antes... e tem que dar certo e tem que sair... 

 

Alex: Me fala uma coisa... e chuva? Como que é um espetáculo com chuva?... Tudo 

bem, vai em frente? 

 

Humberto: Depende do tamanho da chuva né (risos) tem uma coisa que com o tempo eu 

aprendi e assimilei e defendo é que... por exemplo, até a árvore que ta na sua frente, que 

impede a sua visão, ela faz parte dessa estética da rua... que é o cara que ta na sua frente, 

que você não consegue ver sem ficar balançando a cabeça... isso é a estética da rua... a 

partir do momento que a gente fizer coisas, ou construir coisa que resolvam isso... aí não é 

rua... eu sou meio radical com isso, entendeu? Acho que isso faz parte... o cara que se 

entroncha43 todinho pra ver a cena... 

 

Alex: O acidente faz parte... 

 

Humberto: É isso faz parte, a chuva... se chover faz parte, a partir do momento que a gente 

conseguir cobrir, que a gente conseguir resolver essas coisas, a gente vai para o teatro... 

talvez a magia desse tipo de encenação seja justamente isso... pô se chover o que a gente 

faz?... e se entra um doido na cena o que é que a gente faz? isso é, talvez seja, pelo menos 

é o que mais me fascina enquanto exercício de criação de trabalho de Teatro. 

 

Alex: Alguma recomendação para quem for construir um espaço... qual a melhor 

preocupação... 

 

                                                 
43 Entronchar: Fazer ficar troncho, torto. Fonte: Houaiss 
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Humberto: Veja bem... um diretor que trabalha com Teatro de rua, evidentemente que ele 

não tem que ser um Engenheiro, um Arquiteto, mas ele tem que entender um pouco dessas 

coisas... ele tem que entender, por exemplo, que determinadas coisas que você constrói tem 

que ter uma divisão de peso, um equilíbrio não sei de quê... são noções básicas de 

engenharia e de arquitetura que você tem que ter, você não precisa ser o profissional, mas 

você tem que ter, se você tiver um projeto, grande como esse, que você tem grana você 

contrata um... se você não tem e está trabalhando com um espetáculo pequeno, de grupo, 

uma coisa que você não tenha esse recurso, aí você tem que ter essas noções básicas e se 

for construir coisas, aí você vai buscar realmente orientação... aí você tem que buscar 

orientação profissional, porque tem coisas que tem a ver com a integridade física do ator, 

porque as vezes... o criador é assim... as vezes se constrói uma ideia e uma estrutura, que é 

linda e maravilhosa, mas que não é segura, porque tem que ter as duas coisas... então cada 

vez mais, o Teatro de rua principalmente, para ele ter a grandeza que a gente quer dar, para 

ele ter a dimensão da rua e pra ele tomar conta do espaço como um todo ele necessita cada 

vez mais de profissionais desse tipo que estejam próximos dele... porque, quanto mais se 

constroem coisas, mais interessante fica essa intervenção, porque cria a magia do Teatro, 

você constrói uma coisa ali, faz a encenação e desmonta, desmancha, aquele coisa... e 

aquela coisa não existe mais... segunda feira não tem mais nada aí... né? isso que é 

mágico... agora quando é na rua, mesmo você tendo toda a ambientação da rua, dos 

prédios, tudo isso... mas seu espetáculo tem uma linguagem, ele ta contado uma história, 

então ele tem que estabelecer com alguns recursos visuais... fortalecer essa história e esses 

recursos visuais eles estão sempre ligados a uma verticalidade, que não é só peso da 

imagem da figura lá em cima, mas é o peso da estética da rua, dos prédios que estão em 

volta de você que tudo é muito vertical né? e quanto mais você constrói coisas verticais, 

mais atores vão ficar dependurados e mais riscos você corre... realmente é isso... Eu to com 

um projeto de um espetáculo pra fazer ainda esse ano... um espetáculo de rua... que é uma 

coisa que ta na minha cabeça que eu vou fazer... eu quero fazer um espetáculo todo 

aerizado44 (aéreo) sem equipamento... eu quero fazer um espetáculo de pelo menos uns 40 

minutos, sem que nenhum ator pise no chão... nenhum equipamento assim como estrutura 

de trave, eu quero dar muito (inaudível) tem uma estátua então tem uma cena em cima da 

estátua, vou ter uma cena em cima do muro, tem uma cena no poste, ou seja eu quero fazer 

um espetáculo todo aéreo com a utilização do espaço urbano como cenário... é uma coisa 

que eu vou fazer esse ano... radicalizar a utilização da verticalidade. 

 

                                                 
44 Aerizado: reduzir(-se) ao estado gasoso; aerizar. Fonte: Aurélio 
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Alex: Acho que o “La Fura dels Baus” faz isso na Espanha... são pessoas penduradas 

por cordas... 

 

Humberto: Há ta sei... 

 

Alex: Eles constroem umas telas...e as pessoas ficam dançado nessas telas... é uma 

coisa muito bonita... 

 

Alex: Então Humberto, parabéns pelo trabalho, muito obrigado! 
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LAU SIQUEIRA 
Diretor Executivo da Fundação Cultural de João Pessoa (FUNJOPE) Equivalente a 

presidente da fundação. Essa fundação produziu o espetáculo “Jesus, uma paixão”. 

 

 

 

 

João Pessoa, Paraíba, 06 de abril de 2007. Tipo de entrevista: Especial 

 

 

Essa gravação ficou prejudicada por interferência de ruídos externos, o que fez, com quê, 

alguns trechos sejam inaudíveis, para não interromper a narrativa constantemente, adotei o 

complemento que me pareceu mais adequado em momentos em que a conclusão da frase 

se apresentou inaudível, essas interpretações apresento entre parêntesis. 

 

 

Alex: Como estão sendo esses eventos ao ar livre? 

 

Lau Siqueira: A gente tem mudando um pouco a convenção de que se tinha de evento 

público aqui, por conta de que a gente passou a ter uma preocupação no próprio evento não 

só com o palco, mas também com o público, por exemplo (inaudível) licitar45 arquibancada, 

temos cadeiras para pessoas idosas ou deficientes e tal e a intenção é que as pessoas 

possam envolver o espetáculo na sua (plenitude) porque na realidade esse evento ele 

promove o Teatro paraibano, ele passou a ser um grande evento do Teatro paraibano, não 

só um evento religioso e tal, a gente passou a ter esse viés de valorização do teatro local, 

quer dizer, nós não temos, como antigamente acontecia, um ator global46 no elenco, todos 

                                                 
45 Licitar: fazer licitação de. 
46 Ator Global: se refere aos artistas de maior prestígio e popularidade, muitos deles atuam na rede 
Globo de Televisão. 



 315 

os atores (hoje em dia) são (residentes do estado) então isso reduz custo e isso tem 

referenciado o espetáculo fora também (fora da cidade e do estado) 

 

Alex: E esses eventos que estão tendo na cidade? Faz parte da organização da 

FUNJOPE? 

 

Lau Siqueira: Exatamente! todos os eventos públicos são dirigidos pela FUNJOPE, desde o 

réveillon, a Estação Nordeste que nós fazemos em janeiro, que é um festival de música que 

acontece nas praias, no centro histórico e nos bairros, depois São João... todos os eventos 

de rua da cidade do calendário oficial do município é produzido pela FUNJOPE. 

 

Alex: Esses eventos que tem da paixão de Cristo pela cidade, eles são concorrentes 

desse aqui? Ou eles são uma preparação pra que possa ser apresentado aqui? Ou é 

porque tem uma demanda muito grande?47... 

 

Lau Siqueira: Eles são complementares, porque são eventos mais espontâneos das 

comunidades, por exemplo nós temos um evento aí que é o mais antigo que é do grupo arte 

povo de um bairro popular daqui que é o bairro de Mandacaru e que já acontece há 30 anos, 

então pela primeira vez, nessa gestão, que a gente tem um olhar pra esses eventos e a 

gente dá um apoio financeiro, mínimo e promove ele na mídia, faz material de divulgação e 

tal, essa tem sido a relação, mas agora como nós temos um edital público, que é pra 

escolha do texto dramatúrgico da encenação e qualquer um desses pode concorrer, 

qualquer um dos diretores desses espetáculos, pode concorrer nesse aqui também, e 

ganhar né, claro, nesses três anos nós tivemos três diretores diferentes, três dramaturgos 

diferentes. 

 

Alex: Dos eventos que você dirige qual é o mais complexo? Talvez seja a festa de São 

João... 

 

Lau Siqueira: Não! a mais complexa é a festa das neves que é a festa da padroeira da 

cidade e ela estava muito desordenada... ela acontece numa área de preservação, que é o 

centro histórico, é aqui nessa área (área onde estava acontecendo o espetáculo da Paixão 

de Cristo) e não havia controle, por exemplo, da instalação de equipamento pesados, não 

havia um controle da instalação de barracas pra venda de bebidas e de comidas e a gente 

começou a mexer nisso aí, a gente começou a estabelecer um certo critério relativo à 

                                                 
47 Concomitantemente à apresentação do espetáculo que foi estudo de caso nessa cidade, haviam 
mais 11 espetáculos na cidade que apresentavam a mesma temática da Paixão de Cristo. 



 316 

higiene, relativo à preservação desses equipamentos... nós protegemos alguns prédios... 

isso aqui também é uma área residencial, então a gente passou a ter um olhar mais 

abrangente pra essa festa, porque ela é muito complicada, porque, por exemplo, 

antigamente ela praticamente interrompia o trânsito nessa área e nós temos tido esse 

cuidado, de não interromper o trânsito, pra que durante o dia a cidade funcione normalmente 

e a noite a festa funcione. 

 

Alex: Obrigado! 
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GRUPO GUARANTÃ 
 

Carla Sapuppo – Vice-presidente grupo Guarantã. 

Hugo Pedro Amstalden – Presidente grupo Guarantã. 

Simone A. Rosa Galdino – Diretora de patrimônio grupo Guarantã. 

Raul Rosados – Diretor artístico grupo Guarantã. 

 

 

 

 

 

Piracicaba, São Paulo, 08 de abril de 2007. Tipo de entrevista: Evento 

 

 

Essa entrevista foi concedida por 4 pessoas que respondiam aleatoriamente e de forma 

complementar, quando entendiam que tinham a melhor resposta para a questão, para 

facilitar a transcrição coloquei as respostas em forma de texto corrido, como se apenas uma 

pessoa estivesse respondendo às perguntas, dessa forma não atribuí autoria às falas. 

 

 

Alex: Nome do evento 

 

Guarantã: Paixão de Cristo de Piracicaba. 

 

Alex: Tipo de evento 

 

Guarantã: Teatro ao ar livre 
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Alex: Local do evento 

 

Guarantã: Parque do Engenho Central 

 

Alex: Duração do evento 

 

Guarantã: Uma semana, do domingo de Ramos ao domingo de Páscoa, no dia anterior ao 

domingo de ramos, no sábado acontece a pré-estréia para convidados. 

 

Alex: Duração do espetáculo 

 

Guarantã: 2 horas e 50 minutos... esse ano… 

 

Alex: Nos outros anos quanto é que foi? 

 

Guarantã: A apresentação foi mais curtinha... foi de 2 horas. 

 

Alex: Público esperado por apresentação 

 

Guarantã: 2 mil e 100 pessoas, pra ficar bem na arquibancada, a arquibancada é pra 2 mil 

e 700 no cálculo do dono da arquibancada 2 mil e 400 no cálculo certo e pra não dar 

problema a gente coloca 2 mil e 100 a venda. 

 

Alex: Diretor geral 

 

Guarantã: Carlos ABC 

 

Alex: Diretor de palco 

 

Guarantã: Na verdade nós mesmos da diretoria, mais o pessoal que já faz há algum tempo 

ajuda nessa... 

 

Alex: Na organização de cada cena... 

 

Guarantã: É de cada cena que entra. 

 

Alex: Produtor chefe 
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Guarantã: O grupo guarantã... no caso seria o Hugo Pedro 

 

Alex: Agente ou órgão empreendedor? Vocês são uma ONG? 

 

Guarantã: Associação civil sem fins lucrativos. 

 

Alex: O órgão público participa de alguma maneira, prefeitura, estado?... 

 

Guarantã: A prefeitura é a co-realizadora, contribui muito cedendo o espaço… 

 

Alex: Esse espaço é da prefeitura? 

 

Guarantã: É... ela cede o espaço, cede funcionários e também contribui com verba. 

 

Alex: Funcionários de qual setor específico? Obras? 

 

Guarantã: Setor de obras, setor aqui de manutenção aqui do próprio Parque do Engenho 

Central, funcionários administrativo daqui da secretaria de Ação Cultural, funcionários da 

parte elétrica... 

 

Alex: E mais alguma outra entidade? Governo do estado participa de alguma 

maneira? 

 

Guarantã: Não... uma verba mínima e a secretaria de estado já participou, mas esse ano 

não participou. 

 

Alex: Delimitação do sítio… quantos metros quadrados tem essa área aqui? 

 

Guarantã: 8 mil e 500 metros quadrados que é o espaço do espetáculo realizado... 

 

Alex: O Engenho é bem maior que isso? 

 

Guarantã: É bem maior, mas o tamanho do Engenho exatamente eu não sei dizer... 

 

Alex: Característica do sítio específica... uma característica importante é que fica ao 

lado do rio Piracicaba né? 
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Guarantã: E é um patrimônio histórico do município o Engenho Central. 

 

Alex: Condições climáticas 

 

Guarantã: Esse ano estamos tendo sorte, porque choveu dois dias a tarde, ontem e hoje, 

(domingo) e a noite parece que está mais garantido, porque em geral (inaudível) 

 

Alex: Acessos existentes, tem várias estradas 

 

Guarantã: É fácil, tem a Bandeirantes (SP 348) tem a Anhanguera (SP 330). 

 

Alex: Infraestrutura da cidade... Piracicaba, ela tem um caráter turístico né, então os 

hotéis conseguem absorver as pessoas que vem pra cá? Não precisa criar nada 

para... 

 

Guarantã: Comporta! 

 

Alex: Como é a oferta de água, luz, esgoto, tem isso no espaço da apresentação? 

 

Guarantã: Tem 

 

Alex: A luz que vocês usam é de concessionária ou é de gerador? 

 

Guarantã: É de concessionária, é feito um reforço... 

 

Alex: Colocam um transformador... 

 

Guarantã: Eles colocam um reforço, mas a gente ainda não tem condições... 

 

Alex: Todos os outros usam gerador... (os outros eventos visitados para a pesquisa) 

 

Guarantã: E a gente pensa em colocar um gerador (...) a gente conta com a sorte (risos) 

porque é caro de mais né... a gente pensou, até o pessoal aqui do Engenho falou isso, que 

pro ano que vem conseguir pelo menos para a metade, pelo menos pra iluminação, 

conseguir um gerador... nós vamos pensar nisso. 
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Alex: É gozado que eu nunca consigo explicação das pessoas da importância dos 

geradores... lá no espetáculo em Caruaru disseram “é porque, inclusive, é mais 

seguro! A gente não fica na mão da concessionária”... então pelo corte... 

 

Guarantã: Como o prédio aqui é antigo, o Engenho... oscila muito a rede (...) e a gente teve 

esse ano, por exemplo, caiu a banana (disjuntor de proteção) do transformador aí... se você 

tem um gerador você já (segura a onda), eles podem ir resolvendo, mas você pode ir 

metendo o pau no espetáculo, agora num caso desses a gente fica (...) enquanto eles não 

consertarem... 

 

Alex: Telefone... 

 

Guarantã: Normal... 

 

Alex: Internet 

 

Guarantã: Normal... tudo normal! 

 

Alex: …Específico de cada espetáculo, quando é que vocês começam a trabalhar? O 

projeto? Não a produção… 

 

Guarantã: Acabando esse... (risos) tem que guardar todo esse material... a gente depende 

de incentivos culturais também, a gente tem que mandar o projeto para ser aprovado. 

 

Alex: Isso quando é que é... qual é a data? 

 

Guarantã: Que a gente envia o projeto? 

 

Alex: É. 

 

Guarantã: Agora! já acabando... no mês seguinte... em maio, ou junho já está mandado. 

 

Alex: Existe uma pré-produção antes de começar?... Tipo, contratar pessoas... isso 

com quanto tempo? 
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Guarantã: Começa em novembro (...) envolve o diretor do espetáculo e aí já começa os 

oficineiros que começar o trabalho com o elenco e daí lá pra novembro a gente começa a 

fazer as contratações ver o que falta, arquibancada, o som... pesquisar… 

 

Alex: E em dezembro vocês estão trabalhando nisso? 

 

Guarantã: A gente já começa em dezembro os ensaios. 

 

Alex: Pós-produção quanto tempo dura? em quanto tempo vocês desmontam isso 

tudo (risos)? 

 

Guarantã: Desmontar é rapidinho, dez dias no máximo... o problema são as prestações de 

conta... 

 

Alex: Isso tudo leva quanto tempo? 

 

Guarantã: Pra terminar tudo, até prestar conta pra Lei Rouanet48, uns 3 meses. 

 

Alex: E quantas pessoas trabalham na pós-produção? 

 

Guarantã: (risos) 8! 

 

Alex: Isso é muito comum, nos outros lugares também é assim!... Os sanitários são 

os dos próprios prédios ou são sanitários químicos? 

 

Guarantã: A gente loca também, 4 sanitários 

 

Alex: Isso é pro elenco ou é pro público? 

 

Guarantã: Pro público! Porque pro elenco, o lugar onde o pessoal fica, o galpão, já tem... 

aqui também tem por isso que a gente só complementou com mais 4. 

 

Alex: Bilheterias... 

 

Guarantã: Um contêiner com 8 janelas. 

                                                 
48 Lei Rouanet: Nome pelo qual é conhecida a lei que destina incentivos fiscais às empresas que 
financiam eventos, culturais ou esportivos. 
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Alex: Palcos quantos são 

 

Guarantã: No total? Montados ou naturais? 

 

Alex: Montados e naturais. 

 

Guarantã: (ficaram contando e enumerando os palcos...) 11 palcos! 

 

Alex: Arquibancada... 

 

Guarantã: Uma 

 

Alex: Cadeiras 

 

Guarantã: 246 

 

Alex: Camarotes 

 

Guarantã: 18, sendo que há mais dois espaços iguais aos camarotes que são destinados a 

técnica (luz e som) 

 

Alex: Cobertura... tem nos camarotes... onde mais tem cobertura? 

 

Guarantã: Só nos camarotes, no palco tem de pano, mas não pra proteger de chuva. 

 

Alex: Cabine de som e de luz 

 

Guarantã: É junta e ocupa o espaço de dois camarotes. 

 

Alex: Central de energia elétrica... é a do parque? 

 

Guarantã: Sim 

 

Alex: Sala de direção geral é esse espaço aqui? 
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Guarantã: Esse é o espaço da associação (Guarantã) e do diretor praticamente também é 

aqui. 

 

Alex: Sala de controle e segurança... tem? é do engenho ou... 

 

Guarantã: Tem uma equipe contratada e tem ainda reforço da polícia militar, da polícia civil 

e da brigada de incêndio. 

 

Alex: Quantas pessoas? 

 

Guarantã: (fazendo contas...) 50 a 60 pessoas. 

 

Alex: Tem apoio a rádio TV... linke essas coisas? 

 

Guarantã: Esse ano não teve, em outros anos teve. 

 

Alex: Camarins... quantos? 

 

Guarantã: Então, na verdade, a gente tem os barracões onde estão os figurinos com as 

roupas... todo dia a pessoa pega e devolve pro figurino e elas próprias se vestem, o único 

lugar reservado, que tem, que o pessoal se troca é o dos soldados romanos e dos zelotes, 

que eles podem se trocar lá dentro e os cavaleiros, onde é o haras, lá onde tem as baias 

dos cavalos e eles se trocam lá mesmo, mas o resto do pessoal que tem figurinos especiais, 

eles pegam nesse barracão e vão se trocar nos banheiros... então não tem “camarim” tem 

um lugar onde se guarda as coisas, então são três barracões, contado com o dos soldados 

romanos e mais o quarto que é onde ficam as baias. 

 

Alex: Os cavalos que são usados em cena ficam aqui também? 

 

Guarantã: Ficam... desde quarta feira eles estão... dia 28 (há 12 dias atrás, e 2 dias antes 

da estréia) no ensaio geral eles já estavam… 

 

Alex: E são cavalos alugados? 

 

Guarantã: Não! todos são voluntários, a única coisa que a gente dá é a infraestrutura, ela é 

nossa, as baias, o feno, a alimentação, o veterinário, medicamentos... isso daí é 
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infraestrutura nossa, até a contratação de uma pessoa para cuidar disso, que fica dia e noite 

aí. 

 

Alex: Posto médico, tem? 

 

Guarantã: Tem duas ambulâncias! Com UTI móvel... a Unimed nos apóia também e a 

SAMU que é da prefeitura… 

 

Alex: E tem ocorrência? 

 

Guarantã: Raramente... a pedra que o cavalo passou e espirra e bateu na perna... pessoas 

que torcem o pé... deu câimbra... essas coisas assim, mas do público o que a gente usa 

ambulância pra público é mais assim... uma pessoa idosa, não consegue andar até o local, 

põe dentro da ambulância, leva até lá, desce essa pessoa... o que é incrível esse ano é o 

número de idosos que vieram assistir ao espetáculo e cadeirantes... muitos! 

 

Alex: Barraca de bebidas e lanches... 

 

Guarantã: Tem a pracinha de alimentação. 

 

Alex: São quantas barracas? 

 

Guarantã: São dois estabelecimentos, que fica ali naquele barracão da praça de 

alimentação... quando entra da bilheteria... e isso existe não por conta nossa, por conta do 

público que chega, por que pra nós... e não pode vender bebidas alcoólicas, é uma 

exigência nossa que eles não vendam bebida alcoólica, a gente acha que não condiz com o 

evento e a gente proíbe, mas a gente acha que é confortável pro povo que chega, 

(inaudível) quer tomar um refrigerante, uma água então tem ali. 

 

Alex: Restaurante não tem né? 

 

Guarantã: Não! Porque, na verdade, não é um evento que dá muito lucro pra quem explora 

isso... (inaudível) dura meia hora ou quarenta minutos no início e dez minutos no final (o 

tempo que as barracas ficam abertas). 

 

Alex: Lojas de souvenir? 
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Guarantã: A gente tem camisetas! 

 

Alex: Exclusivamente camisetas né? 

 

Guarantã: É. 

 

Alex: Estacionamento? 

 

Guarantã: A gente tem dois estacionamentos, esse ano a gente cedeu o estacionamento 

pro fundo social da cidade, então quem (inaudível) foi o fundo social, as entidades da 

cidade, então eles contrataram um empresa externa... uma empresa de segurança e o 

estacionamento de traz é do evento, então lá tem que entrar com credencial fica 

segurança... a gente só estipula que o estacionamento não pode ser mais caro que os 

espetáculos, então dia que é 5 reais é 5 e dia que é 10 é 10 (o preço do espetáculo e o 

preço do estacionamento) e a gente pede pra eles (inaudível) deixe uns lugares reservados 

pros camarotes (inaudível) 30 lugares pros camarotes. 

 

Alex: Adaptação ao trânsito? Chega a ser necessário? 

 

Guarantã: É para o estacionamento... 

 

Alex: Produtor de efeitos especiais, tem? 

 

Guarantã: É ele está junto com o iluminador... o iluminador é quem cria os efeitos especiais. 

 

Alex: Máquina de fumaça... quantas pessoas são? 

 

Guarantã: São 4 (pessoas) é da empresa que fornece o material e são 3 (máquinas) e eles 

ficam ajudando e qualquer problema eles trocam as máquinas. 

 

Alex: Espuma não usa... 

 

Guarantã: Não. 

 

Alex: Fogos de artifícios... 

 

Guarantã: Sim! aí é outra empresa 



 327 

 

Alex: Quantas pessoas? 

 

Guarantã: 3 pessoas. 

 

Alex: Pirotecnia... tem alguém que cuida disso? 

 

Guarantã: São 2 e tem produção do elenco. 

 

Alex: O áudio que a gente ouve é a voz de vocês mesmos né? 

 

Guarantã: Gravada... 

 

Alex: Pré-gravada? 

 

Guarantã: Só a do narrador que não (que não é pré-gravada) é ao vivo e aqui fora, a do 

Pilatos e a do narrador, é microfone sem fio. 

 

Alex: Usa computador em alguma parte da apresentação? 

 

Guarantã: Não 

 

Alex: Raio lazer... nada disso? 

 

Guarantã: Não. 

 

Alex: Vocês chegam a usar alguma coisa de odores? 

 

Guarantã: Não. 

 

Alex: Máquina?... pra elevar etc... 

 

Guarantã: Uma bomba d’água... pra fazer a chuva... 

 

Alex: ...E é uma “chuvona” né! (risos) e vocês tomam chuva mesmo lá? 
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Guarantã: ...É chuva de verdade! (...) uma piscina e uma bomba e tem uma pessoa que liga 

lá na hora da chuva... tem um chuverão lá... é um encanador (o responsável pela instalação 

da chuva) o ano passado não era e esse ano a gente chamou um encanador. 

 

Alex: Quantos artistas? Quantos figurantes? 

 

Guarantã: Ao todo são 500 pessoas envolvidas... os papéis principais são atores da cidade, 

já há alguns profissionais (...) são 52 personagens com fala (que falam algo durante a 

apresentação) são mais ou menos 350 (parece que o total real de atores em cena é 350 

pessoas) 

 

Alex: Músico não tem né? Ao vivo? 

 

Guarantã: Não! 

 

Alex: Essas músicas que vocês tocam são pré-gravadas e aí usa o quê? usa 

orquestra? 

 

Guarantã: Não! usa o CD mesmo, a gente paga o ECAD49 (...) mas é da própria trilha do 

filme... 

 

Alex: Não é nada produzido especificamente pra esse espetáculo? 

 

Guarantã: Não... acho que o diferencial é (“Uma Vaca”) que a gente tem usado que é um 

grupo brasileiro de música instrumental e desde o ano passado a gente trouxe... 

 

Alex: E ele agora toca pra vocês... 

 

Guarantã: Não a gente usa os CDs e nós estamos pagando o direito autoral pra eles. 

 

Alex: Quantos contra regras? 

 

Guarantã: São umas dez pessoas acho (ficaram fazendo as contas). 

 

Alex: Maquinistas? 

                                                 
49 Ver glossário. 



 329 

 

Guarantã: Tem os cenotécnicos... 5 pessoas do Vando, eles que fazem a parte de 

marcenaria, fora os caras que montaram os palcos que é da equipe, depois a marcenaria 

mais umas 5 pessoas e o pessoal que põe o cenário em cima disso, 3 pessoas, mais o cara 

que pintou veio em 2 (fazendo contas) no total umas 15 pessoas. 

 

Alex: Cenógrafos quantos são? 

 

Guarantã: 3 o Marcos Thadeus, o Kaká e o Pádua. 

 

Alex: Figurinista? 

 

Guarantã: Tem 2, a Hortência e o Skall. A concepção dos figurinos, a maioria é do Carlos 

ABC, que é o diretor da peça, ele desenha e aí o pessoal... 

 

Alex: Tem costureira, passadeira? 

 

Guarantã: Só costureira, tem a costureira que faz a coisa mais simples, tem o Carlos que é 

um figurinista que faz as coisas mais complexas... bem complexas... (no folder há a 

indicação de 2 pessoas para adereços, 1 para figurino especial e 4 para manutenção e 

costura) 

 

Alex: Eletricista? 

 

Guarantã: É da prefeitura, são 3 que ficam aqui de plantão. 

 

Alex: Iluminadores? 

 

Guarantã: É um da concepção e operação dele, mas a equipe dele são mais 3... mas 

iluminador é 1 ele concebeu a luz e ele opera... a gora a montagem tem mais 3 junto com 

ele. 

 

Alex: Maquiador e camareira? 

 

Guarantã: Maquiador não tem! Camareira também não! Cada um faz no seu tempo... cada 

um cuida da sua... 
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Alex: Porteiros e bilheteiros? 

 

Guarantã: Bilheteiros são 8 e mais ali são umas 10 pessoas nas catracas, auxiliando o 

pessoal no camarote. 

 

Alex: Faxineiro e lixeiros? 

 

Guarantã: São 5 pessoas e eles ficam durante o espetáculo, mantendo a limpeza dos 

banheiros, da praça de alimentação. 

 

Alex: Médicos? 

 

Guarantã: Tem 1 médico e mais o motorista e mais um enfermeiro... tem 3 pessoas em 

cada equipe, em cada ambulância... então são 6 pessoas. 

 

Alex: Motoristas? 

 

Guarantã: Nós mesmos! (risos) 

 

Alex: Vocês que tem experiência em montar isso, o quê que vocês aconselhariam 

para quem vai montar um espetáculo ao ar livre, qual é a preocupação que tem que 

ter? É mais o cronograma? É mais a montagem da equipe? Enfim o quê vocês 

aconselhariam pra quem vai montar um evento ao ar livre, em termos de 

infraestrutura, de logística. 

 

Guarantã: Eu acho que é tudo isso junto, mas eu acho que um cronograma bem feito é bom 

porque se atrasar a coisa não anda... na verdade o layout50 de tudo, porque do quê depende 

o layout, depende da concepção do diretor, então a primeira coisa a fazer é a concepção do 

diretor, o quê que ele quer fazer? Ele quer começar aqui? Ele quer começar lá? Definido 

isso você vai pensar na logística do layout do espetáculo... tem que ter fechamento aqui, 

tem que ter fechamento ali... pensar em toda a infraestrutura disso e é o quê primeiro a 

gente a gente tem que ver... claro! E andado junto com isso tem que ter o elenco tem que ter 

tudo... eu acho que um cronograma bem feito... e saber quem você pretende atingir, de que 

maneira, pra quê se destina o evento, pra quem se destina, ai já tem uma série de 

implicações... quem você espera? Quantas pessoas? (inaudível) uma previsão 

                                                 
50 Layout, nesse contesto é entendido como a configuração de instalação que estabelece a relação 
física entre as várias atividades. 
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orçamentária, pra não extrapolar o que você... porque a bilheteria não paga o espetáculo e 

você tem que correr atrás do patrocínio e é uma loucura. Você tem que pensar em tudo, o 

quê, em um espetáculo ao ar livre, pode acontecer... pode chover todos os dias... o que 

você vai fazer se chover todos os dias? 

 

Alex: E aí? Vocês realizam o espetáculo com chuva? Até um certo ponto? 

 

Guarantã: Depende... teve um ano que choveu no final... em 2005... o povo não foi embora, 

eles ficaram na chuva, abriram sombrinhas, o público, e ficou, aí a gente terminou o 

espetáculo... mas qual é o perigo? Porque ao ar livre tem o perigo de choque... tem os dos 

cavalos, principalmente, que pisam nos fios e corta e daí começa a dar choque... então tem 

os perigos de fazer com chuva... então a partir do momento que os iluminadores, o pessoal 

da elétrica, optar por “tem que parar” se começar a chover... mesmo que o público fique ali 

tem que parar, se constata que dá pra ir tudo bem, a gente vai levando... Mas só foi uma vez 

que a gente teve que (parar), nas outras vezes chovia antes e a gente cancelava antes. 

Teve um ano que choveu a semana inteira e a gente se apresentou na próxima... quando 

era só no final de semana era lá no Parque da rua do Porto, daí a gente apresentou no outro 

fim de semana. Mas o problema também é esse... você contrata toda essa infraestrutura, 

pode ser que seus fornecedores não vão querer trocar de dia... 

 

Alex: E não dá pra colocar uma “clausulazinha”, se chover... 

 

Guarantã: No contrato tem... é que né, são “n” coisas né... o próprio engenho (local de 

realização do espetáculo deles) porque terminado esse já começa outro evento aqui e a 

gente tem um prazo de 10 dias pra desmontar e limpar a área entendeu? Olha... em 16 

anos, só em dois anos que foi fora daqui, o primeiro ano foi no gramado da USP na 

Agronomia da ESALQ e o segundo ano foi no Parque da rua do Porto e depois foi aqui 

realizado pelo grupo Guarantã... 

 

(interrupção da gravação). 
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MANOEL ANTÔNIO BALLESTER ZANINI 
Convidado para todas as ações de controle dos convênios que foram feitos com órgãos 

públicos que envolvem financiamento da 11ª Parada do Orgulho GLBT51 de São Paulo. O 

equivalente a administrador. 

 

 

 

 

São Paulo, Capital, 03 de junho de 2007. Tipo de entrevista: Evento 

 

 

 

Alex: O nome do evento exatamente como é que é? 

 

Zanini: Depende você pode analisar uma das ações, ou todas as ações, o evento todo é 

“mês do orgulho GLBT” dentro do mês do orgulho GLBT, você tem uma série de ações e 

você até pode acessar o site que você vai ver todas elas... tem feira, tem cinema, tem ciclo 

de debates, a parada e tem mais algumas coisas, menores... tem a corrida, tem o Gay 

Day52... e você vai pegar a lista toda lá no site e você vai ver... desses qual deles você... 

 

Alex: A parada! 

 

Zanini: A parada é lógico! Porque a parada é o carro chefe! A parada é a “11ª Parada do 

Orgulho GLBT de São Paulo”. 

 

Alex: A tua função na organização qual é? 

 

                                                 
51 GLBT: Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais, atualmente adota-se a sigla LGBT 
52 Gay Day: Dia dedicado ao público gay em um parque temático (Hopi Hari) 
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Zanini: Eu estou como convidado, para todas as ações de controle dos convênios que 

foram feitos com órgãos públicos, que envolvem financiamento... então toda a parte 

financeira desses convênios que apóiam ou patrocinam a parada... então todos os itens, 

todos os gastos, todos os pagamentos, todos os estudos... o controle geral disso (inaudível) 

concebendo-o... aí não se restringe só à parada, você tem outras ações também... desde a 

concepção do evento, projetando-o, a princípio você faz uma previsão de gastos ou custos, 

que serão cobertos por esses convênios e depois, alguns exigem licitações, outros não 

exigem... então, você tem por um convênio, a obrigação de contratar pelo menor preço, de 

fazer carta convite, de tornar público através de editais, a publicação do edital de alguma 

(inaudível) e aí sim, você vai trazer o custo real e todo o planejamento, dos pagamentos. (no 

site da APOGLBT Zanini está relacionado como tesoureiro). 

 

Alex: Que tipo de evento que é? Tem o geral, que é do mês todo né... e o da parada? 

Que tipo de evento que é? E qual o objetivo desse evento? 

 

Zanini: O evento é uma manifestação, que reafirma os objetivos dessa minoria, não tão 

minoria, que é os gays, lésbicas, travestis, etc. etc. etc. então esse evento é uma 

manifestação, a gente evita usar, inclusive, a palavra “evento” porque não é... não se 

compara aos eventos. 

 

Alex: Não é uma festa!... 

 

Zanini: Não é uma festa como muitos são chamados... é uma manifestação, o principal é a 

parada que é uma marcha pública, já tornada tradicional, onde você vai reafirmar todos 

esses, valores... (inaudível) 

 

Alex: Características do evento... tem várias locações na cidade de São Paulo o mês 

todo e especificamente na parada é uma passeata ao longo de avenidas na cidade de 

São Paulo... 

 

Zanini: Av. Paulista e Av. Consolação. 

 

Alex: Data prevista, 10 de junho... horário? 

 

Zanini: A parada em si ela vai da 13h30 que é a partida do primeiro carro e o último carro 

deve estar fechando até por volta de 20h00 
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Alex: Na praça da república? 

 

Zanini: Não... um pouquinho antes... onde a Consolação encontra a igreja, ali é a 

dispersão... quer dizer, até algumas paradas atrás existia um show no final, hoje não está 

acontecendo porque tem a obra do metrô ali, que está impedindo o uso do espaço. 

 

Alex: Público esperado? 

 

Zanini: Eu espero no mínimo repetir o último... 

 

Alex: (risos) 2 milhões? 

 

Zanini: 3 milhões... se você consultar o Guinness Book o número oficial do ano passado 

são 2 milhões e 600 mil pessoas, mas é o número oficial... é sempre menor do que 

você avalia... 

 

Alex: Diretor geral, no caso, acho que é o presidente? 

 

Zanini: É o presidente o Nelson Matias Pereira que coordena todas as ações e a vice-

presidente que é a Regina Facchini. 

 

Alex: Agente ou órgão empreendedor? 

 

Zanini: A Associação da Parada do Orgulho de Gays, Lésbicas, Bissexuais e Travestis e 

Transexuais. 

 

Alex: Instituição produtora... quem faz é ela mesma? 

 

Zanini: Não! quem produz realmente é a associação, mas existe uma produtora de eventos, 

espetáculos, de cenas que é a Fun Prime, que é o apoio, uma parte da produção... das 

pessoas que estão realizando. 

 

Alex: Condições climáticas... geralmente não chove né? 

 

Zanini: Mas a gente se prepara pra isso! 
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Alex: Vocês vão usar toda a infraestrutura que uma cidade permite? Água, luz, 

telefone, metrô, esgoto, internet... tudo isso vocês vão usar pra realizar? 

 

Zanini: Sim 

 

Alex: Quanto tempo vocês levam projetando o evento? Quanto tempo você começou 

a trabalhar nesse evento agora? 

 

Zanini: Tem uma série de ações né... tem uma ação mais direta onde o grupo ta reunido 

diariamente, isso tem um mês e meio, mas esse grupo vem trabalhando a nível de projeto 

desde outubro do ano passado. 

 

Alex: No começo quantas pessoas e de um mês pra cá quantas pessoas? 

 

Zanini: (pensando...) Pra projetar, pra tomar as decisões, não muitas, talvez não chegue a 

20 eu teria que contar... quem tem participado mais efetivamente na tomada de decisões 

agora... mas no evento inteiro, aí vai mais de 200 pessoas... cada ação envolve, por 

exemplo, trios elétricos... seguranças no trio elétrico, que chamam de “cordeiros”53, tem 

alguns números que pelo convênio com a prefeitura eu não tenho exatamente, mas posso 

levantar... que é o pessoal da polícia, pessoal da segurança, da (inaudível) postos médicos, 

então cada um, levantar... quantidade (inaudível) 

 

Alex: Vocês têm um cronograma? Vocês podem me passa isso? O quê fazer? 

Quando? 

 

Zanini: Não! (risos) 

 

Alex: Não tem, ou não pode me passar? 

 

Zanini: Não tenho... 

 

Alex: ...Na cabeça? 

 

Zanini: Pelo seguinte, você faz muitas alterações... é porque isso depende de muitas 

condições do próprio mercado fornecedor, a nível de trios elétricos, a nível de material, 

                                                 
53 Ver Glossário. 
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então você vai moldando, ajustando isso ao longo do tempo... teoricamente claro que tem (o 

cronograma), mas eu vou te dizer o teórico ficou lá em outubro do ano passado (risos). 

 

Alex: Mas existe esse teórico em algum momento? 

 

Zanini: Eu teria que recuperá-lo... mas, houve sim esse projeto até porque é obrigatório 

quando você recorre às leis de incentivo... eu honestamente tenho essa planilha... eu tenho 

o original dessa daí... 

 

Alex: Só pra ter uma ideia... 

 

Zanini: Até agora nós não checamos, se a ideia original está batendo com o quê está 

acontecendo, e nem dá tempo de você fazer essa análise, você só vai saber depois de 

terminar. 

 

Alex: Número de pessoas envolvidas... no dia do evento você falou que passa de 200 

né? 

 

Zanini: Mais... Eu nem vou te dar o número de cabeça porque é uma soma considerável. 

 

Alex: Pós-produção... quantas pessoas envolvidas? 

 

Zanini: Aí é menor... eu acho que envolve aí umas 4 ou 5 pessoas no máximo embora, é 

claro, que você tenha que consultar bastante pessoas da equipe, pra recuperar alguma 

coisa, porque não é só a prestação de contas em si... é relatório e justificativas... relatar 

operações... envolve mais do que simplesmente pagamentos... planilhamento disso tudo... 

 

Alex: Documentação do evento... 

 

Zanini: Diretamente é ligado à prestação de contas, se você considerar, por exemplo: 

clipagem, que envolve setores, envolve empresas, envolve contratados... 

 

Alex: Clipagem? 

 

Zanini: É você colecionar tudo o que saiu na imprensa (inaudível). 

 

Alex: E isso quantas pessoas você disse? 
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Zanini: Aí é uma empresa contratada... mas em geral são 3, 4 ou 5 pessoas. 

 

Alex: E leva quanto tempo? Um mês e... 

 

Zanini: Leva uns 15 dias... porque as pessoas já vem colecionando e já vão te passando 

por partes... então depois você fecha isso daí... e como tem algumas reportagens pós-

evento também... é mais ou menos, se passa em uma semana após o evento, então eles 

também colecionam isso daí. Diretamente na prestação de contas se considerar em questão 

de números são 4 ou 5 pessoas no máximo... mas você tem funções que são de (inaudível) 

e o pessoal da área de imprensa que faz essa parte de clipagem aí... coleção. 

 

Alex: Deixa eu perguntar, então, dos equipamentos logísticos que vão ter durante a 

parada. Sanitários químicos? Vai ter? Quantos? 

 

Zanini: Eu tenho o número... teria que somar não tenho de cabeça, se você quiser só da 

parada... pra te falar agora, eu tenho um número na cabeça... 

 

Alex: Mas em torno de quantos? 100? 200? 

 

Zanini: Muito mais... 

 

Alex: Mil? mais de mil? 

 

Zanini: (risos) Depois eu passo te passar o número exato, porque se não (fazendo contas) 

pessoas com necessidades especiais... (inaudível) 

 

Alex: Bom... bilheterias não tem... palco tem? 

 

Zanini: Não exatamente como palco existe todo um estande debaixo do vão do MASP para 

autoridades, imprensa... não é um palco no chão... mas é onde começa o evento. 

 

Alex: É um palanque? 

 

Zanini: É... tipo... não tem esse... 

 

Alex: Caráter pesado... 
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Zanini: Sólido a gente chama até de arquibancada, mas na verdade é uma plataforma, mas 

se você considerar que cada trio elétrico é um palco, aí você tem os 23, 24, 25 trios elétricos 

e nessa edição serão 23... cada um deles é um palco. 

 

Alex: Um palco móvel né?... Arquibancada não tem em momento algum? 

 

Zanini: Não... pra público não. 

 

Alex: Cadeira... aí seria pra essa arquibancada 

 

Zanini: É ali é uma área restrita que não é uma área de acesso ao público. 

 

Alex: Aí deve ter umas 100 cadeiras? 

 

Zanini: (inaudível) Essa lista eu que criei e... (risos) 

 

Alex: Camarote não tem... 

 

Zanini: Não. 

 

Alex: Cobertura... no caso da arquibancada, da abertura, tem a cobertura que é o 

próprio prédio do MASP... 

 

Zanini: É o próprio prédio do MASP... agora, ao longo do trajeto da parada existe ações que 

necessitam de tendas... postos médicos, programas de prevenção de DST AIDS (inaudível) 

tem ambulância, tem uma equipe médica de plantão durante toda a... 

 

Alex: Cabine de luz? Tem? Ou é no carro? 

 

Zanini: Você tem todo o sistema de iluminação e som do vão do MASP 

 

Alex: Usa o sistema do MASP... 

 

Zanini: Não, não usa! aluga! Faz a locação de... nesse caso é um pouco menor por 

exemplo que na feira... a feira é que envolve show... (feira realizada 3 dias antes no Vale do 
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Anhangabaú), mas ali (no vão do MASP) você precisa ter microfone, todas as aparelhagens 

de som etc. 

 

Alex: Isso é alugado do MASP... usa a infraestrutura do MASP? 

 

Zanini: Não! não usa a infraestrutura do MASP... instala isso no vão livre do MASP, mas 

todo o sistema de iluminação e som ligada ao “palco” que são as... 

 

Alex: Existe gerador? Quantos? 

 

Zanini: De cabeça não... mas existe... 

 

Alex: Central de energia elétrica... não chega a instalar... 

 

Zanini: Não... é gerador... (inaudível) gerador de kVA54, (inaudível) cada um deles tem uma 

capacidade diferente. 

 

Alex: Sala de direção geral? Lá no local do evento vai ter alguma ou não?... Deve ter 

uma tenda ou alguma coisa assim... 

 

Zanini: Não... diretamente... tem pra material etc. O Q.G.55 é aqui56. 

 

Alex: Aqui no hotel? 

 

Zanini: Isso quando se aproxima do evento... 

 

Alex: Um mês antes? 

 

Zanini: Não... até menos... umas duas semanas... e o escritório da produtora (Fun Prime, 

agência contratada para fazer as adaptações nos espaços) e a sede da associação57... 

 

Alex: Que é perto da praça da República? 

 

                                                 
54 kVA é uma medida de potência elétrica. 
55 Q.G. sigla de Quartel General. 
56 Hotel Blue Tree Towers, próximo do MASP 
57 A sede da Associação é um espaço de uso contínuo, que é ocupado ao longo de todo o ano pela 
organização e fica na Rua Pedro Américo, 32, 13º andar – República – São Paulo – Brasil. 



 340 

Zanini: Isso exatamente. 

 

Alex: Aqui eu medi de cabeça e é uns 4 por 4 metros... lá é maior que isso? 

 

Zanini: No mínimo o dobro. 

 

Alex: E aquele espaço lá é da prefeitura? 

 

(Zanini consulta Regina Facchini que está ao lado e a partir desse momento, ela passa a 

complementar de forma pontual algumas respostas, no entanto vou evitar identificar quem 

realiza a resposta para ganhar fluência na transcrição) 

 

Zanini: (dirigindo-se à Regina) “A quem pertence à sede da associação?” (Regina 

responde) “Aquele andar ele é de órgão público (prefeitura), cedido para a associação”. 

(conversas paralelas) 

 

Alex: Sala de controle e segurança... vai ter uma sala para isso? 

 

Zanini: Não! o que existe é uma equipe coordenando todo o sistema de segurança durante 

todo o evento. 

 

Alex: A segurança, eu vi em outros eventos de vocês... é Polícia Militar, mas tem 

segurança particular também da organização ou não? 

 

Zanini: Não! 

 

Alex: É só Polícia Militar, então é infraestrutura deles...? 

 

Zanini: Sim. 

 

Alex: Sala de imprensa, tem? 

 

Zanini: Não... tem uma sala para coletiva de imprensa 

 

Alex: Lá no local? 
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Zanini: Vai ter no MASP e para o evento inteiro, para o mês todo você vai ter aqui no 

próprio hotel... vai ter uma coletiva de imprensa aqui no hotel antes de todo o evento e no 

dia da parada tem uma no vão do MASP (na verdade existiam algumas tendas no vão do 

MASP que davam apoio à imprensa, veja as fotos) 

 

Alex: Apoio a TV e rádio... isso também... eles trabalham com carros link, essas 

coisas né... cada repórter que se vire... vocês não dão uma sala para eles? uma coisa 

assim...? 

 

Zanini: O máximo que a gente dá é conexão de internet... é uma salinha que pode ligar o 

LEP (laptop) e pode mandar matérias... 

 

Alex: Camarins tem? 

 

Zanini: Não... no dia da parada não, mas se você considera que cada trio elétrico é um 

palco, vários trios possuem camarim. 

 

Alex: Posto médico, você falou que tem... quantos são? 

 

Zanini: 14... eu te dou os números exatos depois. 

 

Alex: Barraca de bebida e lanche... vocês terceirizam? 

 

Zanini: Não é por nossa conta... 

 

Alex: Restaurante também não... lojas de souvenires também não... né? 

Estacionamento também não, cada um se vira... nem pras autoridades vocês não vão 

atrás de estacionamento para eles? 

 

Zanini: Não... tem áreas estacionáveis pra descarregar... 

 

Alex: Adaptação do trânsito acho que isso é importante né? 

 

Zanini: A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) faz tudo... tudo projetado... faixas 

(faixa que orienta os motoristas sobre as mudanças no tráfego) a equipe de produção 

trabalha com (inaudível) 
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Alex: Vai fechar ruas... desviar trânsito... isso a CET dá o apoio para vocês... 

 

Zanini: ...Mudar os ônibus... tem muito ônibus na Paulista. 

 

Alex: Não sei se vai caber muito para vocês, mas eu vou perguntar, porque está no 

meu roteiro aqui, mas talvez não caiba... sobre efeitos especiais... produtor de efeitos 

especiais? 

 

Zanini: Não tem! 

 

Alex: Máquina de fumaça? 

 

Zanini: Não... se tiver... em algum trio (trio elétrico) se o trio queira fazer isso, mas não 

providenciaremos. 

 

Alex: Eles tem uma liberdade de... 

 

Zanini: Tem! eles tem liberdade... é só não jogar nada lá de cima (de cima do caminhão do 

trio elétrico) nem soltar fogos de artifício e nem projeção... 

 

Alex: Espuma... pirotecnia não... balões? 

 

Zanini: Balões sim, como decoração da própria parada... é mas não são aqueles balões 

blimps58... são arcos... arcos coloridos... bexiguinha inofensiva59. 

 

Alex: São da organização mesmo, não são dos carros... 

 

Zanini: É da organização. 

 

Alex: Efeitos sonoros... música (risos) muita música... efeito de computação, não... 

raio laser, não... odores, não... outras máquinas... máquinas que elevam acho que as 

dos próprios carro né? Eles tem as máquinas... 

 

                                                 
58 Blimp: São grandes esferas infladas que flutuam em eventos e lançamentos, com o principal 
propósito de fixação da marca de um produto ou evento. 
59 Bexiga: Bola de encher, artefato de borracha ou de plástico muito finos, em forma de saco com 
pequena abertura que ao se encher de ar ou de gás mais leve do que o ar, revela formas diversa, 
com cores diversas, é usado para decoração. 
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Zanini: Não! Movimentação de palco, de cenário não. 

 

Alex: Tem artistas? alguém vai cantar? 

 

Zanini: Tem. 

 

Alex: Quantos? 

 

Zanini: Diretamente 1, mas aí cada trio também pode... ter seus convidados... mas em geral 

se você considerar “artistas” são os artista de casas noturnas GLBT, gogo boys60 drags61 

entendeu? 

 

Alex: Isso em cada carro? 

 

Zanini: Em cada carro... 

 

Alex: Mas da organização de vocês não tem um artista que vocês contratam, que vai 

ser o hostess62, que vai ser o apresentador... 

 

Zanini: Tem a apresentadora que é a Silvetty 

 

Alex: Silvetty Montilla? 

 

Zanini: É drag... tudo é drag... alguém que fale na abertura da parada (inaudível) não mais 

do que isso... não tem show... e esse ano tem o DJ Set63... Não tem música ao vivo... 

música ao vivo tem na feira... 

 

Alex: Palestrantes... tem os discursos políticos né? Tem autoridades... 

 

Zanini: Na abertura... na área da imprensa, que tem uma coletiva (coletiva de imprensa) 

 

                                                 
60 Gogo boy: Homem que se apresenta realizando danças sensuais, valorizando seu corpo 
geralmente se apresenta com poucas roupas. 
61 Drag queen: Homem que se veste com roupas de mulher e imita voz e trejeitos tipificadamente 
femininos. 
62 Hostess: É uma profissão, uma espécie de recepcionista de restaurantes, bares, eventos, festas ou 
boates. 
63 Dj Set: Fischerspooner Dj Set, banda de música eletrônica formada pela dupla Warren Fischer e 
Jon Kane. 
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Alex: Isso é para a imprensa, mas e para o público? Eles chegam a se manifestar? 

 

Zanini: Para público têm porque você tem todo o sistema de som, no MASP, e o público vai 

estar lá assistindo essa cerimônia, mas é o presidente da associação (que fala) e algumas 

autoridades. 

 

Alex: Diretor de palco tem? 

 

Zanini: Não... não tem palco... aí é a organização... 

 

Alex: É um palanque... 

 

Zanini: É. 

 

Alex: Contra-regra 

 

Zanini: Não... é como eu te disse, até algum tempo atrás a parada encerrava com um show, 

com palco, isso incluiria todos esses tipos de coisas... 

 

Alex: Maquinista não tem... montadores não tem... 

 

Zanini: Não, porque não tem show. 

 

Alex: O que tem é terceirizado né?... Roadies64... cenógrafos... figurinistas... 

 

Zanini: Não! 

 

Alex: Produtores... quantos? 

 

Zanini: Não... 

 

(interrupção da gravação) 

 

Alex: Motoristas têm? 

 

                                                 
64 Roadies: Profissionais que fazem a montagem e pré-afinação dos instrumentos musicais dos 
músicos no palco. 
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Zanini: Cada trio... 

 

Alex: Não existe um motorista da organização? 

 

Zanini: Não... 

 

Alex: Como é que é feito a concentração desses 23 trios elétricos? Eles se 

concentram na própria Paulista? Como é que é ordenado?... 

 

Zanini: (inaudível) Escolhe um local fora da avenida Paulista, os veículos são vistoriados, 

depois eles entram na Paulista, tem todo um procedimento de... 

 

Alex: E vai precisar do quê? Um grande estacionamento? Em termos de infraestrutura 

o que vocês precisam? 

 

Zanini: Não, não precisa... é como você marcar encontro... marca encontro... (inaudível) já é 

vistoriado aí já pode começar a enfileirar na Paulista (na realidade houve um encontro de 

todos os trios elétricos, em uma grande área de entreposto de alimentos na Av. do Estado 

próximo do Mercado Municipal). 

 

Alex: E eles são enfileirados segundo uma ordem que vocês estabelecem, ou ordem 

de chegada? Como é que é? 

 

Zanini: Uma ordem estabelecida por nós. 

 

Alex: Eu agradeço então a entrevista! 
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FIESTA DE LA MERCÈ 
 

ENRIC MIRÓ – Músico e responsável pela montagem de exposições e difusão do Museu 

Etnològic. 

JOSEP FORNÉS GARCÍA - Diretor do Museu Etnològic e ex-responsável pela organização 

da Fiesta de la Mercè. 

FRANCESC FABREGATI i MARTINEZ – Diretor de programação e atividades do Palau 

Sant Jordi e ex-diretor responsável pela organização da Fiesta de la Mercê cargo que 

exerceu por vários anos até o ano de 2007. 

 

 

Josep Fornés 

 

Barcelona, 10 de junho de 2008. Tipo de entrevista: Especial 

 

 

Entrevista concedida pelas 3 pessoas acima citadas. As respostas foram dadas de forma 

aleatória e complementar. Cada um manifestava suas ideias no momento que 

compreendiam ter a resposta mais apropriada para cada questão abordada. Para facilitação 

e auxílio da transcrição, as respostas seguem em forma de texto corrido, sem a identificação 

de cada entrevistado, apenas como Fiesta de la Mercè, sem autoria específica às falas. 

 

 

(conversas de preparação da entrevista, a entrevista se inicia com a presença de Enric Miró 

e com Josep Fornés, com predominância de respostas de Josep Fornés). 

 

Fiesta de la Mercè: ...a criação de cenografia efêmera, essa é a ideia. Em Barcelona e 

Cataluña, como país e como capital de Cataluña, historicamente é uma cidade onde foi se 

transformando definitiva e extraordinariamente o espaço público. É uma cidade que tanto 
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fazia barricadas para conter a polícia como fechava as ruas para conter os veículos, os 

carros, os automóveis, transformava em um exercício de criação coletiva, popular, 

absolutamente popular, um espaço público assim como, por exemplo, pode-se propor no 

carnaval, uma máscara, uma fantasia, um vestido de carnaval, uma transformação de um 

espaço assim como um cassino, ou um espaço como uma sociedade de dança que 

enfeitam, digamos, em Barcelona a tradição é adornar as ruas, a ornamentação de ruas e 

praças para transformá-los em espaços de festas, em grandes salas de baile. 

 

Alex: Isto tudo é ideia da população? 

 

Fiesta de la Mercè: Da população. É natural. 

 

Alex: Não é necessário tipo: “vamos fazer isto... próxima semana?”. É natural? 

 

(interrupção da gravação) 

 

(Josep Fornés faz a apresentação das imagens da exposição gent de festa e faz 

comentários sobre elas) 

 

Fiesta de la Mercè: Festas à catalana, festas de todo o tipo, bailes, nos anos 40 e 50 – 

jogos na rua, na festa as crianças com olhos vendados, a pinhata (quebra-panela), dança de 

ciganas, dança de ciganas trançando as fitas. Comida, comer na rua é muito importante 

aqui, muito tradicional, a comida, a comensalidade. A proteção das barcas na Fiesta del 

Carmen. Bailes tradicionais na Fiesta Mayor com grande solenidade. Bailes com as 

mulheres no alto, como símbolo. 

 

Alex: Isso estará disponível na Internet? Já está ou ainda não? 

 

Fiesta de la Mercè: Ainda não, mas é possível colocar. Você pode levar em CD, é mais 

rápido. Aqui temos a transformação de um espaço público. Os bailes na rua, o canhão que 

dispara balas com o general... para as crianças... 

 

Alex: Eu li sobre isso quando fui gravar a festividade em Barceloneta, acho que há um 

mês atrás... 

 

Fiesta de la Mercè: Estas são brincadeiras de rua e você vê que não são para crianças, 

sacos pulando, saltando na corrida de sacos. A dança la jota, por exemplo, gente de todas 
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as idades. A Patum, patrimônio mundial. Aqui temos outra Patum, outra Patum. Veja que 

cenografia, que teatralidade popular na rua. As montanhas humanas, as torres humanas na 

praça San Jaume de Barcelona, os protagonistas dos castelos humanos, os que sobem em 

cima, na parte mais alta. O espaço, inclusive, se transforma fisicamente, os gigantes, os 

cavalinhos de papelão. 

 

Alex: Ainda hoje é a mesma imagem? 

 

Fiesta de la Mercè: Se usa. Sim, sim... Totalmente diferente, é o milagre... é a vivência 

absoluta... la copla tradicional com os bailes, em Majorca também, porque aqui também 

temos a mesma cultura que em Majorca, gaita de foles, flauta... A água benta, a água 

milagrosa que agora temos aqui, a chuva, já faz 4 dias, aqui somos um país Mediterrâneo e 

seco... tenho para você, se interessar, uma exposição que é fácil e barata, você a leva e 

pode ser produzida lá mesmo, podemos fazer o que seja, porque existe a possibilidade de 

fazê-lo e é muito fácil, aqui já a temos produzida, inclusive é facilíssima. 

 

Alex: Deixe-me entender: é uma exposição que vocês estão preparando para... 

 

Fiesta de la Mercè: Já a temos preparada e será inaugurada agora, em junho será 

inaugurada. Já está em Damasco, estará em Barcelona e estará em Barranquilla, Colômbia. 

Então é possível, sem nenhum problema... 

 

Alex: Inclusive eu trouxe um pen drive. Deixe-me perguntar: eu selecionei algumas 

perguntas, estão um pouco dirigidas para o Francesc Fabregati... 

 

Fiesta de la Mercè: Logo, logo ele chega... 

 

Alex: Vou pular a parte sobre o que eu quero saber a respeito da Fiesta de la Mercè... 

 

Fiesta de la Mercè: Trabalhei junto com Francesc Fabregati, organizando todas as festas, 

somos da mesma equipe. Agora acabamos de vir da República Árabe da Síria de montar 

festas... chegamos agora no domingo. 

 

Alex: O nome correto de la Mercè é esse mesmo? Fiesta de la Mercè? 

 

Fiesta de la Mercè: Fiesta de la Mercè ou la Mercè, ou simplesmente la Mercè, la Mercè. 
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Alex: Existem muitos eventos vinculados a esta festa, não é? Me disseram 500 ou 

600...  

 

Fiesta de la Mercè: 700. 

 

Alex: ...700, algo ao redor desse número. O senhor tem ideia quantos... eu vou fazer 

uma apresentação geral do que é o evento para as pessoas que não o conhecem: 

total de artistas envolvidos neste evento? 

 

Fiesta de la Mercè: Uuuuu.... Olha... 

 

Alex: Cem, mil, dois mil artistas? 

 

Fiesta de la Mercè: Uuuuu.... Bom, no mínimo, no mínimo... 

 

Alex: A pergunta seguinte é quantos são os profissionais envolvidos? 

 

Fiesta de la Mercè: Profissionais e amadores e também os artistas... muita gente... Eu 

tenho um artigo sobre este assunto, e além do mais não me lembro agora e é importante 

porque de alguma forma... 

 

Alex: Para quem não conhece saber qual é a dimensão disso. 

 

Fiesta de la Mercè: É muito importante a participação da comunidade, muito importante. Há 

uma parte profissional, mas há a participação da sociedade civil que está envolvida é muito 

importante, numericamente e como qualidade também, existem muitas associações que 

participam nesse dia: os “gigantes”, os castillos, esses participantes não são profissionais, 

não são profissionais, são funcionários, cada castillo necessita de 150 pessoas para 

construir o castelo, se não há 150 pessoas embaixo... é arquitetura, é pura arquitetura, se 

não tem, não adianta, não avança, e somente em Barcelona (inaudível).  

 

Fiesta de la Mercè: Existe, aproximadamente, ativos na da Fiesta de la Mercè uns 5.000 

participantes voluntários. 

 

Fiesta de la Mercè: Profissional são uns 2.000, profissionais. 

 

Alex: 5.000 mais 2.000? 
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Fiesta de la Mercè: Exatamente, exatamente. 

 

Alex: 7.000 pessoas envolvidas. 

 

Fiesta de la Mercè: Muitas associações de bairro, cada bairro tem um centro cívico, no 

centro cívico estão as avós e os avôs que fazem sei lá o que, que preparam os lanches, que 

fazem jogos, os que pela manhã fazem “uf”... muitas coisas. 

 

Alex: Estas pessoas estão o tempo todo... é algo cultural, estão ensaiando, estão 

cantando, para diversos eventos, em família, e nessa época sabem que tem um 

evento... 

 

Fiesta de la Mercè: ... estão trabalhando para... 

 

Alex: ...ninguém cobrou isso, nada, é algo cultural, natural da população. 

 

Fiesta de la Mercè: Exatamente. Pela tradição que existe há 200 anos... (conversa sobre 

idiomas) 

 

(interrupção da gravação) 

 

Fiesta de la Mercè: ...ou seja, uma construção simbólica como a festa, como toda a cultura 

dos humanos pode ser utilizada e pode ser utilizada em uma celebração festiva para 

reinventar constantemente a cidade. Barcelona tem sido reinventada sempre, através 

também de suas festas. Desde 1320 em que se celebrou o primeiro Corpus Christi em 

Barcelona, a festa passeia, a festa perambula. Há muitas bandas de rua, como posso te 

dizer... ruas, muitas ruas, para todas as festas, quase todas as festas circulam pelas ruas da 

cidade, ocupam a cidade e fazem sua a cidade, a recuperação do espaço público, como um 

espaço de liberdade, como um espaço popular, livre, sem travas, isso é feito 

constantemente em Barcelona, ou seja, uma das particularidades essenciais da festa em 

Barcelona é o seu caráter anárquico, de auto-gestão, caótico, popular, sem pretensão 

estética, ok? Somente popular, ou seja, não é o Sambódromo. O Sambódromo é para 

turista, ou seja, a festa não é um espetáculo, a festa é uma forma de viver e é uma forma de 

sentir, é uma emoção coletiva, é uma construção coletiva, é uma criação coletiva, é um 

trabalho coletivo, a festa demanda muito trabalho, muito trabalho voluntário e uma 

reciprocidade contínua, “hoje por você, amanhã por mim”, preparar uma comida na rua, 
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muito típico na Cataluña e também muito típico em Barcelona: a comida na rua, os 

comensais todos juntos... isto é, é muito mediterrâneo, parece assim como uma catástrofe 

grega, este sentimento de comer “conjuntamente”, esta comensalidade, é repetida em 

muitas, muitas, muitas festas, a transgressão em todas as festas, no mundo todo, não é 

necessário repetir, em Barcelona também. Se existe uma coisa que nos faz humanos é 

justamente a celebração conjunta, é o que nos distingue com certeza de muitos animais, 

mas inclusive a fala ou a comunicação, o que nos distingue que só fazemos nós humanos - 

a festa. 

 

Alex: São acordos que temos com a sociedade, com as pessoas, com a família... 

 

Fiesta de la Mercè: É isso.  

 

Alex: ...os seres humanos, nossos valores... 

 

Fiesta de la Mercè: É de alguma maneira alguma condição, um traço claro característico de 

humanidade claramente, isso se manifesta constantemente em todas as festas. Em 

Barcelona a transformação do espaço simbólico, transformação simbólica do espaço, 

ocupando a rua em um Carnaval, ocupando a rua no desfile de carruagens da Mercè que 

veio em substituição do desfile de carruagens do Carnaval, o desfile de Carnaval, a rua do 

Carnaval, que foi proibida por mais de 40 anos durante a ditadura de Franco, isso é muito 

importante, a festa em Barcelona foi historicamente reprimida, pelo fato de ser uma festa, da 

capital de Cataluña, que reivindicava sempre sua idiossincrasia de liberdade, sua 

idiossincrasia quase como querendo a independência da Espanha, ou seja, o que pode ser 

comparado de Brasil com Portugal, ou da Colômbia, ou do México com Espanha, porque é a 

mesma coisa, em Cataluña havia também esse sentimento um pouco de divórcio, porque 

custava caro essa tentativa de independência, o que acontece é que estamos na mesma 

península, no mesmo território então não é tão fácil como tornar-se independente na 

América, é evidente. Portanto, Cataluña faz parte do reino da Espanha, e Barcelona como 

capital espanhola também está englobada. Historicamente a festa em Barcelona foi 

reprimida e isso alterou ritmos e calendário. Na Fiesta de la Mercè, há uma grande 

cabalgata, um grande desfile, esse grande desfile só era possível celebrar na Barcelona 

franquista, na Mercè e não no Carnaval, porque o Carnaval estava proibido. Como o 

Carnaval estava proibido, o desfile era feito através da maior festa da cidade, pela Mercè, o 

pretexto religioso foi esse, então isso devemos levar em conta para as festas em Barcelona, 

a origem da festa de Ambulatoria, a festa que circula com grandes bandas de rua, grandes 

desfiles, desfiles não-militares, desfiles festivos de carruagens, enfeitadas, de ”gigantes”, 
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isto vem de uma tradição religiosa de 1320, o Corpus Christi, que ocorreu em Roma, Roma 

foi quem começou esta tradição, no texto eu te explico, e Barcelona o adaptou 

imediatamente por Corpus. O que acontece é que se secularizou, se separou da religião e 

funcionou sozinho, apenas com caráter festivo, sem motivo religioso, ou seja, em Cataluña e 

em Barcelona produziu-se um fenômeno diferente, estranho, peculiar, por exemplo Itália, ou 

em outras áreas da Europa. A festa foi dessacralizada, já não é religiosa. Dizemos la Mercè, 

la Mercè é o nome da virgem Maria, a padroeira de Barcelona ...la Mercè, de uma ordem 

mercenária que liberava os prisioneiros dos piratas árabes, porém não a chamamos de 

Virgem de la Mercè, a chamamos la Mercè, simplesmente, apenas la Mercè, que é a festa, 

mas não tem caráter religioso, quase ninguém lembra que se deve ir a missa nem nada 

disso, as pessoas não vão a missa. O Passeo de Gràcia que é uma das grandes avenidas 

de Barcelona foi interditada durante as festas da Mercè por invenção minha e do Francesc 

Fabregati, principalmente Josep Fornés, por transgredir completamente esse espaço público 

é uma das maiores avenidas da cidade e mais caóticas de trânsito, foi interditada e ocupada 

com stands das organizações não-governamentais de corporação com o Terceiro Mundo, 

cooperação intercultural, etc., ocupou-se. No primeiro dia esse espaço teve 300.000 visitas, 

o povo apoderou-se imediatamente. Um dos exemplos mais claros de transgressão do 

espaço público, de transformação da utilização pública do espaço é interditar ruas para o 

trânsito. Barcelona corta o trânsito espontaneamente na noite de São João, 23 de junho. No 

dia 23 de junho, em Barcelona, em muitas esquinas tradicionalmente fazia-se fogueiras, 

fogos, fogos de São João, na noite de São João, uma festa na qual Barcelona explode em 

pirotecnia por todos os lados, a noite toda se sente o estrondo das bombinhas: “bum, 

bum...”, constantemente, é uma explosão festiva de pólvora, em Barcelona, agora, logo, 

logo, já se começam a ouvir bombinhas, e no dia 23... e quando vem o calor e vem junho, se 

você estiver aqui em junho, se você tiver a sorte de estar na noite de São João, você verá 

essa explosão. 

Alex: Eu vou estar aqui até 16 de agosto. 

 

Fiesta de la Mercè: Até o dia 16 de agosto. Então o dia 15 de agosto você tem que ir a 

Fiesta Mayor de Gràcia. 

 

Alex: Eu marquei a viagem de volta pensando que no dia 15... a abertura, não vou 

pegar a semana toda, mas a abertura eu consigo pegar. 

 

Fiesta de la Mercè: Eu fui organizador das Fiestas de Gràcia desde a municipalidade... 
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Fiesta de la Mercè: Uma semana antes você já vai ver as ruas interditadas... o público, os 

vizinhos. 

 

Fiesta de la Mercè: As cenografias efêmeras que ocupa as ruas para as festas, e a 

desculpa sempre é interditar o trânsito para a ocupação da rua. 

 

Alex: Marquei para poder estar aqui. 

 

Fiesta de la Mercè: 14, 15 e 16. É montado no dia 14, você vai ver. Inclusive, toda essa 

semana, você poderá ver como se começa a preparar, inclusive você pode ver já, agora. 

 

Fiesta de la Mercè: ...estão cortando agora as coisas que serão penduradas. 

 

Alex: Associação de bairros? 

 

Fiesta de la Mercè: Associação de bairros. Trabalham durante o ano todo, mas 

principalmente nesta época estão intensificando o trabalho. A desculpa é interditar a rua 

para o trânsito, converter o espaço cotidiano que está modernamente ocupado pelos carros, 

pelos automóveis, convertê-lo em um espaço social, onde cada noite se come na rua, 

transforma-se a rua em um salão de dança, enfeitado com mil fantasias efêmeras, muitas 

fantasias, e cenografias que reproduzem temas da atualidade, ou temas da natureza ou 

temas inclusive de crítica e sátira política, como no Carnaval, transformando esse espaço: 

muitos motivos florais, motivos exóticos, de qualquer coisa, transforma-se a rua. Em 

algumas épocas, nos anos 30, quando era moda a ópera popular, a zarzuela como 

chamamos aqui, música popular de canto lírico, construia-se cenografias teatrais, inclusive 

grandes cenógrafos de grandes teatros de ópera, participavam como voluntários na criação 

dessas cenografias, hoje em dia isso já não acontece, mas houve casos de grandes 

decoradores que dedicavam-se também a... decoravam salas para os bailes e perfumavam 

salas, o mesmo ocorria nas ruas em festa. Barcelona teve nas Fiestas de la Mercè mais de 

100 ruas enfeitadas, no início do século XIX, e meados no século XIX, isso se perdeu, nas 

festas da Mercè as ruas não são mais enfeitadas, não se faz bailes nas ruas, é feito bailes 

nas praças, mas organizados pela prefeitura, não por nós. O último reduto que fica desta 

maneira de celebrar a festa é nos bairros de Barcelona, em Gràcia, Poble Nou, Sants, 

Gràcia e Sants principalmente, mas Gràcia é espetacular, Gràcia é espetacular... 

 

Alex: Barceloneta também? 
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Fiesta de la Mercè: Barceloneta também, coincide com as Festas de la Mercè... San 

Michele também enfeita as ruas, não tão espetacular, mas é interessante, além do mais é 

um ambiente muito popular. É curiosa a diferença de enfeitar ruas em Gràcia do que em 

Barceloneta ou Sants. Em Sants, por exemplo, são montados pequenos palcos na entrada 

da casa para famílias que tem suas cadeiras e suas grades, que a isolam do resto, deixa o 

espaço de sentar mais delicado. Em Gràcia é completamente aberto, popular, todo mundo 

igual, inclusive há possibilidades de se sentar para comer, pagando o ticket de consumação, 

é claro, mas há possibilidades de se sentar e participar da festa como mais um. Inclusive se, 

por exemplo, na noite do dia 14 você quer participar como voluntário para enfeitar as ruas 

será muito bem vindo e você verá como te abrem as portas para colaborar, como se fosse 

um atelier espontâneo de adornismo, vão te dar um trabalho: “olhe, você prepara isto e corta 

este arame” ou “corta papel e as faixas e você as pinta...”. Você poderia participar como 

mais um da rua, é extremamente aberto, é transgressor, não é fechado, não é restrito 

somente ao núcleo fechado dos organizadores, e sim aberto para a participação 

espontânea, não só um pouquinho, desde... você vem, fica e participa e passa a noite toda 

acordado trabalhando, é convidado para beber e comer, e o que quer que seja, é insólito em 

uma cidade moderna, contemporânea como Barcelona que isso ainda aconteça, mas isso 

gera laços de coesão social muito fortes, muito importantes. É realmente um fato insólito. Na 

Mercè isso se perdeu bastante, nas festas populares de bairro ainda acontece a auto-

organização da comunidade, sim que se dá esta coesão, esta informalidade no tratamento 

das pessoas e a mistura de ricos e pobres, gente humilde e gente estrangeira ou gente do 

próprio país ou seja...  

 

Fiesta de la Mercè: Nos bairros conserva-se a festa da padroeira do bairro, é conservada 

como identidade e este é o último reduto que fica em algum espaço de participação 

diretamente popular, então é a Barceloneta, San Michele ou Nou Barris que é a parte 

norte... na montanha aonde chegou a imigração, ali estão sendo desenvolvidas festas das 

padroeiras somente do bairro, “pasabares”, as bandas de rua que vão de bar em bar, vão a 

todos os bares dos bairros, mas isso é o que já se fazia... são as festas da padroeira de 

cada bairro. A Mercè como Mercè é muito do centro... 

 

Fiesta de la Mercè: ... centro histórico e as grandes avenidas do centro da cidade, é a festa 

organizada e dirigida desde o município, desde a prefeitura, é municipal, mas são 

transformados muito espaços urbanos: mercados, praias e inclusive o céu, é feito um 

festival aéreo, com balões aerostáticos, pipas, para empinar pipas, aviões, exibição aérea, é 

feito... se chama “a festa no céu”. 
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Alex: A Festa da Mercè dura uma semana? 

 

Fiesta de la Mercè: 3 dias.  

 

Alex: 3 dias? 

 

Fiesta de la Mercè: 3 dias intensíssimos. 3 dias muito intensos, no máximo quase 4; mas 3 

dias intensíssimos. 

 

Fiesta de la Mercè: Este ano provavelmente 20, 21... 24? 

 

Alex: 5 dias? 

 

Fiesta de la Mercè: Depende, se a festa cai aqui são 2 ou 3, se a festa cai... 

 

Fiesta de la Mercè: ... e as prévias, 22 e 23, a noite. É muito importante as danças, as 

bandas de rua, o Correfoc, a invasão de animais mitológicos que cospem fogo, recuperados 

junto com a democracia. 

 

Fiesta de la Mercè: Foi inventada. A tradição catalã era o (correbull?) ou seja, o toro de 

fogo. Um toro vivo, solto pela rua, com umas bolas de fogo nos chifres. Ainda celebra-se isto 

em Teruel, em Aragón, e em Valência, que são também territórios culturalmente muito 

parecidos, é cultura catalã, quase a mesma coisa. Então em Barcelona o que foi feito foi 

recriar isso, mas no lugar de um toro vivo, o que se fazia era um animal monstruoso, um 

dragão, um animal de papelão ou de algum material da engenharia festiva, uma escultura 

que lançava fogo, isso é pirotecnia, toda a graça está na perseguição do público e o público, 

principalmente os jovens, fazendo frente ao monstro, fazendo barreiras, e: “Não vão 

passar!”, que era um pouco o grito de guerra dos bombardeios do franquismo, quando da 

guerra civil, ou seja, um pouco é a barricada, a barricada contra o que vem, é quase um 

treinamento contra o medo dos disparos e das bombinhas, um pouco quando a polícia 

reprime manifestações também, os jovens fazem barreiras e dizem: “Não passarão!”, pois 

ocorre a mesma coisa no Correfoc, é uma comparação muito parecida. 

 

Fiesta de la Mercè: Uma boa metáfora nos primeiros anos do Correfoc é que os monstros 

saiam da prefeitura, da praça central, a porta grande era aberta e os monstros saiam, a 

música acompanhava sempre, e saiam da prefeitura... 

 



 356 

Fiesta de la Mercè: Aqui em Barcelona e na Cataluña em geral as festas são festas de 

verdade, não são festas oficias, a Mercè também não se pode dizer que seja 

verdadeiramente uma festa oficial, porque o povo é quem a faz, senão não seria uma festa, 

não falaríamos da festa, falaríamos de um ato oficial, mas não. Neste caso, é incontrolável, 

isto é, o bom de uma festa para que seja festa de verdade é que não se possa controlar 

desde o poder, então há uma pretensão contínua de segurança, de estabelecer controles, 

de forma com que o público passe aqui ou passe lá, mas não chegamos ao extremo de 

outros países onde não há tanto costume de festa, de estabelecer separação entre público e 

participantes, aqui tudo é atuante, tudo é público, o público está envolvido, está interessado. 

 

Fiesta de la Mercè: No momento que quiser você está olhando, mas no instante que quiser 

você pode entrar e participar. 

 

Fiesta de la Mercè: O público simplesmente se mantém afastado se quer apenas observar, 

se quer ver, ver passar os “gigantes”, que além do mais são altos e podem ser vistos de 

todo o lugar, é um tipo de espetáculo itinerante espontâneo voluntário, não profissional, 

amateur completamente... Todos são associações de festeiros... 

 

Fiesta de la Mercè: Os demônios, os “gigantes”, os castellers, os que fazem pirâmides 

humanas, todos são voluntários de associações de grupos, e mais ou menos informais, que 

participam ativamente nas festas, eles a constroem, do seu modo, e o município não 

consegue controlá-lo, querem, porém não podem, e isso é o que verdadeiramente é 

transgressor e é festivo, por exemplo: Correfoc – o grande desfile de fogo, há 30 grupos de 

fogo, de demônios, de diabos, há uns 50 dragões que desfilam. Imagine que esse dia chove 

e que a prefeitura, o município, resolvem suspender o Correfoc, o desfile. Normalmente 

quando se suspende uma Fiesta de la Mercè, não se faz mais, com exceção do Correfoc, 

porque a prefeitura não decide, os diabos são quem decidem, então se é suspenso, tem que 

ser feito no próximo domingo, claro, não podem ficar sem cuspir fogo, querem disparar o 

fogo. 

 

(conversas sobrepostas) 

 

Alex: Vocês têm algumas imagens da Fiesta de la Mercè? Porque nesta data eu não 

estarei aqui. 

 

Fiesta de la Mercè: Podem ter no arquivo da prefeitura. 
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Alex: Não vou olhar isto porque... 

 

Fiesta de la Mercè: E há muitas coisas da época... 

 

(conversas sobrepostas) 

 

(interrupção da gravação) 

 

Fiesta de la Mercè: ...23 elementos diferentes de maquinarias entre dragões e outras 10 

feras de fogo, com seus correspondentes mecanismos transportadores, os que os levam, 

(inaudível) e músicos e uns 26 grupos de diabos integrados por dezenas de jovens. Os 

serviços de ordem costumam estar formados por uma centena de pessoas que vigiam, 10 

representantes de encarregados das vestimentas, e 5 ou 10 produtores artísticos 

tradicionais, pessoas que dependem do serviço de festas, que trabalham para a 

organização e 3 x 7 trabalhando no serviço de festa de participação cultural... os que são 

funcionários municipais, pessoal técnico, 3 x 7 pessoas somente. Veja você o que te falei: 

centenas e centenas de voluntários, que naturalmente são os amos e senhores que 

decidem como fazem o que querem fazer. Os técnicos municipais, mais ou menos, guiam o 

itinerário, mas deve-se chegar a um consenso, tudo o que se refere à Mercè são atos que 

congregam um sem-fim de ações, como empresas organizadoras, empresas de serviços, 

que são contratadas pela prefeitura, pois há... aqui tenho uma bibliografia que pode ser 

interessante para você... como empresas de serviços, não saberia te dizer agora o número 

exato, mas se há 700 apresentações, quase, quase... 

 

Alex: 700 empresas? 

 

Fiesta de la Mercè: Quase, quase, entre empresas grandes e serviços que podem fazer 

diferentes coisas, desde quem coloca os tablados, quem coloca grades, quem coloca os 

equipamentos de som... calcule, mais ou menos, a empresa quase inteira, calcule entre 300 

e 400 empresas para metade de apresentações, metade de empresas, desde empresas 

muito pequenas até empresas muito grandes. Imagine cathering, serviços de cathering, 

entrega de refeições, já é uma empresa - restaurantes, serviços de abastecimento de 

bebidas (vozes sobrepostas), serviços de segurança, vigilância e segurança, serviços 

privados de vigilância e segurança, por exemplo sanitários, banheiros públicos, limpeza: 

limpeza privada, limpeza pública, serviços municipais de todos os tipos, ou seja, todos 

intervêm, absolutamente todos os serviços municipais, todos. Intervêm todos os corpos e 

forças de segurança, desde o exército até o salvamento marítimo, até proteção civil, Cruz 
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Vermelha, guarda civil, as forças armadas de terra, mar e ar, carabineiros do porto, ou seja, 

vigilância marítima, bombeiros, polícia nacional, jovens de esquadra, polícia Catalã, guarda 

civil, polícia municipal, ou seja todos os corpos de polícia.  

 

Alex: Essas pessoas estão nas ruas ou estão... 

 

Fiesta de la Mercè: Sim, nas ruas. Nas ruas vigiando e oferecendo serviço, dando 

informação... ambulâncias, serviços de hospitais, pode acontecer um ferimento por causa de 

uma garrafa quebrada, talvez existam mil eventualidades diferentes que podem ocorrer, 

então há muitos serviços, portanto eu digo: não é exagerado dizer que há quase tantas 

apresentações como empresas e serviços envolvidos na organização e em supervisionar 

tudo, absolutamente tudo, desde empresas muitos pequenas até contratos de pessoas 

concretas, profissionais liberais free lancers, até grandes empresas, ou seja, intervém muita 

gente, principalmente na grande Fiesta de la Mercè. 

 

(interrupção da gravação) 

 

Fiesta de la Mercè: A festa de Barcelona, la Mercè, e em geral todas as festas, mas a 

Mercè concretamente, é uma festa que é sinônimo de multidão, multidão nas ruas, muita 

gente andando, passeando, sem às vezes saber o que irá encontrar, e descobre-se a festa 

caminhando, ou seja, é muito, muito frequente ver muita gente simplesmente passeando, ir 

de um espaço festivo para outro, achar uma festa itinerante, uma banda de rua, uma 

cercavila, uma rua, um desfile, um grupo de música que toca circulando por todas as ruas, 

ocupando... os “gigantes”, um desfile, da mesma forma você encontra um baile em uma 

praça com uma orquestra fazendo música, no outro espaço talvez uma exibição de danças 

tradicionais ou uma exibição de teatro, pouco teatro, mais música e dança do que teatro, o 

teatro é itinerante, teatro de rua, isso sim, teatro de rua é frequente em Barcelona e se 

intensificou muito porque justamente Barcelona e Cataluña é um dos países da Europa com 

mais importantes grupos de teatro de rua, de muito renome: (Avians?), La Fura Dels Baus, 

são reconhecidos internacionalmente. Ao contrário, Barcelona não programava grandes 

espetáculos de rua, então durante as festas da Mercè, foram programados encontros de 

teatro de rua, de pequeno formato, de grande formato. Existem outras cidades na Europa, 

por exemplo Avignon, por exemplo Palermo, que sim, possuem grandes orçamentos 

públicos para contratar espetáculos com grande formato para a rua. Grandes companhias 

teatrais a um custo elevado de orçamento, são caros, um espetáculo muito arriscado, 

principalmente quando é a fundo perdido e não se pode recuperar a receita com ingressos, 

então Barcelona não programa com frequência grandes espetáculos teatrais na rua. Existe 
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muito voluntariado, por isso há muita tradição, porém ocorre muito o voluntariado, inclusive 

há uma pugna, uma rivalidade entre o que... e é uma polêmica que chama a atenção porque 

nas festas da Mercè e em muitas das festas de Barcelona, as associações livremente 

organizadas dos bairros e dos grupos folclóricos, ou não, tem espetáculos, entre aspas, 

teatrais, espontâneos, auto-organizados, populares que competem com os profissionais, são 

considerados mercenários. Então a prefeitura corre o risco, atualmente, corre o risco de 

profissionalizar a festa, privatizando-a, isso vai em grande detrimento do popular e 

tradicional, então pode correr o risco do “efeito Sambódromo”. Em Barcelona está 

acontecendo que, por exemplo, a prefeitura, o Instituto de Cultura, têm tendência a estetizar 

a festa, fazê-la mais bonita, com mais nível artístico e isto corre o risco, enorme risco e 

perigosíssimo, de converter a festa em uma festa artificial, profissional privada, em 

detrimento do popular, que é considerado como bairro de classe baixa, pobre, feio, friki 

como se fala aqui hoje em dia. 

 

Alex: No Rio de Janeiro existem muitos carnavais populares, e bandas que tocam...  

 

Fiesta de la Mercè: Em Salvador, Bahia? 

 

Alex: Mesmo na cidade do Rio de Janeiro tem o Sambódromo, mas em todas as 

cidades têm grupos que os turistas estão descobrindo estes grupos e estão indo lá. O 

que fazem agora é não divulgar o dia e a hora em que o grupo vai sair, a comunidade 

sabe... 

 

Fiesta de la Mercè: A comunidade sabe? 

 

Alex: Sabe, mas as outras pessoas, imprensa, não sabem. “É uma festa nossa”. 

 

Fiesta de la Mercè: Fala em português, eu entendo bem. 

 

Alex: ...como a banda de Copacabana, é famosa, ela sai e não avisa, querem sair 

juntos... toca e sai e canta e dança, isso não é mais divulgado, hoje em dia não é. 

Então é o que acontece hoje em dia: tem esse para turistas, que é uma fortuna, pagam 

e assistem, e tem o outro Carnaval que acontece em conjunto que são bailes... 

 

Fiesta de la Mercè: Corre o risco de que isso aconteça aqui. Isto está acontecendo na 

cidade alemã de Colônia. O Carnaval de Colônia é um Carnaval que se oficializou muito e 

houve o anticarnaval, que os jovens organizaram e é mais importante do que o Carnaval 



 360 

oficial, é o autêntico Carnaval. A festa abre caminho, abre passagem para si mesma, é 

como fogo ou como água, sai por algum lugar, a criatividade popular se impõe. Em 

Barcelona estamos correndo este risco, nestes momentos, bom... tanto Francesc Fabregati 

como eu, também já não estamos no serviço de festas da prefeitura, estamos em outras 

missões, eu sou diretor de um museu etnológico e Francesc Fabregati está levando alguns 

eventos a nível de uma empresa municipal. A direção das festas de Barcelona agora está 

nas mãos de um artista e há tendência, digamos, de profissionalizar, e a visão política 

nesses momentos é estetizar, há o risco de estetizar, sempre houve uma vontade política 

municipal em Barcelona de embelezar e menosprezar a festa popular. Existe um medo à 

festa que não se controla, o poder tende a controlar a festa, e quando não pode controlá-la a 

ignora, a menospreza, a degrada, fala mal dela, e inventa uma festa artificial profissional; 

este é o risco de teatralizar a festa, é uma festa falsa, é o risco que se está correndo nestes 

momentos, é um perigo, veremos. É o que acontece também que não me preocupa porque 

sei positivamente que a festa em Barcelona sempre vai se impondo... corre-se o risco de 

criar-se uma festa alternativa de todas, todas. 

 

Alex: Me diga uma coisa, o senhor que trabalha mais diretamente com a organização 

desses eventos, existe normativas ou algo que pode ser controlado por parte da 

prefeitura com relação a segurança, ou acessibilidade para deficientes, ou uma 

fiscalização de bombeiros, se tem que ter extintores de incêndio... 

 

Fiesta de la Mercè: Sim. Hoje em dia há uma normativa da União Européia, estão muito 

definidas pelas pessoas do norte da Europa, não são mediterrâneos os que escrevem as 

leis, as normativas européias são claramente antifesta. São normativas que impõem, por 

exemplo, a proibição do uso do fogo nas ruas, são normativas que impõem, por exemplo, a 

contratação de um determinado tipo de apólice de seguros, da companhia, são normativas 

que impõem, claramente, a domesticação da festa, a profissionalização, a privatização, a 

artificialização da festa, falsificar a festa, ou seja, a teatralização da festa, isso vai a favor de 

um modelo contemporâneo, capitalista claramente normativo da festa, e em detrimento da 

festa caótica, a festa livre, a festa libertária claramente. Portanto, a festa corre risco, está 

ameaçada constantemente, progressivamente vai ganhando terreno a “não-festa”, os 

romanos distinguiam entre os dias fasti e os dias nefasti, os dias nefastos são os dias que 

não há festas, está ganhando terreno a normativa antifestiva. Para mim não me preocupa 

mais... o que acontece é que é verdade que a lei impõe algumas regras incapazes de serem 

cumpridas a não ser que acabemos um pouco como na França, nos quais o Estado 

organiza algumas festas como a Fête de la musique, a festa da música, ou inventam-se 

festas artificiais criadas novamente, que as pessoas acabam mais ou menos fazendo... mas 
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é uma festa para os músicos. O perigo é esse: em Barcelona o fato de que a normativa 

imponha isso vem condicionada com o fato de que ainda não foi muito explorado, a 

constituição espanhola, a norma básica em seu Título 1º, Capítulo 1º, dos direitos e deveres 

fundamentais dos espanhóis, fixa como direito fundamental a livre associação e 

manifestação, e isso implica diretamente a festa, ninguém, somente o Parlamento Espanhol, 

Congresso dos Deputados, pode regulamentar a festa e isso muitos municípios não sabem, 

algum dia haverá uma sentença contra estas normativas, porque a Constituição impõe a 

liberdade de circulação e a reunião e associação pacífica e sem armas, portanto a festa é 

uma reunião e associação pacífica e sem armas na via pública e isso não pode ser 

regulamentado por qualquer um. 

 

Alex: Existe pelo menos alguma orientação, por exemplo, para esses grupos que são 

livres e muitas vezes não conhecem as possibilidades tecnológicas... problema por 

exemplo de acessibilidade das pessoas que andam em cadeiras de rodas. 

 

Fiesta de la Mercè: Sim, sim. Barcelona é um exemplo de adaptação, está toda adaptada, 

ou seja... 

 

(Interrupção da gravação - chegada de Francesc Fabregati) 

 

Fiesta de la Mercè: (inaudível – afasta-se do microfone) normativas... espaços públicos... 

completamente... na Espanha as normativas européias para espetáculos, portanto há 

espaços reservados. 

 

Alex: Existe normativas com relação ao número de ambulâncias, número de pessoas? 

 

Fiesta de la Mercè: Sim, para isso tudo há a lei dos espetáculos do ano de 1983, que está 

na Espanha e está regulamentado pelo poder público... e especificamente e a nível de... em 

Barcelona todos os espetáculos desde a proteção civil é feito o plano de emergências e eles 

decidem a localização dos banheiros, o número de banheiros... 

 

Alex: Quem faz? 

 

Fiesta de la Mercè: A proteção civil. A proteção civil está gerenciada pelo corpo de 

bombeiros. 
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Fiesta de la Mercè: Ou seja, Barcelona é um exemplo de coordenação, como te falei 

anteriormente, por exemplo todas as companhias... forças de segurança, forças de 

segurança participam na elaboração, na preparação em reuniões prévias, e a Fiesta de la 

Mercè especificamente é um dos eventos... esta e a festa de natal, a Cavalgata de Reyes 

são dois dos momentos do ano em que todas estas forças e corporações de segurança se 

reúnem em uma mesma sala. Todos, todos, absolutamente todos. E falam, falamos, antes 

normalmente nós nos reuníamos, para falar de como prever as eventualidades, e 

planejamento de segurança, planos de emergência, planos de evacuação, isto é, não 

somente cumpre-se a normativa, mas inclusive se vai mais além, coordenam-se todas as 

corporações de segurança, e é muito interessante porque além do mais Barcelona, 

podemos dizer, está preparada para no caso de catástrofe, as diferentes companhias de 

segurança se conhecem. Existe uma interlocução, ou seja, além do mais é presencial, não 

apenas por telefone, mas também em uma mesma sala, isso é muito importante, coisa que 

não acontece em muitas cidades, para um caso assim, ou seja, uma festa que consiga 

reunir sob uma mesma mesa, sob um mesmo teto, todos os integrantes dessas corporações 

de segurança. 

 

Alex: Acho que o secretário da cultura ou o próprio prefeito... 

 

Fiesta de la Mercè: Aqui tudo é coordenado pelo gerente municipal... separa a área política 

da área técnica. 

 

Alex: E esse gerente é quem coordena... 

 

Fiesta de la Mercè: A parte técnica é quem faz toda a parte de segurança. 

 

Alex: Me diga uma coisa, algo que é natural de uma festa na rua, mas quando chove a 

festa não acontece? 

 

Fiesta de la Mercè: Depende. Sempre que dá para fazer é feita. 

 

Alex: Digo, fora da normativa, por sua experiência própria... 

 

Fiesta de la Mercè: As atividades das bandas de rua são adiadas, porém nunca suspensas. 

O que são suspensos são as atividades que envolvem equipes técnicas, de equipamentos 

de som e iluminação, que são suspendidos porque se estão molhados, por segurança, não 

podem atuar. 
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Fiesta de la Mercè: É a diferença do que falávamos antes, entre o que seria uma oferta de 

espetáculo profissional de uma oferta de espetáculo auto-organizado pelas associações, ou 

seja, não se entenderia que uma associação não fizesse dançar aos “gigantes” nesse dia, 

mas sim em um outro dia, ou os demônios que cospem fogo, se juntariam e diriam: 

“Queremos sair no próximo domingo” se for necessário e isso foi o que aconteceu. Também 

é mais fácil porque se podem auto-organizar, não são profissionais, e muitos deles querem 

sair, existe uma vontade, uma grande expectativa pela festa também, é diferente de um 

músico que está contratado e tem um contrato onde diz que em caso de chuva será 

cancelado e só cobra a metade do cachê. É muito diferente. Uma coisa é o profissional, 

digamos, pago, e outra coisa é o voluntariado cultural, que como dissemos antes, na Fiesta 

de la Mercè há muita, muita gente. Tínhamos aqui alguns dados: 8.000 pessoas já atinge 

este número. 

 

Alex: 8.000 em tudo... 

 

Fiesta de la Mercè: No conjunto. Não 5.000, mas sim 8.000, já subiu. Calculei muito abaixo. 

 

Alex: O que vocês esperam de um arquiteto? No caso eu estou fazendo uma pesquisa 

para que o arquiteto possa intervir ou ajudar... ajudar as equipes que organizam esses 

eventos espetaculares, como os senhores acreditam que seja a melhor participação 

de um profissional, com conhecimento técnico, para adaptar e melhorar espaços para 

um evento como esse: localização de palco, de luzes...? 

 

Fiesta de la Mercè: O ideal seria que o arquiteto urbanista quando estivesse fazendo 

desenhos de espaços público pensasse nestas utilizações, portanto quando é feito em uma 

praça se pense que esta será utilizada para atividades festivas, que tenha pensado na rede 

elétrica, tenha pensado na rede de água, na rede de esgoto, ou seja que se faça o espaço 

público pensando... porque isto é uma utopia que sempre se pede e nunca se acaba. Aqui 

temos feito trabalhos juntamente com equipes de arquitetos, depois veio a época final, o 

momento dos detalhes da obra, e o que foi pensado no final não foi feito.  

 

Fiesta de la Mercè: Eu te recomendo um contato, um (Corpo Carnaval?), San Juan de 

Pasto, Colômbia, San Juan de Pasto. Corpo Carnaval, San Juan de Pasto, prefeitura 

municipal de San Juan de Pasto. É o único exemplo grande, recente, a praça do Carnaval, é 

um espaço público construído especificamente para acolher o desfile tradicional de carnaval 

de negros e brancos. Está desenhado urbanisticamente por um arquiteto, que além do mais 
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esteve estudando e trabalhando em Barcelona e voltou para San Juan de Pasto e tem todo 

um projeto interessante sobre este assunto, inclusive eu poderia te apresentar. Procure na 

Internet “Corpo Carnaval”, justamente ontem recebi uma mensagem da nova gerência do 

Corpo Carnaval, eles fundaram a associação mundial de organizadores de Carnaval, 

pesquisadores da festa, seria de seu interesse participar, se quiser podem se inscrever, 

vocês estão perto, relativamente mais perto do que nós dessa área. É interessante visitar 

essa página “Corpo Carnaval” é a organização organizadora de Carnaval de negros e 

brancos que quer ser patrimônio mundial também como Rio, como Barranquilla, então este 

espaço está especificamente transformado. O que nós gostaríamos? Que os arquitetos não 

fizessem o papel de escultores, e sim urbanistas. Ou seja, o arquiteto acaba fazendo 

esculturas bonitas, mas não pensa que está... o que é importante é que o arquiteto, o 

urbanista na cidade, ao pensar na cidade, pense nos usos extraordinários, não no uso 

comum, principalmente para o uso das pessoas. Se por esse dinheiro, por esse espaço, tem 

que passar uma carruagem de desfile, ela tem que poder girar, tem que poder entrar e tem 

que poder sair, o espaço tem que ser alto para que tenha uma altura confortável, os cabos 

devem estar altos para que permita espaço, há elementos festivos, gigantes... o espaço 

público tem que ser pensado não somente para uso comum, mas também para o uso 

extraordinário (interrupção da gravação) ...que se repete durante o ano, um Carnaval que é 

celebrado uma vez por ano, mas que é celebrado durante 100 anos, é digno de se levar em 

conta para a transformação de um espaço público. Não é bom que um arquiteto mude o 

espaço público e impeça a festa, que é o que costuma acontecer, é importante levar em 

conta os usos extraordinários e esses usos extraordinários são os mesmos, não somente as 

saídas de emergência, e nem as bocas de incêndio para os bombeiros, mas também a 

passagem das carruagens nas ruas, a passagem de cavalos, por exemplo, a passagem de 

elementos festivos especiais, ou seja, isso é importante. 



 365 

PACO BELTRÁN 
Diretor técnico da 25 Marató - Associació Marató de l´Espectacle. 

 

Barcelona, 25 de Junho de 2008. Tipo de entrevista: Produtor 

 

 

 

Alex: Recebi uma cópia... você está organizando uma festa, não é?    

 

Paco Beltrán: Praticamente o que te interessa são as organizações de eventos ao ar livre, 

em espaços públicos? 

 

Alex: Como foi, qual é a problemática física e de pessoas que estão envolvidas no 

evento, por exemplo, como na 25ª Marató. Quantas pessoas estão envolvidas, o que 

deve ser providenciado anteriormente, como era a dinâmica de funcionamento? 

 

Paco Beltrán: Bom, deixe-me ver... 

 

Alex: Estou gravando... Apenas umas poucas perguntas antes... Esta instituição aqui, 

é exclusiva para a 25ª Marató ou não? 

 

Paco Beltrán: Não, não. Olhe só, esta é uma associação cultural, digamos, que organiza 

vários eventos, um seria a 25ª, ou seja, a Marató de espetáculos, a 25ª edição, ou seja, a 

última, outro seria o festival de dança que é o próximo que faremos agora na semana que 

vem, e outro seria a Interferência que é um festival de ações artísticas em espaço público. 

 

Alex: Ah, sim. 

 

Paco Beltrán: Então, outra parte daqui seria também o complexo de cidades que dançam, 

que se dedicam também às revistas, estão em contato com vários festivais que fazem dança 

contemporânea em espaços públicos, existem coisas no Brasil, também… 

 

Alex: No Brasil? 

 

Paco Beltrán: No Rio, em São Paulo acho que também tem algo, existem em outras 

cidades, aqui na Espanha, na Bolívia está se fazendo outra coisa, é uma rede internacional 
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de cidades que têm em comum o projeto, este é sobre dança contemporânea em espaço 

público.  

 

Alex: Sim, sim. Bom, basicamente o teatro, dança, música... 

 

Paco Beltrán: Sim. Bom, basicamente é isso, mas como a Interferência é um festival onde 

se trabalha mais com artistas plásticos, não tanto com… não é teatro, então não se trabalha 

com artistas contemporâneos, mas com outras disciplinas. 

 

Alex: Sim, sim. E quantas pessoas trabalham aqui neste… ? 

 

Paco Beltrán: Aqui na Marató é um pouco... depende de quando, aqui as pessoas também 

trabalham muito por projeto, então algumas pessoas trabalham somente para o projeto da 

Marató aqui... como eu, por exemplo, sou free lancer, não trabalho o ano todo, sou 

autônomo então eu quando... digamos, mais ou menos estamos em contato o ano todo, mas 

eu me junto, digamos, em março até que terminem os festivais, voltando para encerrá-los, 

mas eu não trabalho aqui o ano todo, então depende, tem pessoas que trabalham para 

projetos concretos, eu diria que vão passando… ou há colaboradores, por exemplo, 

diretores, técnicos que trabalham somente nos dias dos festivais, é complicado saber. No 

escritório também, há uma média de oito ou dez pessoas trabalhando, mais ou menos, e o 

resto depende do festival e das figuras e tudo isso, são doze diretores para a Marató... 

 

Alex: Certo. Eu acompanhei a montagem do palco, o sistema elétrico e percebi que 

havia outras equipes trabalhando também, equipes trabalhando na implantação de 

projetos na 25ª Marató. O senhor sabe quantas equipes contratadas são externas? 

 

Paco Beltrán: Olhe, nós não temos equipes. 

 

Alex: Sim, mas contratam ou intermediam? 

 

Paco Beltrán: Equipe você se refere à equipe técnica ou de pessoas? 

 

Alex: Técnico com pessoas. Por exemplo, para a montagem do palco. 

 

Paco Beltrán: Ah! Nós o que temos é uma espécie de trato com o Mercat de les Flors, que 

neste caso é o teatro onde foi feito a 25ª Marató, onde eles, digamos… parte do orçamento 
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da Marató sai de uma contribuição do Mercat de les Flors, eles investem algum dinheiro 

para a parte técnica, certo? 

 

Alex: Ah, sim. 

 

Paco Beltrán: Aí, entraria, então, a utilização de seus próprios materiais e o pessoal 

necessário para o festival, que nem sempre eles os têm em seu quadro de funcionários, 

então às vezes devem ser trazidos de outros locais e contratar pessoas auxiliares que 

venham para estarem nos dias de montagem e os dias de apresentação e para o que for 

necessário. 

 

Alex: Então estas equipes seriam contratadas pelo Mercat de les Flors? 

 

Paco Beltrán: Tem alguns que sim, outros que não, depende, apenas... o assunto 

administrativo de que às vezes... por exemplo no Mercat de les Flors ocorre uma coisa: 

como é uma entidade pública, eles pagam a seus fornecedores em noventa ou cento e 

oitenta dias, com o qual, às vezes, se nós o contratamos, inclusive saindo do mesmo 

orçamento, mas é melhor nós mesmos contratá-los porque sai mais barato, porque 

pagamos antes, então é melhor fazê-lo assim do que... digamos que depende, um pouco. 

Na realidade trabalha-se conjuntamente com o Mercat de les Flors, aí eles têm seu próprio 

pessoal e nós pedimos alguns extras, um pouco de material e também de pessoal, que isso 

sim deve ser contratado antes, porque eles não tem. 

 

Alex: Entendo. Não sei se a equipe do Mercat de les Flors, ou o senhor tem plantas 

para a implantação do local, porque são vocês que produzem isto. 

 

Paco Beltrán: Bom, nós o que fazemos desde aqui é a intermediação entre os artistas, 

desde aqui, digamos, nós criamos o festival, ok? Então, decidimos como vamos fazê-lo, que 

espaços vamos utilizar, quanta gente irá se apresentar em cada local, que equipamentos 

são necessários, então passa-se essa proposta ao Mercat de les Flors, fornecemos a ficha 

técnica para eles: olhe, o que nós necessitamos para fazer a Marató é isto: tantos 

equipamentos, tantas pessoas, durante tantos dias e tantas horas. Aí já começam as 

barganhas: olha, eu não tenho isto e tal, eu não temos dinheiro para pagar tal, mas somos 

nós que fazemos a proposta daqui e o Mercat de les Flors o que faz é ceder o espaço e o 

pessoal e o material técnico que eles têm, mas a proposta e os desenhos e tudo é feito 

desde daqui. 
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Alex: O senhor tem cópias? Porque esta pesquisa está destinada a arquitetos e o que 

gostamos de fazer são desenhos, não é? Então eu vejo que muitos eventos que não 

tem plantas, as pessoas montam... aqui e ali. 

 

Paco Beltrán: Não, não, mas posso desenhar um pouco... o computador está com a bateria 

meio morta e tenho que esperar cinco minutos para que comece a funcionar. 

 

Alex: Sim. Se o senhor puder me passar umas cópias... 

 

Paco Beltrán: Este é o plano de luz da Marató. 

 

Alex: É a montagem externa, a parte externa? 

 

Paco Beltrán: Não, externa... esta é a montagem central, nós recebemos as variantes dos 

grupos, tudo isto nos é enviado. Este grupo é um grupo de música de orquestra e vem com 

isto, está a sua disposição no palco, este seria sua disposição de luzes, aqui no palco...  

porque, olhe, para a Marató isto não pode ser porque não temos nem iluminação móvel e 

nem podemos fazer outro desenho porque no mesmo palco devem apresentar-se mais vinte 

grupos ou mais trinta grupos.  

 

Alex: Este ano foram cento e setenta... Não sei, acho que é mais de cem, não é? 

 

Paco Beltrán: Sim, mais de cem, com certeza. Só na sala MAC são uns cinquenta e tanto, 

mais outros quarenta à parte... com certeza mais de cem...  cento e setenta e tanto, eu 

acho. 

 

Alex: O senhor tem algum cronograma do que fazer, em que momento? 

 

Paco Beltrán: Digamos que as fichas que nós preparamos são um pouco onde são 

indicados os horários, quanta gente precisamos e durante quanto tempo. 

 

Alex: Não. Para fazer o projeto? 

 

Paco Beltrán: Ah, para fazer o projeto... 

 

Alex: Tipo: em março temos que ter estas coisas concluídas, contatos com as 

equipes… 
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Paco Beltrán: Deixe-me ver, normalmente o que se faz é que há uma pré-seleção dos 

grupos, por exemplo no caso da Marató aqui é marcado (inaudível), então digamos que em, 

não sei, abril, no começo de abril é feita a seleção dos grupos, caso apresentaram-se 

trezentos, colocados cento e setenta, então tem que se deixar fora cento e trinta. Este 

trabalho é feito em abril, é feito por Juan, o diretor do festival... eles fazem a seleção de 

grupos. Ou há alguns que são tão complicados, então o que fazemos? Podemos assumir ou 

não podemos os assumir... e eu falo com a companhia, então para ver se é viável ou não é 

viável que seja feito, isto seria um deadline. E então a verdade é que não trabalhamos com 

um cronograma muito estrito, na Marató, especialmente, são muitos anos que fazemos. Eu 

quando comecei a fazer Marató, aqui não havia nem computadores, nem nada. Então não 

trabalhamos de uma forma tão restrita. Então existe um cronograma que todos temos 

internamente, mas não se trabalha com uma planilha: “hoje temos que fazer isto”, não, não 

trabalhamos. 

 

Alex: Isto é quase místico para mim, que nenhuma equipe tenha algo de fato, que 

realmente se cumpra, uma vez vi uma tabela… 

 

Paco Beltrán: É claro que há coisas que se cumprem. O que acontece é temos que levar 

em conta, por exemplo, que em um festival como a Marató, você está trabalhando com 

cento e setenta artistas, cada um é um mundo, e cada um tem suas complicações, porque 

um dia te dizem uma coisa e depois eles mudam o espetáculo e aquilo já não tem nada a 

ver, é muito difícil controlar isso, é impossível. Você tem que saber compreendê-lo e vivê-lo 

quase a cada dia, porque cada dia há um novo problema, cada dia uma companhia que 

tinha que vir de não sei onde, não achou subvenção, que não poderá vir e você tem que 

trocá-lo por outro, ou o que tinha que fazer tal instalação terá que fazer uma instalação sei lá 

onde e também não poderá vir, outro que está inscrito… está vivo até o último momento, 

tanto nós como o Mercat de les Flors, é que não há outra maneira, você não tem como 

prever, a maratona será assim dois meses antes, seria impossível. 

 

Alex: Então depende muito da vivência, de atitudes, das pessoas envolvidas no 

projeto… 

 

Paco Beltrán: Bom, quando se trabalha... principalmente com os artistas, uma coisa que 

está de tal forma, muitas vezes, quando as pessoas se inscrevem em um festival, quando o 

espetáculo ainda está em fase de criação, o que é uma coisa em março é outra, muito 

diferente em junho, não tem nada a ver, isso você multiplica por cento e setenta e você tem 
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cento e setenta problemas, não problemas, mas sim cento e setenta coisas que estão se 

mexendo, que estão evoluindo, não se pode dizer: “Isso! Hoje, 15 de abril, a Marató será 

assim”. Não, isso não funciona. 

 

Alex: E este ano parece que no dia 7 houve um evento na parte externa que por causa 

da chuva, foi cancelado, não é? Como é tomar esta decisão, até que momento se 

espera, como é negociado no... 

 

Paco Beltrán: Bom, com chuva existem várias coisas. A primeira é a segurança, se o 

público persiste e todos os equipamentos ainda não são problemas, normalmente pode-se 

continuar, se também é seguro para as pessoas que estão no palco. Por exemplo, existem 

vários fatores, um, por exemplo, se você tem uma companhia de dança e eles tem que se 

apresentar com o palco molhado, é impossível, porque existem grandes chances de que se 

machuquem, então eles mesmos não vão querer dançar. Outra coisa seria, por exemplo, 

sobre o assunto elétrico, até que ponto os equipamentos estão mais ou menos preparados, 

mais ou menos protegidos quando se termina de montar, porque quando se monta ao ar 

livre, o mais delicado está tudo debaixo do palco, a rede elétrica está protegida contra a 

chuva, então não devem ocorrer grandes problemas, mas poderá ocorrer um pouco com os 

fios-terra. Quando os equipamentos já estão molhados e se tenta fazer o máximo disso, 

para que ninguém se machuque. 

 

Alex: De segurança, não é? E quando perceberam de que havia muita chuva, e que 

não havia condições, aí teriam que negociar naquele momento com as equipes para 

serem transferidas? 

 

Paco Beltrán: Bom, aí teve que se improvisar. Umas quatro, cinco ou seis companhias que 

ficaram sem se apresentar naquele palco, vamos ver como as colocamos nos outros palcos, 

então haverá que reparti-las em função do tipo de espetáculo, qual era a sala que era 

melhor. Havia, por exemplo, espetáculos que não cabiam na sala pequena, os que sim 

cabiam foram para lá, porque havia menos programação; na sala grande já estávamos um 

pouco atrasados e com programação até mais tarde, então tentamos passar o mínimo 

possível, mas claro que os grupos que não cabiam na sala pequena passaram para a outra, 

mas estes grupos aqui quando acabe a programação que tínhamos... 

 

Alex: Tiveram também que fazer um espaço novo, um hall? 
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Paco Beltrán: Não, o hall já é um espaço... havia poucas apresentações, me parece que 

havia duas na sexta-feira e cinco no sábado, ou algo assim, mas tivemos que colocar ali na 

sala do hall algumas apresentações. 

 

Alex: Como se dimensiona o público que irá assistir, isto é, a partir de experiências 

anteriores. Como prever número de cadeiras, banheiros químicos... 

 

Paco Beltrán: Bom, tudo o que seja na parte externa, por exemplo, quando se prevê um 

evento a partir de quinhentas pessoas, não sei te dizer o número exato, mas sempre com a 

presença da Cruz Vermelha e banheiros químicos, porque as pessoas urinam fora, e os 

vizinhos reclamam, e é obrigatório, então é feita uma estimativa, mais ou menos, do público 

que calculamos que virá, o que na verdade é “falar por falar”, porque não se pode falar pelas 

pessoas, pois talvez não venha ninguém ou a praça pode encher, isso você nunca saberá 

antes, neste caso coloca-se o mínimo, e tudo o que é fora, e é mais entre o Mercat de les 

Flors e nós, mas digamos que tudo o que é assunto sobre a capacidade e o controle de 

público dentro é um assunto diretamente do Mercat de les Flors, porque pertence a eles. 

Porque essa sala, por exemplo, este ano, havia muitas pessoas e fecharam várias vezes o 

acesso do público, durante a noite, porque eles calculam que quando chegam a máxima 

capacidade e chega a um ponto que pode ser perigoso para a circulação de gente dentro e 

pode ultrapassar a capacidade, eles tem que impedir a entrada, esperar que saia gente para 

poder deixar que entre mais. É o que acontece na Marató, no sábado, o segundo dia 

sempre costuma ter momentos de... claro que eles também não tem um sistema muito 

científico para controlar as pessoas, também é verdade que é muito difícil porque não se 

tem entradas controladas e vendidas que você possa contar, há pessoas que estão com 

credenciais, é claro, é só calcular as cento e setenta companhias que eu te disse, multiplicar 

por três pessoas cada uma, credenciadas, que foram credenciadas, você quase enche o 

teatro, tem pessoas que não são contabilizadas, é complicado, entre público, artistas e tal, 

medir precisamente a sala é difícil, então eles o medem um pouco “a olho”. 

 

Alex: E a parte externa então é impossível, não é? 

 

Paco Beltrán: A parte externa como é espaço público... No evento o que sim você está 

obrigado é a procedimentos mínimos de segurança e decência: uma equipe da Cruz 

Vermelha e colocar uns lavabos para que as pessoas não urinem fora, além da... 

evidentemente as partes elétricas que sejam feitas, que cumpram a normativa e que tudo 

esteja correto, aí você pode fazê-lo. Me lembro, por exemplo, de uma anedota: uma vez veio 

a mulher do guarda, no Mercat de les Flors, reclamar de que os paquistaneses estavam 
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vendendo cerveja. Só que eu não sou polícia, eu não posso ser responsável sobre as 

pessoas, não é? 

 

Alex: Acho que hoje é quase cultural de Barcelona, os paquistaneses vendendo 

cerveja, é quase cultural. 

 

Paco Beltrán: Eu não posso fazer nada com um paquistanês... 

 

(risos) 

 

Alex: Existem normas da prefeitura para cumprir sobre as rotas de fuga no Mercat de 

les Flors? 

 

Paco Beltrán: Sim, sim, claro. Existe uma normativa de... para teatros e salas, de saídas de 

emergência, de quanta capacidade. 

 

Alex: E há fiscalização, tem alguém da prefeitura para verificar se tudo está correto? 

 

Paco Beltrán: A princípio não, não, não. Se fosse uma área privada aí sim se poderia 

colocar alguém, mas sendo da prefeitura, não. E isso eu tenho visto em outros locais, na 

França, na Inglaterra, então antes de começar um espetáculo, por exemplo, vêm os 

bombeiros e por exemplo controlam… é obrigatório os extintores, todas essas coisas, que 

não haja nada no meio, que não haja caixas no meio das saídas de emergência, aqui em 

Barcelona eu nunca vi. 

 

Alex: Imaginei que seria assim. Acesso para deficientes, isso também é uma coisa 

que como... o Mercat de les Flors está acostumado a realizar isto? 

 

Paco Beltrán: Sim, digamos que da sala para dentro eles a preparam e eles mandam, ou 

seja, nós organizamos o festival, mas sua parte a organizam eles. 

 

Alex: Não sei se esta pergunta seria para você, mas como é o assunto com relação a 

energia elétrica, não há geradores de energia a diesel, a óleo? 

 

Paco Beltrán: Não, não usamos nenhum. 

 

Alex: Não, não é? Usam energia normal. 
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Paco Beltrán: Bom, o Mercat de les Flors tem seu contrato com a companhia elétrica, e tem 

uma rede elétrica muito antiga, 220 trifásica, não tem nem sequer 360, e na praça o teatro 

nos ajuda com uma rede elétrica, dali é de onde sai... não, não usamos geradores. 

 

Alex: Uma coisa muito comum nos eventos é ter um gerador, e me disseram que é 

pelo controle de qualidade da luz, para ter um controle de custos, de quanto se vai 

gastar. 

 

Paco Beltrán: Sim, em Barcelona, neste caso como temos o Mercat de les Flors em um 

teatro, normalmente não se usa geradores, porque um teatro já tem contratado o pessoal 

que necessita para dirigir seus equipamentos. Raramente monta-se um gerador em um 

teatro. Na parte externa sim, é mais normal, e sim que seria normal montá-lo, mas o que 

acontece é que como temos uma rede elétrica que nos apóia, que cobre o que 

necessitamos, a partir daí se contrata uma empresa que faz a instalação elétrica da praça 

com todas as proteções necessárias e conforme a colocação do que necessitamos e 

sempre foi o suficiente, ou seja que não... por isso não alugam-se geradores. 

 

Alex: Certo. Resumidamente, esta é uma pesquisa para arquitetos, não é? O que o 

senhor acha que um arquiteto, ou alguém que está acostumado a fazer planejamentos 

para espaços, tanto edificações como espaços externos, com o que o senhor acredita 

que um arquiteto poderia contribuir para a realização de eventos ao ar livre? Ajuda ou 

atrapalha? 

 

Paco Beltrán: Bom, falar de arquitetos no mundo do espetáculo é complicado, eu acho que, 

em geral, os arquitetos sabem pouco ou nada sobre espetáculos, então, evidentemente, é 

claro eu não tenho nada contra a arquitetura, mas eu acho que em geral existe um 

desconhecimento sobre quando..., por exemplo eu vi teatros onde foi feita uma sala, um 

palco e não há nenhum camarim, não há nada, quer dizer, onde os atores se trocam? Se 

trocam em suas casas ou eles vêm de ônibus já completamente caracterizados. Claro que 

pode ajudar, eu acho que alguém que é arquiteto, que está acostumado a desenhar 

espaços, acho que poderiam criar espaços fantásticos, o que acontece é que, bom, com o 

assunto de eventos, ao vivo, são coisas efêmeras, não é? Então normalmente trabalha-se 

com um tipo de material, um tipo de estruturas que já foram pensadas para isso. Então, 

acho que a esse nível existem problemas que já foram resolvidos, coisas já antes 

desenhados por gente que também sabe sobre arquitetura ou talvez um arquiteto 

assessorado por alguém que sabe do que é necessário para… a nível destas coisas… uma 
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coisa é desenhar um teatro e outra coisa é desenhar um evento que irá durar três dias e 

depois de três dias, o local tem que ficar como estava antes; então eu acho que sim, que 

talvez um arquiteto sim poderia ajudar, mas também teria que conhecer um pouco o material 

e as necessidades do fato em si. 

 

Alex: O material muitos deles são modulados, não é?  

 

Paco Beltrán: Claro, normalmente vão se montando alguns palcos... neste caso não, 

porque era um palco que vinha pelo outro lado, mas normalmente os palcos são com 

módulos de dois por um metro, com o qual você pode fazer com isso, de acordo com os 

módulos que são de altura regulável, porque se fica um palco de dez por quinze e dois 

tablados em cima e darão três andares, isso você pode fazer, então é uma coisa que já foi 

pensado e funciona, talvez um arquiteto invente um sistema melhor, mas alguém tem que 

fabricá-lo e até que isso seja feito... quantas necessitam... e você pensar quantas coisas 

destas necessitam ou que estruturas você precisa para pendurar luzes e guardar 

equipamentos de som e quanto peso tenho que colocar, quantas lâmpadas, a que altura 

elas devem estar, e existem estruturas que solucionam isso e aí o assunto sobre a 

arquitetura não sei se entraria tanto. 

 

Alex: Última pergunta. O que o senhor aconselharia para alguém que irá realizar um 

evento ou um espetáculo ao ar livre? Qual é a principal preocupação que se deve 

focar? 

 

Paco Beltrán: Depende. Cada evento tem suas dificuldades e suas coisas para levar em 

conta, depende muito do que você tenha que fazer, mas o mais importante é levar em 

consideração o que você irá fazer. 

 

Alex: Ter unidade das coisas? 

 

Paco Beltrán: Não... tem que se levar em conta o espetáculo ou o evento que será feito e 

que tudo ajude e vá em função disso, digamos os arquitetos, você trabalha... como eu vejo: 

se encarregam a um arquiteto do projeto de um hospital, eu imagino que ele deveria falar 

com um cirurgião para ver como é uma sala de operação, o que precisa uma sala de 

operação, o que acontece ali dentro e como tem que ser. Isso ocorre com os teatros, agora 

começa a acontecer mais, mas não acontece muito, encomendam um teatro e às vezes 

fazem coisas que… que ninguém ousa fazer, que façam um teatro mas que saibam como 

funciona um teatro, porque está pensado para isso, não é? Agora acontece muito com os 
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auditórios; os auditórios na Espanha foram cedidos a uma série de pessoas, com um critério 

de que ‘aqui vamos fazer música clássica’, o auditório não é um auditório, onde se gastam 

milhões, e agora é o que está acontecendo, porque nada de música clássica, porque todo o 

mundo quer saber é de espetáculos de… para preencher a programação do auditório… Isso 

é normal e isso custa muito dinheiro, mas, por exemplo, aqui no auditório de Barcelona não 

há nenhuma infraestrutura de luzes, para colocar equipamentos de som em tudo isso. Estão 

aí como um trabalho malfeito, já fazem anos que não tem salas para, por exemplo, não tem 

uma sala com uma estrutura onde possa subir e descer barras de luzes; claro que se você 

tiver a certeza de que somente será feita música clássica e nada mais que música clássica 

acústica; mas logo é demonstrado que não é assim, o espaço não é polivalente, então 

criam-se problemas, você está aí com as estruturas que não são as que deveriam ser, mas 

somente culpar os arquitetos… eu viajo muito também com os espetáculos… essas coisas 

com os arquitetos para desenhar espaços, por exemplo, existem coisas como 

 

 

 

 

 

o Fòrum, a Expo, se não estão bem aconselhados realmente aparece o desconhecimento, 

ou há locais onde a organização se preocupa com que tenha alguém que possa orientar ou 

que possam trabalhar conjuntamente com eles; os arquitetos sabem coisas que as pessoas 

de espetáculos, como nós, não sabemos, mas nós, pessoas de espetáculos, sabemos 

coisas que os arquitetos não sabem. 

 

Alex: Bom, muito obrigado! 
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Alex: Qual é sua função na instituição? 

 

Eduard Sánchez: Nós não temos cargos políticos. 

 

Alex: São todos iguais, não há cargos. 

 

Eduard Sánchez: A nível legal sim, mas a nível prático não, porque a nível legal sou 

secretário, mas apenas porque o nome de uma pessoa tem que ser colocado em um papel, 

mas a nível militante, não há cargos, todos somos todos, e todos fazemos tudo. 

 

Alex: Sim. 

 

Eduard Sánchez: Somos membros da assembléia, somos um movimento de assembléia. 

 

Alex: Certo. 

 

Eduard Sánchez: Tudo é decidido pela assembléia e não há ninguém que decida nada por 

ninguém, mas normalmente se decide sempre por consenso. 
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Alex: Sim, sim. Características do evento: é um evento político… 

 

Eduard Sánchez: Sim, sim, pela liberação de gays, lésbicas e transexuais. 

 

Alex: Sim.  

 

Eduard Sánchez: Não é o dia do orgulho gay aqui na Cataluña, não, é o dia da liberação de 

gays, lésbicas e transexuais, a dessemelhança é que é uma diferença política, não é um 

desfile, mas sim uma manifestação, é um dia reivindicativo, não é um dia para sair às ruas a 

luzir modelos... (barulhos externos) ...todos temos o direito a sair e a manifestar nossa 

afetividade, e o dia em que mostramos isso é o dia 28, mas durante o ano todo continuamos 

trabalhando pela mesma coisa, ou seja, esse é o dia que mais trabalho temos, mas esse é o 

dia, digamos, que é para que todo o mundo possa vir, e também é uma festa aberta para 

todo o público, não fazemos distinção e também porque o que fazemos é grátis, aberto, 

ninguém paga nada, ok? E depois a tarde fazemos uma manifestação que não é um desfile, 

é uma manifestação. 

 

Alex: Certo. O evento que vocês realizarão, tem a duração de quanto tempo? 

 

Eduard Sánchez: Olhe, das 6hs da tarde, que é a primeira, que é a manifestação, até as 

2hs ou 3hs da manhã, que acaba a festa. 

 

Alex: Sim… 

 

Eduard Sánchez: E desde as 8hs da manhã que estamos montando isto, que é como o que 

você viu. 

 

Alex: A parte técnica… 

 

Eduard Sánchez: A parte técnica… a montagem técnica começa cedo, e depois se faz até 

as… somente hoje. Não durante os quatro dias, não, somente um dia. 

 

Alex: Para que haja este evento que começa as 4hs, não é, que começa? A montagem 

começou as 8 da manhã, e para planejar este evento? 

 

Eduard Sánchez: Desde outubro do ano passado. 
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Alex: Do ano passado… estão se reunindo, conversando, o que irão fazer… 

 

Eduard Sánchez: É anual, quando acaba um já se começa o do ano que vem, mas como é 

verão, e é setembro, que é um mês de verão também aqui, em outubro começa, digamos, 

outra vez tudo... mas a princípio as reuniões são feitas muito esporadicamente e na medida 

em que a data se aproxima, o espaço entre reunião e reunião torna-se mais curto, para 

definir o que será o evento, mas como cada ano é mais ou menos o mesmo evento, a nível 

técnico é quase tudo a mesma coisa, a única coisa que muda é o conteúdo de cada ano, 

depende do que queremos reivindicar naquele ano. 

 

Alex: Sobre os equipamentos... Sanitários, banheiros, lavabos, quantos? 

 

Alex:  

 

Eduard Sánchez: Não sei quantos devem ter... uns quatro, pouquinho, estão ali, ao lado do 

balcão de bebidas, e não há muitos, ou as pessoas usam os dos bares ao redor, 

teoricamente teriam que trazer de dois a quatro, mas não sei quantos vão trazer, porque 

ainda agora eu estava conversando com o técnico dos banheiros e ainda não os 

trouxeram… 

 

Alex: Certo. Arquibancada não terá, não tem, arquibancada para que as pessoas 

vejam… Não existe isso, não é? 

 

Eduard Sánchez: Não, não, porque é uma praça pequena e cheia de... 

 

Alex: Cadeiras. Também não há cadeiras? 

 

Eduard Sánchez: Não, não. 

 

Alex: Coberturas também não… 

 

Eduard Sánchez: Não, não. 

 

Alex: Somente para o técnico, não é? 
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Eduard Sánchez: Sim, teoricamente tinham que trazer guarda-sóis, mas não trouxeram, 

não sei porque... 

 

Alex: Não há cobertura aqui também, não há… 

 

Eduard Sánchez: Há guarda-sóis, “paraguas” (guarda-chuvas) enormes, não sei como 

vocês chamam. 

 

Alex: “Guarda-chuva”. Cabine de som é uma barraca, uma tenda... A cabine de luz 

está junto, não é? 

 

Eduard Sánchez: Sim. 

 

Alex: Junto. Central de energia elétrica… existe um gerador… 

 

Eduard Sánchez: Três. 

 

Alex: Três. Um gerador… 

 

Eduard Sánchez: Não, há três geradores. 

 

Alex: Três geradores? 

 

Eduard Sánchez: …e um grande que está por ali, não sei onde… mas há três redes de luz 

diferentes… 

 

Alex: Ah, sim, e um gerador. 

 

Eduard Sánchez: Sim. (na realidade existia 1 gerador grande na praça, um pequeno em 

frente à prefeitura, além da rede normal de fornecimento de energia) 

 

Alex: E o que mais… esta pergunta não cabe… sala de imprensa não há… 

 

Eduard Sánchez: São feitas coletivas de imprensa anteriormente, as quais são feitas nas 

sedes dos grupos quando se convoca a imprensa e explica-se o que é o dia, o porquê é 

feito, o que será feito, etc, etc, mas isso já foi feito, é feito o dia anterior. 
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Alex: É feito um dia antes? 

 

Eduard Sánchez: Sim. 

 

Alex: E essa é sua associação? 

 

Eduard Sánchez: Sim. O que acontece é que hoje, por exemplo, na manifestação virão 

jornalistas e tiram fotos e falam com as pessoas…  

 

Alex: Com o público? 

 

Eduard Sánchez: Não, designada pela organização, tem pessoas que se dedicam a isso, já 

a temos dedicadas para isso e eles são os que falam com a imprensa. 

 

Alex: Não há posto médico, não é? 

 

Eduard Sánchez: Não. Existe uma ambulância, mas não sei se virá este ano, acho que 

vem para a manifestação, vão seguindo a manifestação caso aconteça alguma coisa. 

 

Alex: Sim, vou ver se terá ou não. 

 

Eduard Sánchez: Sim. 

 

Alex: Barracas de bebidas, lanches… apenas duas, duas não é? 

 

Eduard Sánchez: Sim, apenas duas. 

 

Alex: Não vai ter em frente à prefeitura? 

 

Eduard Sánchez: Também não, balcão de bebidas não, somente um palco. Dois balcões 

aqui e um palco, aqui há dois balcões e um palco e lá (na prefeitura) há apenas um palco, e 

de lá se lê o manifesto. 

 

Alex: Sim. Restaurantes não tem… 

 

Eduard Sánchez: Virá gente de uma associação que se chama Energy Control. Que é 

sobre o assunto de drogas. É uma associação que trabalha para que as pessoas usem 
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drogas com consciência. Já que as pessoas usam drogas, pelo menos que as usem bem. 

Então é uma associação informativa 

 

Alex: Sim. 

 

Eduard Sánchez: Se tomam comprimidos com álcool, se tomam comprimidos destes ou 

comprimidos daqueles, que tipos de comprimidos podem tomar e quais não. Como controlar 

que esteja tudo correto. 

 

Alex: Sim. 

 

Eduard Sánchez: E depois, também das 4hs as 6hs vêm as livrarias gays e lesbianas de 

Barcelona. 

 

Alex: Ah, sim, e montam uma barraca? 

 

Eduard Sánchez: Sim, mas pequenininha, para mostrar as coisas básicas… 

 

Alex: Souvenir, não... A adaptação do trânsito: a prefeitura manda pessoas para 

fechar as ruas, como isso é feito? 

 

Eduard Sánchez: Na festa, não, mas na manifestação, sim. Há um percurso e nós vamos 

na manifestação e já não há mais carros neste percurso. 

 

Alex: Fecha antes, não é? 

 

Eduard Sánchez: Sim, a polícia vai abrindo passagem para que a manifestação possa 

passar. 

 

Alex: Certo, deixe me ver… efeitos especiais, acho que somente fogos, não é? 

 

Eduard Sánchez: Haverá fogos e projeções de vídeo. 

 

Alex: Fogos de artifício sim... 

 

Eduard Sánchez: Sim. Haverá... aqui na Catalunha é típico, você vai ver, são os castellers, 

pessoas que sobem umas em cima das outras, depois espetáculos de fogos pirotécnicos, 
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onde virão alguns... e depois bandas de rua com os tambores, coisas típicas daqui, só um 

pouco, mas será uma pequena amostra. 

 

Alex: Haverá “balões”? 

 

Eduard Sánchez: Não, não. 

 

Alex: Não há balões... e efeitos sonoros? 

 

Eduard Sánchez: Haverá música, música ao vivo e por último haverá música de DJ. 

 

Alex: Sim, sim. Computação... 

 

Eduard Sánchez: Não. 

 

Alex: Raio laser? 

 

Eduard Sánchez: Não. 

 

Alex: Odores? 

 

Eduard Sánchez: Ah, não, não. 

 

Alex:  Artistas, haverá artistas? 

 

Eduard Sánchez: Sim, há grupos aí, aproximadamente nove grupos e por último haverá um 

DJ. 

 

Alex: Palestrantes, quantas pessoas vão discursar? 

 

Eduard Sánchez: Olha, na manifestação do ano passado foram mais de vinte mil pessoas 

para a festa (dificuldade de idioma: Eduard Sánchez entende manifestantes ao invés de 

palestrantes). 

 

Alex: Não, não! Que vão discursar, que vão falar. 
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Eduard Sánchez: Na manifestação uma pessoa lerá o manifesto. Mas haverá outro grupo 

que lerá o dele também, então são dois. 

 

Alex: Contra-regras, maquinistas, montadores... há uma empresa contratada para 

isso? 

 

Eduard Sánchez: Estas não são empresas, estes são voluntários. 

 

Alex: Voluntários, sabe quantos voluntários tem? 

 

Eduard Sánchez: Não sei, depende, porque durante todo o dia vão vindo, esta manhã 

éramos uns dez ou doze, depois vão vindo mais, vão mudando durante todo o dia, mas 

depois a noite tem os turnos de bar, que são quase como quinze ou vinte por turno… 

 

Alex: Sim. 

 

Eduard Sánchez: Há três turnos… calcule umas cinquenta pessoas no total, ao redor de 

cinquenta pessoas. 

 

Alex: Voluntárias? 

 

Eduard Sánchez: Voluntários, ou um pouquinho mais, durante todo o dia. 

 

Alex: Certo. Quantas empresas contratadas? 

 

Eduard Sánchez: Duas. 

 

Alex: Uma que monta tudo. 

 

Eduard Sánchez: Uma técnica e outra que... 

 

Alex: Técnico? 

 

Eduard Sánchez: Técnico, ou seja palco, luzes e tudo isso e uma de tudo o que se refere 

ao bar. 

 

Alex: Bar... 
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Eduard Sánchez: O bar é quem leva tudo. 

 

Alex: Elétrica, instalação elétrica é parte disto aqui? 

 

Eduard Sánchez: Sim, sim. 

 

Alex: Produtores, não, não há… 

  

Eduard Sánchez: Não. 

 

Alex: Eletricistas são da empresa, não é? 

 

Eduard Sánchez: Sim. 

 

Alex: Iluminadores da empresa, pintor, marceneiros, maquiadores não... 

 

Eduard Sánchez: Maquiador não... 

 

Alex: Como? 

 

Eduard Sánchez: Na manifestação já vamos todos maquiados, cada um faz sua própria 

maquiagem. 

 

Alex: Sim, sim. Faxineiros, lixeiros: sobre isto há um acordo com a prefeitura, como 

é? 

 

Eduard Sánchez: Sim, a prefeitura depois limpa, o que acontece é que nós deixamos tudo 

recolhido, depois da festa há um grupo de gente voluntária que se encarrega de empilhar 

todas as coisas em um local, levar o que não foi… há uma parte do bar, que fica aqui, e há 

duas pessoas vigiando. 

 

Alex: Sim. 

 

Eduard Sánchez: Outra parte é levada a um local para guardá-lo para que amanhã ou na 2ª 

feira passem as empresas para recolhê-lo. 
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Alex: Sim, e este local… 

 

Eduard Sánchez: E isto tudo o fazemos nós mesmos. 

 

Alex: E este local é perto daqui? 

 

Eduard Sánchez: Sim. 

 

Alex: Aonde? 

 

Eduard Sánchez: É por ali embaixo, por Poble Séc, pois bem, é uma área de uma moça 

que nos empresta este local para que possamos deixar as coisas ali. 

 

Alex: E vão de carro para lá? 

 

Eduard Sánchez: Sim, uma van. 

 

Alex: Uma van, não é? Segurança, tem segurança? 

 

Eduard Sánchez: A segurança vem da prefeitura. 

 

Alex: A prefeitura, sim. E não há outra segurança? 

 

Eduard Sánchez: Eu acho que sim, que há uma, sim há uma segurança, sim há uma 

segurança para se acontecer algo, sim. 

 

Alex: Que é exclusiva de vocês, não é? Médico, enfermeiro não... 

 

Eduard Sánchez: Só os da ambulância. 

 

Alex: Apenas os da ambulância. Motoristas? 

 

Eduard Sánchez: Também você verá que não é tanto para tanto, não é grande, mas para 

nós é grande, mas não é comparado… Mas comparado com o de São Paulo já é... 

 

Alex: Sim. 
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Eduard Sánchez: Porque se fossemos tão grandes necessitaríamos realmente de tudo 

isso. 

 

Alex: Sim, sim. Mas nem em São Paulo muitas coisas não consegui completar, este é 

o questionário que passei em São Paulo, não tinham isso tudo, se não o levasse 

completo, diriam: “só isso, não acredito…”. Para finalizar: o que acha sobre a 

problemática de fazer este tipo de evento que vocês realizam em espaço público? 

Estávamos falando ontem de como é o local, como são as adaptações e o que você 

aconselharia… 

 

Eduard Sánchez: O problema é que as praças nesta cidade não estão preparadas para que 

se façam coisas como festas e coisas assim ao ar livre, em praças grandes não cabe mais 

gente e nem na própria Plaça Cataluña que é maior. O único problema das praças grandes, 

é que as pessoas sem papeis (refere-se a estrangeiros sem documentos), com problemas 

econômicos, gente com problemas, instalam-se nesses locais… então, por exemplo, na 

Plaça Cataluña, há três anos, fizemos a festa lá, mas o que aconteceu? Não queríamos 

ofender a ninguém, sem querer… havia muita gente, muitos árabes que eram muito 

machistas. 

 

Alex: Ah, sim! 

 

Eduard Sánchez: Então mexiam com as meninas, com as lésbicas. 

 

Alex: Sim. 

 

Eduard Sánchez: E um cara que venha a passar a mão em uma lésbica, é o cúmulo, então 

houve muitos problemas.  

 

Alex: Ah… 

 

Eduard Sánchez: Mas não pelo espaço em si, mas pelas pessoas que usam esses 

espaços. 

 

Alex: Sim. 

 

Eduard Sánchez: Então é claro, o problema é que não há em Barcelona nenhum espaço 

grande, este é o maior, o 2º maior que temos, (estamos falando da Plaça Universitat) para 
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que se possa fazer uma festa, me refiro no centro, nos arredores sim, é claro, mas nós 

queremos fazer no centro da cidade porque é simbólico. 

 

Alex: Tem o Fórum né? mas ninguém vai... (locar de eventos, distante do centro). 

 

Eduard Sánchez: É simbólico... essa praça já é nossa! desde há muitos anos, e é nesse 

local, ao lado da praça da Cataluña porque este é o centro de Barcelona, e todo o mundo 

que passa por aqui, todo o mundo sabe. 

 

Alex: Certo. 

 

Eduard Sánchez: Estes lugares não estão adequados para que seja feito isso, não há 

locais com toldos para se chover, está cheio de arvorezinha e de postes, e de bancos, esses 

mais grossos, como estes bancos que você vê aí, estão muito mal colocados e que não 

servem para nada, porque lá ninguém senta, estão aí apenas de enfeite, os bancos assim 

compridos… então não é um espaço, digamos... em Barcelona não há um espaço que se 

possa... público, me refiro, que se diga: aí há um espaço agradável, grande, enorme para 

assistir isso, porque se houvesse seria um lugar perfeito para que todo o mundo fizesse 

suas festas lá e que fosse central, mas não há. Existe o Fòrum mas é complicado, além do 

mais tem que se locomover 15.000 ou 20.000 pessoas, na festa não há como, na 

manifestação sim, mas na festa não, vêm mais gente para a festa do que para a 

manifestação. 

 

Alex: Sim… Não te perguntei uma coisa importante, não sei, devo ter pulado: número 

de pessoas que você espera para este evento de hoje. 

 

Eduard Sánchez: Para a manifestação acho que mais de 20.000, para a festa cinco ou seis 

mil. 

 

Alex: Na manifestação 20.000 e na festa 5.000 mil, o ápice é a manifestação. 

 

Eduard Sánchez: Sim, muita gente vai embora. 

 

Alex: Ah! 

 

Eduard Sánchez: Sim, porque muita gente vem para a manifestação, mas depois da festa 

vão para os bares também. 
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Alex: Ah, verdade, verdade. Acho que é isso. Olhe, está aqui, eu pulei isto, o público 

esperado… estou pulando... Ah, é isso, muito obrigado pelo seu depoimento. 

 

(interrupção da gravação) 

 

Eduard Sánchez: ...tem que dar, mas não dá, este ano os gastos chegaram a dezesseis mil 

euros. 

 

Alex: Certo. Então você pretende mudar este tipo de relação com a prefeitura? 

 

Eduard Sánchez: Cada vez será mais: “você faz, eu te dou dinheiro e você é quem faz”. 

 

Alex: Então você acha que isto não… mudou definitivamente, será assim sempre? 

 

Eduard Sánchez: A partir de agora sim. 

 

Alex: Ah, sim. 

 

Eduard Sánchez: Porque antes tudo ia muito bem, porque tudo isso... quando chegávamos 

pela manhã o único que tínhamos que fazer era montar o bar, mas agora, este ano, tivemos 

que trabalhar para contratar as empresas, para que venham, para que não venham, para 

que passem, para… e isso antes era feito pelos técnicos da prefeitura.  

 

Alex: Certo. 

 

Eduard Sánchez: Mas houve um problema porque não ficava comprovação em nenhum 

local, imagine que as cinco pessoas que fazemos as reuniões na prefeitura, então alugamos 

um carro, pagamos, ninguém fica sabendo, isto não se faz… então há um convênio escrito, 

é feita uma subvenção, pede-se por escrito, então é feita uma subvenção, como um dossiê, 

explicando que é o dia 28 de junho, porquê, porque tal e porque qual, e que todos os gastos 

com um dossiê econômico, com um descritivo econômico, são apresentadas à prefeitura 

que diz: “Para isso colocamos dez mil euros”, coisa que até agora não era assim, até agora 

eles faziam tudo, e nós não víamos um tostão, não sabíamos nada… 

 

Alex: Não sabiam quanto custava... 

 



 389 

Eduard Sánchez: Não sabíamos quanto custava, este ano soubemos, este ano o fizemos 

barato, porque eles “jogavam a casa pela janela”, (expressão local significa algo como” 

jogavam dinheiro pela janela”), este ano já disseram que não… este ano nos diminuíram o 

orçamento e não… 

 

Alex: Sim, sim. Uma coisa também que o Alex (outra pessoa da organização) me 

disse, ou você, não me lembro bem, que há alguns carros que seguem a 

manifestação. 

 

Eduard Sánchez: Sim, mas este ano não. Este ano não. Acho que haverá uma 

caminhonete, mas... 

 

Alex: Uma caminhonete… 

 

Eduard Sánchez: Todos os anos anteriores se usavam caminhões como este, enfeitados, 

decorados, fui eu que te falei, um para lésbicas, um para transexuais e um para gay. 

 

Alex: Sim. 

 

Eduard Sánchez: Com diferentes temas e normalmente sempre fazendo alusão ao tema 

central do que é a manifestação, por exemplo, este ano é contra o hetero-patriarcal, então, 

as formas que o hetero-patriarcal afeta aos gays, às lésbicas e aos transexuais, mas este 

ano não haverá, porque este ano será uma manifestação mais... menos custosa. 

 

Alex: E quando fazem estes percursos de reivindicação, não são ditas palavras de 

ordem?    

 

Eduard Sánchez: Sim. 

 

Alex: E tem equipamento de som?  

  

Eduard Sánchez: Não. 

 

Alex: Não tem, e tem um…  

 

Eduard Sánchez: Haverá uma pequena caminhonete… 
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Alex: Isso é para levar o som, alto-falantes, essas coisas… 

 

Eduard Sánchez: Depois cada grupo irá fazer sua própria comparsa e sua história e… 

 

Alex: Os diversos grupos, que representam regiões, que podem vir a caráter... 

 

Eduard Sánchez: Em toda a manifestação haverá de tudo, na organização não há 

carruagens, não há caminhões grandes. 

 

Alex: Também não sei quem me disse isso, que haveria ou que costuma ter os diabos, 

é isso? 

 

Eduard Sánchez: Sim, este ano haverá diabos. 

 

Alex: Ah, sim. 

 

Eduard Sánchez: Isso é o que te falei sobre a pirotecnia e tudo isso… 

 

Alex: E será na prefeitura ou aqui? 

 

Eduard Sánchez: Aqui, uma vez com a manifestação suponho que virão com a comparsa e 

depois, no final, acho que farão algo na prefeitura, mas não me lembro. 

 

Alex: Ah, sim. 

 

Eduard Sánchez: Você verá que haverá várias apresentações… aqui terá uma as 4hs da 

tarde… (silêncio). Antes da festa, as 21h45min. e durante a festa haverá uma apresentação 

de diabos. 

 

Alex: Ah, sim. 

 

Eduard Sánchez: São diabos porque vão vestidos de diabos e carregam uns paus e vão 

girando. 

 

Alex: Eu não conheço, mas se apresentam em um palco ou aqui? 

 

Eduard Sánchez: Não, não, aqui, na rua. 
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Alex: Ah, que bom. E eles fazem suas maquiagens em um carro ou uma casa, ou já 

vêm maquiados, onde se preparam para…? 

 

Eduard Sánchez: Ah, cada um em sua casa. 

 

Alex: Acho que é só isso, muito obrigado! 
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Alex: Para realizar um evento, em espaço público, quais são as primeiras 

providências que o senhor deve tomar para adaptar o espaço? Tem que ser feito um 

projeto, tem que fazer um cronograma de atividades? Como é? 

 

Pepe Monasterio: Bom, como funciona aqui, neste setor de cultura: existe um 

departamento, existe um grupo de pessoas, que são as responsáveis por programar, 

programar quer dizer definir as atividades que serão feitas, os espaços que devem ser 

utilizados, e os artistas que irão se apresentar. Então, há música, teatro de rua, tradicionais, 

os “gigantes”, enfim... tudo isso, há festivais de espetáculos de fogo, existem vários, 

pirotecnia, o Correfoc com os demônios e o final da Mercè é uma apresentação musical, são 

grandes fogos de artifícios com música sincronizada... uma série de coisas que duram 3 ou 

4 dias. Nós somos um departamento de produção, a maioria dos espaços sempre se 

repetem, principalmente no centro da cidade e praças típicas que há muito tempo o fazem, 

quando há, nesses mesmos espaços, um elemento novo ou espaços novos, primeiramente 

o que fazemos é ir até lá conhecer, saber que tipo de exibições ocorrerão, falo praticamente 

de espetáculos, aonde deve existir um palco... Correfoc se apresenta no solo... precisa uma 

mini instalação, mas... é um onde há um espetáculo. Então em função do tipo de música 

que teremos e dos artistas que virão, dos grupos, o palco é maior ou menor, depende 

então... a primeira coisa que deve ser feita é decidir qual é o tamanho do palco e também 
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dimensionar os equipamentos de som e os equipamentos de iluminação em função do 

espaço – espaço pequeno ou espaço grande, determinar a capacidade possível de pessoas, 

ou seja, quantas pessoas poderão assistir, se cabem 10.000 pessoas, se cabem 2.000 ou 

se cabem 50.000. 

 

Alex: Essa visita ao local é realizada por uma equipe, que tipo de pessoas? Técnicos 

de luz? 

 

Pepe Monasterio: Sim. Técnicos daqui. Técnicos de luz não, técnicos de produção, estas 

pessoas que temos aqui. 

 

Alex: Mas para decidir quanto deve haver de luz ou de som, de aparelhos de som? 

 

Pepe Monasterio: Bom, isso é a experiência. 

 

Alex: Mas o senhor é quem tem o domínio de todas essas coisas? 

 

Pepe Monasterio: É experiência, claro, não era assim, inicialmente fazia-se o melhor que 

dava para fazer, mas depois... não é complicado. 

 

Alex: Experiência técnica. 

 

Pepe Monasterio: Ninguém vai colocar em um espaço pequeno, como na Plaza del Rey, 

por exemplo, 90.000w de som. Antigamente colocávamos 4.000, além do mais a tecnologia 

vai evoluindo, então são melhores, mais dirigidos, então podemos colocar maior potência, 

até 12.000 por exemplo na Plaza del Rey... porque não é necessário fazer muito barulho, 

muito volume e sim precisão e qualidade do som dirigido. Determinados estes parâmetros 

temos que medir, com a planta da cidade, é lógico, temos o mapa da cidade ao nosso 

alcance exatamente com todos os elementos de mobiliário urbano da prefeitura, não 

obstante, em caso de dúvida, sempre deve ser visto se coincide e inclusive tomar medidas 

quando o espaço é muito exato, devemos ter certeza e então tira-se medidas, então 

determina-se o tipo de (inaudível). De qualquer forma, isto tudo nós propomos, mas sempre 

temos que levar em conta que estamos em uma cidade, com a guarda civil e com os 

bombeiros, com proteção civil, porque eles são os responsáveis pela segurança, então 

devem dar sua aprovação para que todo o movimento ou o que suceder... além de contribuir 

para que o evento artístico corra bem, tenha o menor impacto possível no trânsito, que 

garanta a segurança do público, etc. Isso tudo significa administrações, reuniões, etc. 
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Alex: Isso quanto tempo antes? Um mês, dois? 

 

Pepe Monasterio: Isso depende de cada. Uma coisa é... nós fazemos muitas coisas na rua, 

fazemos o Carnaval, (risos) que não tem nada a ver com o Carnaval do Brasil, no Fórum 

(grande espaço destinado a apresentações) veio o Carlinhos Brown aqui, na Gràcia não sei 

se você assistiu. 

 

Alex: Já ouvi falar. 

 

Pepe Monasterio: Foi impressionante a quantidade de gente que veio, que não dava nem 

para passar, eu também fui o responsável pela organização. Então, o tempo, quero dizer, 

depende... a Mercè é o mais complicado e mais complexo porque em 3 dias ou no máximo 4 

dias, ocorrem muitíssimas atividades, muitos espaços, 20 e tantos espaços, atividades na 

rua e todos em grande itinerâncias... bom, há muitas coisas, então, é claro que temos que 

colocar uma equipe com muita gente, 50, 60 pessoas em cada espaço controlando as 

atividades, bom, mas isso vem depois. 

 

Alex: De quantas pessoas? 

 

Pepe Monasterio: Deixe me ver... Eu, claro, tenho tendência em falar de produção porque 

somos os que colocamos os espaços, mas há outros departamentos daqui que também 

intervém, é lógico, como é a comunicação, imprensa, patrocínio que procuram 

patrocinadores, relações públicas e também administrativas e de pessoal, e toda a máquina 

está em função disso... também intervém muitíssima gente. Eu não tenho nunca e nem 

quero decorar os dados, sinto muito, mas se te interessa mais adiante posso tentar lembrar. 

 

Alex: Me dê um número assim, são 100 pessoas, 20, 200? 

 

Pepe Monasterio: Ao redor de 200 a 150 eu diria que intervém em maior ou menor..., eu 

acho, mas na verdade que eu nunca... 

 

Alex: Como se dimensiona a necessidade... Acho que isso já está respondido. Como 

se dimensiona o público estimado? Pela experiência anterior... 

 

Pepe Monasterio: Nós temos os mapas, este aqui é um croqui, não é uma planta, por 

exemplo, este é... deixe me ver tem vários... (mostrando um desenho) Foram feitos menores 
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porque é mais prático. Esta é a Catedral. Até 2 anos atrás, o palco da Catedral estava aqui, 

é um palco natural, esta é uma escada, a Igreja é esta, então nós ocupávamos todos eles, 

cortávamos esta rua, cortávamos por aqui e tudo isso era o palco, os camarins eram 

colocados aqui, os geradores, os banheiros para organização, aqui o controle de som e 

iluminação e os banheiros para o público eram colocados aqui. 

 

Alex: Como se dimensiona a quantidade de banheiros para o público? 

 

Pepe Monasterio: Pouco a pouco. Senão fico louco. Desde o ano passado a Catedral 

estava em reforma, estão fazendo uma reforma e aqui há todo um canteiro de obras e 

portanto não pudemos trabalhar aqui, então tivemos que colocar o palco aqui, nós podíamos 

colocá-lo aqui ou aqui, então fomos aqui, estudamos... isso ocorreu o ano passado, 

estudamos que local era mais idôneo e vimos que era aqui. Razões importantes para nós é 

que ao colocá-lo aqui até aqui, como o centro da cidade está por aqui, a maioria do palco 

está por aqui, o público na maioria das vezes entra e sai por aqui, então consideramos que 

é muito ruim, porque as pessoas... primeiramente há uma aglomeração e depois como o 

palco está aqui as pessoas ficam aqui penduradas e o acesso se fecha e é pior. Por outro 

lado, a guarda civil dizia que aqui, porque aqui aproximava mais o trânsito, aqui há um 

estacionamento privado onde a única saída que existe é por aqui, então tivemos que 

analisar este problema, porque enquanto se monta não há problema, há como passar, mas 

quando há atividade de vida pública, aqui não há como passar, é impossível. Então tivemos 

que resolvê-lo, reservando vagas de um estacionamento que existe aqui, um 

estacionamento público, e que também é municipal, e para os carros que não tivessem mais 

remédio a não ser sair, estas vagas resolvem. Enfim, sempre há problemas e devem ser 

resolvidos como quer que seja. Por isso, este caso é modelo, pois aí decidimos que o palco 

seria aqui. Então, quando há um lugar conflitante, então normalmente optamos por palcos 

de construção, também há muitos caminhões-palcos que são mais rápidos de montarem, 

por isso, neste caso, optamos por um caminhão-palco de grandes dimensões porque era 

mais rápida a montagem e visto que incomodávamos menos ao estacionamento e aos 

demais. Ou seja, acho que com isso consegui te explicar como se decide como determinam-

se os espaços: nós fazemos a proposta, a partir de uma programação e como vamos ao 

espaço público pedimos instruções da guarda civil e os bombeiros para que nos dêem a 

aprovação e com isso é o suficiente. Então formalmente pedimos uma permissão para a 

ocupação da via pública ao distrito que tem o poder intermunicipal em vários distritos e cada 

distrito concede licenças de atividade ou para eventos privados ou ocupação de via pública 

ou o quê quer que seja, se há uma obra deve-se colocar um container aqui porque se existe 
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uma obra deve-se pedir uma licença, porque ocupa-se parte de uma rua, nós fazemos o 

mesmo... 

 

Alex: Inclusive a prefeitura também tem que pedir? 

 

Pepe Monasterio: Sim, é claro, porque não se pode... informamos, mas formalmente é 

necessário fazê-lo, internamente. Hoje em dia, te digo, é tudo da prefeitura e intervém 

praticamente muitas áreas da prefeitura. 

 

Alex: Como se dimensiona a quantidade de banheiros? 

 

Pepe Monasterio: Ah, sim. Como temos o mapa, nós podemos implantar o palco e os 

elementos que ocupam espaços, pois dependendo... nessas áreas fazemos um cálculo de 

metros quadrados, assim fica estabelecido de uma forma que o público fique bem situado e 

que o som chegue, claro que se o espaço é muito comprido nos propomos colocar 

prolongamentos, ou seja, outras colunas de som, ou não, depende, depende do tipo de som, 

se é muito dirigido então não é preciso, todas estas questões técnicas são decididas pelos 

técnicos. Então, ao saber os metros quadrados, então temos umas tabelas e colocamos 

duas pessoas por metro quadrado tanta gente, a três tanta gente, a quatro tanta gente, 

porque quatro é o máximo, fazemos uma média, é claro, mas quando estamos perto do 

palco e quando há um artista muito famoso, porque se tem seis pessoas, não... Portanto, 

visualmente desde o palco a pessoa que está aqui controlando, pode nos dizer quantas 

pessoas há em função desse esquema prioritário porque ele tem o mapa, tem as áreas e 

pode visualizar claramente. A priori, sabemos porque multiplicamos por quatro e sabemos o 

número máximo de pessoas que podem caber ali. 

 

Alex: Você tem essa tabela? Pode me passar uma cópia? Ou te mando um e-mail... 

 

Pepe Monasterio: Porque tudo isso... eu agora... Eu gosto de colaborar, porque além do 

mais estive em São Paulo. Eu ficava muito próximo da Avenida Paulista, me lembro da 

Avenida 23 de Maio... Eu estive em 1976... são muitos anos desde quando estive lá, não me 

lembro... Fiquei encantado com o Brasil, a música brasileira de Caetano, de Milton, 

fantástico, de Gal, de Chico Buarque, Gilberto Gil, Vinícius...  

 

Alex: Sim, é verdade. 

 



 397 

Pepe Monasterio: Bom, então assim dimensionamos a capacidade. Bom, vamos 

continuar... 

 

Alex: Como é escolhida a equipe de trabalho? Um aspecto que eu também estou 

estudando é como é a equipe que faz essas coisas. Não sei como é na prefeitura, se 

existe algum curso para participar... Ou quando há um grupo de pessoas, o senhor 

tem que escolher, qual é o critério? 

 

Pepe Monasterio: Bom, justo agora estamos trabalhando nisso, estes papéis que eu estava 

carregando, é um pouco isso. Aqui há uma equipe fixa de pessoas, como técnicos, que são 

os que... aqui no meu departamento são várias coisas, mas um deles é o responsável pela 

produção técnica, como eu costumo chamar, dos eventos da rua ou de qualquer outro local. 

Então, essas pessoas fixas normalmente quando... por exemplo, também montamos a 

Cavalgada de Reyes, no dia de reis para as crianças, em Barcelona, é uma caravana de 

carruagens... ou o Carnaval, ou as festas menores da cidade. 

 

Alex: Na Barceloneta, eu vi há 2 meses atrás, não sei se foi a prefeitura que fez, tinha 

umas músicas como se fosse um Carnaval. 

 

Pepe Monasterio: Acho que não. Faz pouco tempo? 

 

Alex: Uns 2 meses. 

 

Pepe Monasterio: Não sei, há muitas coisas na rua que não são feitas pela prefeitura, 

como a associação de vizinhos, as festas menores dos bairros, como a de Gràcia que é a 

mais famosa, ou a de Sants há muitas coisas, acontece muitas coisas nesta cidade, até 

demais... Bom, antes que eu me desconcentre porque eu me distraio rápido... Ah sim, as 

pessoas, o pessoal: eu tenho uma equipe fixa que a princípio é suficiente para fazer eventos 

únicos ou simples. 

 

Alex: Quantas pessoas? 

 

Pepe Monasterio: Somos umas seis pessoas ou sete, fazemos as exposições daqui, 

fazemos o festival Grec que é organizado por nós... e coisas soltas, o outro dia houve, dia 
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05 de julho, houve uma noite branca65 (inaudível) nós fizemos, fazemos muitas coisas, neste 

caso não podíamos produzir pois estávamos muito atarefados, então encarregou-se para 

outra empresa, a uma empresa que fez a produção, e nós supervisionamos e controlamos, 

e sempre existe um aspecto que é o que nós fazemos diretamente, sempre que há relação 

com a prefeitura, com serviços não equipados, que daqui a pouco vou explicar. 

 

Alex: E a escolha da equipe, das pessoas que irão participar do projeto? 

 

Pepe Monasterio: A equipe inicial é esta, então para a Mercè e para outros precisamos de 

mais pessoas, principalmente para estarem no local desde que se começa a montar até que 

se acaba de desmontar. Fixo, ali. Coisa que nós não podemos ou temos que estar mais 

dias, porque também temos outros tipos de trabalho. Então aí se contrata, existe uma bolsa-

trabalho que justamente agora também começa a ser renovada, outra, e nesta bolsa-

trabalho há umas... não sei... na última havia umas 250 pessoas inscritas de diferentes 

níveis e a condição por ser prefeitura é que deve se escolher essas pessoas dentro dessa 

bolsa de trabalho e são diretamente contratados. Eu, pessoalmente, calculo os salários em 

função dos horários que serão cumpridos, pela nossa experiência sabemos o que implicam 

todos os trabalhos, desde a montagem até a atividade final, até a desmontagem final, nós 

sabemos o que é necessário, quantos dias são necessários para estarem instruídos sobre o 

evento, para que possamos passar a elas as informações e documentações que já 

assinamos lá... já escolhemos os fornecedores, as empresas que irão colaborar, as 

empresas de som, de cenário, do que quer que seja, as que colocam os banheiros, as que 

colocam as grades, isso a prefeitura faz; as grades baixas porque as grades altas devem ser 

alugadas, ou a segurança, a vigilância ou os guardas de segurança, isso é muito importante, 

tem que ter permanentemente durante toda a noite, até que nós vamos embora, tem que 

ficar alguém vigiando. 

 

Alex: E não pode ser oficial? A polícia? 

 

Pepe Monasterio: Não, não. A polícia não está para isso... A guarda civil cuida do trânsito, 

ela não pode estar fazendo isso... não, não... O organizador é quem deve colocar, a 

prefeitura mesmo é quem tem que contratar uma empresa de segurança, colocar um vigia 

autorizado que é quem pode... como se fosse um policial. A polícia sabe que ali tem alguém, 

temos o contrato que deve ser enviado para a policia e a polícia controla tudo, é claro, tudo 

é feito legalmente, é claro, deve ser feito. Então dessa bolsa, neste momento para a Mercê, 

                                                 
65 Noite Branca é uma festa criada na França que dura 24 horas e é fonte inspiradora da Virada 
Cultural em São Paulo. 
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precisaremos de umas 50, 60 pessoas dessa bolsa. Esta é a lista que temos, olhe, 242 

pessoas. Então ligamos, justo agora estamos ligando para ver se para os dias da Mercè 

estão disponíveis, porque são free-lancers, alguns trabalham, outros têm outras coisas, 

então nós os indagamos: sim, não, sim, não, sim, não, quem está disponível, quem não está 

disponível. Então a partir da disponibilidade, os que estão disponíveis os colocamos em uma 

outra lista... (pega uma outra pasta). Este é tudo deste ano, este ano... este são os locais de 

trabalho que preciso, as pessoas que tenho que contratar, que fazem diferentes coisas, tem 

aqui chofer ou auxiliares e cobrem todos os espaços. Nós em função da atividade que há 

em cada espaço decidimos se deverá haver uma ou duas ou mais pessoas, quando há um 

palco grande deve haver um responsável por todo o entorno, por todo o espaço, e um 

responsável somente pelo palco, exclusivamente pelo que ocorre ali, um diretor de palco. 

Em lugares onde há, como agora, por exemplo, este ano, há dois espaços novos, o Castillo 

de Montjuïc e a antiga fábrica Fabra i Coats de Sant Andreu, e lá há palcos e há circos e 

teatro de rua, há muitas coisas, e além do mais em diversos espaços porque são ambientes 

amplos, então aí são necessárias quatro pessoas, um é o responsável geral e também para 

cada área deve-se ter uma pessoa que fique nessa área, porque senão eles ficam loucos, 

andar e tal e para não perder tempo... deve ter um escritório, é claro, com telefones 

celulares, telefones fixos, walkie-talkies, com todos os recursos necessários para poderem 

trabalhar corretamente. Nesta lista, estas pessoas que podem trabalhar então... esta é do 

ano passado, os mesmos espaços as pessoas que atuaram, os dias que estiveram 

contratadas, agora já previmos os dias que devem ser contratadas, aqui temos três nomes, 

e com este guia vamos colocando nomes aqui, aqui e decidimos quem vai para cada lugar, 

porque há muitas pessoas que não conhecemos e nos enviam curriculum em caso de não 

conhecê-los, optamos sempre para que repitam os espaços e geralmente não há nenhum 

problema, pois são pessoas muito profissionais, então se estão disponíveis as colocamos no 

mesmo espaço porque elas têm experiência e não temos que dar tantas explicações... 

 

Alex: Se existem normas? A Associação Brasileira de Normas Técnicas, existem 

normas de segurança que são seguidas? Estas normas o senhor... 

 

Pepe Monasterio: Existem leis, leis de trabalho que todas as empresas devem ter seus 

certificados, devem cumpri-las, devem ter um responsável pela segurança, o assunto da 

segurança é muito importante. Na prefeitura para fazer estes eventos, e a maioria dos 

eventos que tem previsão de uma grande capacidade de público e que pode haver 

incidentes ou qualquer coisa, é montado na prefeitura exatamente... há uma sala conjunta 

da polícia catalã da esquadra e da guarda civil porque tem um escritório conjunto e aí nesta 
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sala é montado um centro de coordenação, Cecor, o chamamos, então este setor deve ter: 

guarda civil, polícia, bombeiros, proteção civil, Cruz Vermelha, 061. 

 

Alex: Como é esse? 

 

Pepe Monasterio: 061, também é o serviço sanitário oficial, as ambulâncias municipais que 

são... é a prefeitura e serviços em geral, 061 é como o 080 bombeiros e 092 policiais, mas a 

Cruz Vermelha é internacional, e os dois serviços intervêm na festa em diferentes medidas, 

os representantes do metro e dos ônibus, representantes da área da prefeitura que 

controlam os serviços urbanos, por exemplo a iluminação pública, a limpeza, as grades, 

enfim tudo, o pavimento... Porque qualquer problema que possa ocorrer, se há uma 

ocorrência grave, então a organização é a que manda e a que decide o processo que está 

previsto e normalmente não há acordo, porque em um ano caiu um temporal terrível e foi 

necessário que se suspendesse tudo, além do mais houve acidentes, uma coisa brutal, na 

Cataluña, o vento e a tempestade que houve quebrou o cabo de som e a torre de som voou 

nem sei quantos metros, a cabine de produção desabou. Eu estava nos bastidores, o teto do 

palco caiu, na cabine acabou a luz, a cabine onde eu estava ficou escura, e as pessoas que 

entraram nesta cabine, pois muitos foram para dentro, rezando para que não desabasse. Foi 

horrível. Quando pude sair dali, saí e me buscaram e viemos para cá, descalços, e aqui 

houve um comitê de crises com os políticos, essas coisas podem acontecer. Então, não 

havia Secor, agora com o Secor isso não acontece há muitos anos. 

 

Alex: E esse Secor é um espaço? 

 

Pepe Monasterio: É uma sala, possui computadores, tem monitores com algumas partes 

da cidade. Então se há algum incidente o comando passa para o Secor, com seus 

elementos de segurança e eles decidem o que deve ser feito. Nós fazemos um relatório, ou 

o que quer que seja, e dizemos: “Não podemos controlar isso, vai acontecer alguma coisa”, 

nunca acontece nada grave, mas lá estão continuamente informados. Nós, aqui, montamos 

um serviço que chamamos de Cicom, Centro de Informação e Comunicação, onde 

recebemos e temos algumas documentações nos livros, onde marcamos todas as 

informações que nos vão fornecendo, os responsáveis por todos os espaços. Eles tem que 

nos informar, a cada vez que chegam ao espaço e cada vez que vão embora, cada vez que 

há um incidente que não puderam resolver, porque resolveram eles mesmos, a não ser que 

tenha alguma coisa mais grave, alguma coisa com relação a segurança, que alguém tenha 

se machucado, aí nos comunicam. Nos informam o momento de iniciar cada apresentação, 

nós gostamos que as coisas sejam pontuais, se foi anunciado às 10h30, às 10h30 começa, 
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e as 10h30 eles nos ligam e dizem: “começamos pontualmente e há 2.000 pessoas”, em 

função do que comentávamos anteriormente, a cada vez que começa e termina uma 

apresentação, eles ligam e nos informam a quantidade de pessoas, o público que há, e isso 

vamos anotando, quer dizer, no computador. Há uma pessoa da nossa equipe que está no 

Cecor, estamos sempre em comunicação porque os computadores da prefeitura estão todos 

interligados, então o fichário que é nosso é compartilhado e tem on-line, naquele momento, 

tudo o que apontamos aqui. Então pode notificar e pode fazer relatórios e poder informar 

todo mundo que está ali, o que está acontecendo, e assim há um controle on-line, no 

momento, de tudo o que está acontecendo, se há algo grave então é informado, é lógico, ou 

ao contrário, se há uma ocorrência que não tem relação direta com a nossa atividade, mas 

que pode nos afetar, então é a guarda civil é que nos avisa: cuidado que pode acontecer 

isto ou aqui há uma manifestação ou que vem para sei lá o quê, ou que está chegando uma 

tempestade ou qualquer coisa, para todas essas coisa há uma comunicação fluente. 

 

Alex: E esse espaço Cecor é um espaço, um prédio real dentro da polícia ou é um 

espaço...? 

 

Pepe Monasterio: Não, não, não... funciona a cada dia. É uma sala de comando conjunto, 

isto é, compartilhada pela polícia catalã, e a nossa esquadra e a guarda civil. Tudo 

controlado, uma sala cheia de mesas com computadores, monitores, há guarda civil e nossa 

esquadra trabalhando conjuntamente e outra para bombeiros. A dos bombeiros tem 

monitores e um GPS de onde controlam todas as saídas dos carros de bombeiros, de onde 

vai, para onde vem, quando ocorre um incidente decidem qual tem que ir para cá, qual tem 

que ir para lá... a cidade funciona assim faz pouco tempo, mas graças a Deus, havia 

diferentes interesses só que mais disseminados, no mesmo prédio e a cidade é controlada 

desta forma: pelos bombeiros, polícia e guarda civil. E nós, cada vez que é feito um evento 

importante, há uma reunião e alguém da organização deve ir para ver o que está 

acontecendo e informar. Nós vamos com os computadores que é como se estivéssemos 

aqui. 

 

Alex: Aqui tenho uma pergunta que não sei... talvez fosse melhor para os bombeiros, 

mas como você disse que as pessoas iam compor uma reunião, como se estabelece 

uma estratégia, uma rota de fuga em caso de emergência? 

 

Pepe Monasterio: Estamos na rua, estamos na rua, geralmente em todos os locais há 

saída, é uma rua, não é necessário na maioria dos casos, a única praça que é um pouco 

perigosa que é a Plaza del Rey que somente tem uma saída, a programação foi cancelada... 
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dependendo do programa que é, lota de gente, a festa é grátis e está na cidade inteira, eles 

vem de todas as partes. Você veio alguma vez para a Festa de la Mercè, já a presenciou? 

 

Alex: Não, não, não. Eu estive uma outra vez mas também não era a... 

 

Pepe Monasterio: Você tem que vir em setembro, pode ser? Você tem que mudar seus 

planos e vir para cá. 

 

Alex: Eu tentei vir o ano passado, mas a burocracia não permitiu que eu estivesse 

aqui. 

 

Pepe Monasterio: Desculpa uma coisa: porque dentro da primeira pergunta eu não te falei 

sobre este documento que faz parte da organização e preparação de todos os espaços e a 

sincronização das equipes municipais, e a isto chamamos de solicitação de serviços. Aqui 

estão relacionados todos os espaços para este ano, todos os espaços que tem alguma 

atividade ou atividades determinadas como o Correfoc, ou percursos que são específicos, e 

então há uma série de solicitações, alguns são gerais que vão para os policiais civis, os 

bombeiros, a guarda civil, a limpeza urbana que a é limpeza, a municipalidade que nos 

fornece alguns tablados simples ou mesas, (inaudível) que são as que tem as grades da 

prefeitura, Parques y Jardines que nos fornecem as plantas, pedimos plantas para os 

palcos, para ornamentação e (inaudível) são as que controlam as fossas e estes são os que 

gerenciam os banheiros químicos para o público, você me perguntava antes como se 

dimensiona: é impossível colocar os banheiros necessários para todas as pessoas que vêm, 

é impossível, porque pela normativa do princípio da lei dos espetáculos, não me lembro mas 

acho que... não me lembro, mas acho que são 24 unidades para cada 1.000 pessoas, é que 

não há banheiros químicos suficientes para toda a área... às vezes em alguns locais tivemos 

100.000 pessoas, é impossível. Então, é feito o que dá para fazer: é colocado conjuntos de 

banheiros e as pessoas os usam ou não, porque me lembro que havia uma anedota, uma 

foto em um jornal de quando fazíamos algo na Rambla de Raval e já não fazemos mais 

nada lá, para toda a fila que havia, havia como 20 cabines e um jovem urinando fora, ao 

lado da cabine, porém fora (risos). 

 

Alex: Eu entrevistei uma pessoa que organiza eventos que eu achei sua estratégia 

muito boa: coloca várias cabines e durante o decorrer do evento, vai abrindo mais 

cabines ou não, então tem grupos de 20 em 20, então começa-se com essas 20 

abertas, porém quando ficam muito sujas ou não estão boas, abre-se mais vinte, ou 

abre-se mais trinta, vai abrindo conforme a necessidade. 
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Pepe Monasterio: Isso aonde? 

 

Alex: Isso no Brasil. Um agente que realiza eventos, coloca várias e vai abrindo 

conforme a necessidade. Então começa com o mínimo que é necessário, se percebe 

que há muitas pessoas abre todas as outras, caso contrário, não, fecha. É uma boa 

estratégia. 

 

Pepe Monasterio: Sim, mas é preciso ter dinheiro. 

 

Alex: Sim, sim... É verdade. 

 

Pepe Monasterio: Então isso é o que fazemos geralmente e depois particularmente em 

cada local, nos informamos dos horários, o que tem de determinado para a montagem, os 

dias que dispõem, as atividades e então pedimos para a iluminação pública, pedimos que 

apaguem certas coisas a tal hora, que voltem a acender, a guarda civil que vigie, enfim 

existem mil coisas. E tudo isso, quando está acabado, chamamos aos serviços municipais e 

convocamos uma reunião e nessa reunião que é caótica, de loucos, colocamos muitas 

mesas e em cada mesa pessoas nossas, então são os que mais vão trabalhando por 

espaços, por setores, e vão concretizando os trabalhos, porque nós temos um sistema de 

pré-produção, agora até já passamos, é claro... estudamos as necessidades técnicas de 

todos os participantes, de todos os artistas, de teatro de rua ou música, ou de fogo, ou o que 

quer que seja, e vamos... no espaço... por isso montamos adequadamente essas técnicas 

pois temos as estruturas que montamos, então temos que contratar fornecedores e fazer 

orçamentos e temos que pagar estes orçamentos, e temos que ir nos ajustando com o 

dinheiro que temos disponível e dividi-lo para cada espaço, contratar as empresas e tudo 

isso. Então... espera que me perdi... Tudo isso já temos... falamos de documentação, do 

planejamento, então quando vêem as pessoas que temos aqui (aponta a lista de pessoas), 

tentamos que venham alguns dias antes... e das seis pessoas que trabalham aqui, cada um 

trabalha alguns aspectos e tem um que coordena, então a medida que as pessoas vão 

vindo passamos toda a informação e a partir daí se responsabilizam por terminar a 

produção, de ligar e de estipular o horário, ou o que quer que seja, ou seu próprio 

planejamento e montagem, no final cada responsável é que monta sua atividade com as 

instruções que nós fornecemos. Então enquanto aos serviços municipais que também 

devem ser cumpridos uma série de coisas, a Cruz Vermelha também... então nessa reunião 

caótica é onde se esquematiza e acaba-se de determinar. Mais ou menos esse é o processo 

que seguimos. Então fazemos reuniões específicas para os eventos mais delicados ou com 
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mais riscos, por exemplo, há uma sempre específica para o fogo, temos três atividades de 

fogo, e aí entra muito a segurança, tem o Piro-musical que é no último dia, o Correfoc com 

os demônios e o festival pirotécnico, o festival pirotécnico que são 3 dias de concurso de 

participantes de outros países, de outras regiões da Espanha, que vem exibir os desenhos 

que fazem com seus fogos de artifício. 

 

Alex: Todas as pessoas que eu entrevisto estão nessa mesma situação (correria). A 

adaptação para a acessibilidade de deficientes? 

 

Pepe Monasterio: Sim, há dentro da prefeitura um outro serviço municipal que existe, não 

me lembro o nome, eles também vêm para as reuniões e nos pedem quais medidas devem 

ser tomadas e novamente... como isso é na rua e não há como reservar espaço, tentamos 

reservar um espaço muito próximo ao palco até um pouco antes da atividade, mas após o 

início... além do mais é impossível chegar às vezes, então sempre há um cartaz que coloca 

o tipo de deficiência... isso se faz para reservar... no Teatro El Grec por exemplo, onde tudo 

são escadas, colocou-se um elevador, porque não tinha, tem uma área por detrás das 

arquibancadas porque por lá não dá para circular. Você conhece o Teatro El Grec? Atrás 

tem duas áreas de saídas iguais, para entrar, às vezes não vem ninguém para ocupar, mas 

às vezes sim vem gente... e também tem espetáculos para surdos, há sistemas para surdos, 

para cegos, são medidas que nos aconselham, como devemos fazê-lo, todos os aspectos, 

enfim... a prefeitura trata deste assunto e nós, na medida do possível, procuramos fazê-lo. 

Na Fiesta Mayor é muito mais complicado porque não é um espaço, um espaço da música, 

não é um estádio de futebol, ou o Teatro El Grec, é na rua, e na rua você não pode... 

sempre tentamos reservar uma espaço, ter uma área reservada, na saída, só na saída, 

porque senão é impossível, e se não há ninguém, então as pessoas não gostam que haja 

um espaço privilegiado e eles estão ali e tal, e não é ocupado, se não o controlamos 100%, 

se não se reserva, devem vir antes. 

 

Alex: Para a montagem dos espaços são empresas contratadas, não é? 

 

Pepe Monasterio: Também não temos material algum... 

 

Alex: O sistema metálico ou modulado que as empresas tem? 

 

Pepe Monasterio: Sim, sim... mas estas são as empresas... há muitos tipos de palcos e 

tal... antes eu falava de concursos, concursos públicos são feitos quando o orçamento 

previsto é superior a uma certa quantidade, mas agora há uma última lei nos permite 
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trabalhar com mais folga e não foi preciso, não tivemos que fazer nenhum concurso este 

ano. 

 

Alex: Principais problemas que devem ser previstos quando se realiza um evento ao 

ar livre... acho que já está respondido... 

 

Pepe Monasterio: Problemas... O clima. O clima é um problema que você não pode prever, 

o prevemos porque se controlamos... então quando chove... (interrupção do celular). O 

efeito da chuva depende, quando uma área é coberta ou descoberta, tentamos que todos 

sejam cobertas, mesmo sendo mais caros, mesmo que sejam descobertas... dependendo 

do tipo de chuva, não adianta nada, então em função da umidade que haja, principalmente 

com relação aos equipamentos de som e luzes, evidentemente os técnicos é que sabem, 

nos avisam, se nós prevemos que... normalmente não há surpresas, mas se vemos que 

haverá uma tempestade então avisamos, desde aqui, para que todos os espaços cubram os 

equipamentos com plásticos e está preparado, são os primeiros a fazê-lo porque é um 

equipamento e isso é dinheiro, portanto é isso que se faz. Os palcos devem ter certificados 

de montagem, (no Brasil A.R.T.) eles tem que nos dar certificados assinados pela 

associação dos arquitetos ou engenheiros, todos os palcos, essa é uma previsão e tem que 

ser assim. As instalações elétricas, sejam por geradores ou sejam de uma forma... a 

prefeitura pode fornecer uma rede elétrica que esteja livre e que tenha suficiente potência 

como a que fizemos na Catedral, usamos este, mas dependendo da potência não há, então 

temos que dizer: “deixem os geradores”. Tanto em um caso como no outro a instalação 

deve estar no projeto e assinada por aqui ou por um profissional, e tem que ser tudo legal, é 

claro. Estas são as medidas de segurança básicas. As empresas devem ter... devem estar 

em dia com a previdência, todas as empresas que trabalham para a prefeitura, devem estar 

em dia com a Fazenda, não podemos trabalhar com gente que tenha dívidas com isso. E 

que mais? 

 

Alex: A desmontagem ocorre logo após o encerramento do evento? 

 

Pepe Monasterio: Imediatamente. 

 

Alex: Um dia, dois? 

 

Pepe Monasterio: Em dois dias normalmente depende do tamanho também. O primeiro 

que é desmontado são os equipamentos de som e de iluminação, eles levam tudo. E ficam 

os ferros, fica o palco, ficam os escritórios, temos escritórios de trabalho, cabines de 
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trabalhos, essas são levadas no dia seguinte, quando os palcos são muito grandes 

demoram talvez um dia a mais em levarem tudo. Eu estava te explicando sobre a chuva. Em 

função do prejuízo, da água que tenha caído, os técnicos, quando pára de chover, ou 

quando se prevê que parou de chover e que não vai chover mais, testam os equipamentos e 

eles são os que nos dizem se podemos continuar ou se não podemos continuar, então aí 

existem dois aspectos: o técnico e a organização, porque a organização normalmente quer 

continuar trabalhando, depende a que horas, pois existem certas horas que a prefeitura não 

dá a licença. Tudo isso é preparado a nível inclusive gerencial, são estabelecidos os 

horários pelo aspecto político, seja até a 01h00 ou até às 02h00, e não significa que possa 

acabar às 5 da madrugada porque os vizinhos ficarão muito irritados... as festas originais e 

típicas são uma tensão sempre. E isso eu te contava porque... Ah, sim, por causa da chuva; 

então temos que ver quando foi suspenso, pois além do mais temos que ir comunicando ao 

010, para informar todo mundo e para que a imprensa saiba se foi suspendido, as pessoas 

ligam por telefone para saber e nós temos que dizer se aquele evento tentará ser refeito ou 

se será suspenso definitivamente. E isso depende muitas vezes de cada palco, inclusive dos 

equipamentos que se tem e inclusive, às vezes, das pessoas que estão ali. Houve vezes 

que tivemos um serviço meteorológico errado e há palcos que ficaram inundados e não 

pudemos fazer nada, ou não tiveram cuidado, e outros que não param nunca, continuam 

tocando porque o teto é..., existem alguns palcos que são os (inaudível) não sei se você 

conhece? que possuem uma marquise enorme, que estes são os melhores para o clima, 

porque se chove na direção do palco, evita que a chuva entre para dentro do palco, então 

normalmente os equipamentos da banda não ficam molhados e eles continuam tocando, as 

pessoas sim vão embora, vão, mas muitas vezes persistem, ou seja que existe muita 

casuística. Mas, enfim, a decisão é sempre minha, e de acordo com a parte artística e 

política, se vai suspender, ou eu digo “o senhor pode continuar”, então pode continuar, ou 

digo: “não, não pode continuar, fora”, depende da hora, da situação, do público, de mil 

coisas. 

 

Alex: Do artista, do custo... 

 

Pepe Monasterio: Normalmente, todos queremos que prossiga. 

 

Alex: Que conselho o senhor daria para quem vai realizar um evento em espaço 

público? Qual seria, assim, a principal preocupação? 

 

Pepe Monasterio: A primeira coisa que digo sempre é estudar, porém mais que conselho é 

saber se é possível fazer o evento, estudar a viabilidade técnica e orçamentária, e ver o 
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impacto que sofre em cada área, mas pela minha experiência o conselho é de conversar 

com todos os envolvidos, se você vai até um local, qualquer um que seja, uma praça ou a 

via pública, quais entidades tem relação com isso, por exemplo quando fazemos eventos 

em... porque nem todos são na rua, também fazemos nos parques, nos parques a guarda 

civil não intervém em nada, dá na mesma, não afeta o trânsito. O Parques y Jardines que 

também é outro instituto da prefeitura, eles são os que nos concedem a licença e vêem 

simplesmente se há algum problema com eles ou não. O primeiro que se deve saber é se 

aquilo é possível de ser feito porque te deixam ou porque você pode ou porque 

tecnicamente é viável e se há dinheiro suficiente. Não sei se você está se referindo a isso? 

 

Alex: Sim. Isso é pessoal, o que o senhor pensa, Qual a principal preocupação dentro 

do que o senhor faz aqui. O senhor disse que talvez a organização seria a principal 

preocupação que se deve ter quando uma pessoa decide realizar um evento em 

espaço público. 

 

Pepe Monasterio: Bom, se alguém não é... evidentemente tem que se consultar os 

técnicos, e a um político também, porque políticos decidem fazer algo, os técnicos... houve 

um caso... bom, dá na mesma, às vezes os políticos decidem fazer uma coisa e os 

técnicos... não nós... Isso aconteceu com o Red Bull, há dois anos atrás, foi o prefeito que 

disse... foi feito e algumas coisas foram mal feitas, até tinha uma pista de pouso ao lado da 

estrada, tudo foi feito porque havia uma ordem para fazê-lo, mas no segundo ano, os 

técnicos ficaram enfadados, e disseram que não podiam fazer... Quando fazemos algo no 

porto, no porto também não intervém a prefeitura, o porto não é municipal, então 

trabalhamos com atividades portuárias, são três pessoas que têm todas as suas diligências, 

são muitos anos a gente se conhece bem e trabalhamos em um ótimo ambiente e nunca há 

discussões e sempre sabemos o que deve ser feito dentro da legalidade e isso é importante. 

 

Alex: Bom, é isso. Eu lhe agradeço muito por sua ajuda em minha pesquisa. 
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LLUÍS AROMÍ i CURÓS 
Secretário da Federació Fiesta Mayor de Gràcia. 

 

 

 

 

Barcelona, 29 de Julho de 2008. Tipo de entrevista: Evento 

 

 

 

Alex: O objetivo desta festa, para que se faz esta festa? 

 

Lluís Aromí: Bom, como te disse... bom, vou começar a conversar um pouco com você: 

esta festa data de 150 anos, então isto aqui era Gràcia, tinha sua própria entidade, não era 

Barcelona, tinha sua prefeitura como todos os grandes povoados, o maior acontecimento 

era a Festa Mayor, então eles decidiram engalanar as ruas de seu próprio… enfeitar as 

ruas... cada rua, havia uma rivalidade e aconteceu o que aconteceu: distrair-se, falar com os 

amigos... a festa como objetivo. Mas a festa, então... era outro tipo de festa, era uma festa 

vicinal, sabe o que quer dizer? Que todos os vizinhos desfrutavam dela, ou seja, que então 

havia festa de amigos, mas não havia a quantidade de pessoas que há agora, pois faziam 

sua música de baile, com seus próprios grupos, não havia uma quantidade profissional que 

agora... era outro estilo, ou seja, havia mais trabalho manual, um guardava uma coisa, outro 

guardava em sua casa… na rua... cada um trabalhava... é impossível, todos trabalhamos… 

 

Alex: Com relação ao local o senhor me disse que são quinze ruas este ano. No site 

da festa diz que a festa são todos os dias... 
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Lluís Aromí: A semana toda. 

 

Alex: A semana toda, mas durante o dia todo, ou não? Há um horário de começo até a 

noite? 

 

Lluís Aromí: Sim, sim. Bom, existe uma faixa de horários que respeitamos, mas 

normalmente... normalmente todas as ruas fazem festa: manhã, tarde e noite. Cada uma 

tem sua própria programação e seu próprio estilo. 

 

Alex: Quantas pessoas o senhor acredita que venham para esta... para visitá-la? 

 

Lluís Aromí: A guarda civil nos informa que é ao redor de 2 milhões. A guarda civil, não é 

fanfarrona… acreditamos que eles contam a mesma pessoa muitas vezes, mas a verdade é 

que vem muita gente, principalmente de manhã. 

 

Alex: Quem é do presidente da Federação? 

 

Lluís Aromí: Ricard Estruch. 

 

Alex: Quem é o agente produtor? O financiador... quem paga? A população? 

 

Lluís Aromí: A administração contribui com 30% do custo total da festa, entre o governo de 

Cataluña e a prefeitura de Barcelona, os demais são recursos próprios das ruas que sai 

naturalmente da própria festa, do balcão do bar e cada rua tem um balcão de bebidas, mas 

que não são profissionais, que são organizadas pelas próprias associações e que se 

beneficiam e com isso pagam os músicos e pagam tudo, porque cada rua gasta uma média 

de 25 mil euros, alguns gastarão 28 mil, outros gastarão... pense que apenas para enfeitar 

uma rua, 3 mil euros não é suficiente, para comprar materiais, porque para colocar os 

enfeites não se paga nada… ou seja o que te falei é que existem dois conceitos: o que vale, 

o enfeite da rua, que é uma coisa que vão uns 3 mil euros, e depois o que é a festa, ou seja, 

a contratação de orquestra… ou seja por exemplo… nós o que fazemos porque é vicinal66, é 

pela manhã, em muitas manhãs são feitos jogos infantis, banhos, paus-de-sebo, palhaços, 

todas as brincadeiras infantis, é o que se faz… toda rua está obrigada a fazer um jantar 

vicinal, com todos os vizinhos, participam os que têm e os não tem, também se faz a festa 

infantil, depois se faz a festa da 3ª idade, depois se faz logicamente o baile, a festa para a 

                                                 
66 No Brasil utiliza-se mais o termo “comunidade” para se referir ao conjunto de vizinhos de uma 
região. 
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juventude… e depois, à tarde, se costuma fazer festas de baile para gente mais velha que 

não entra na praça. O público é muito variado, muito, muito variado. Agora, não há nenhum 

profissional, todos são pessoas da rua. 

 

Alex: Inclusive os artistas que fazem… 

 

Lluís Aromí: Profissional pode ser que haja algum, mas não cobra. 

 

Alex: Ah, sim. Em geral são da própria comunidade... 

 

Lluís Aromí: Sim, dizem: “Olhe, escute, vou colaborar, tal e tal.” Não. As pessoas quando 

há, por exemplo, enfeites de ruas... você já vê que tem alguém que... tema ou materiais e 

tal, mas são a minoria… eu diria que aqui em Gràcia é de profissão, anos atrás havia mais, 

porém já foram morrendo, mas claro antes... agora profissional... (risadas). 

 

Alex: Para este evento, existe uma preparação anterior? 

 

Lluís Aromí: Sim. 

 

Alex: Para a realização de um projeto, quanto tempo leva? 

 

Lluís Aromí: Um ano. 

 

Alex: Um ano? Terminou um evento, começa outro? 

 

Lluís Aromí: Praticamente sim, praticamente nós da organização saímos de férias em 

setembro e em outubro já começamos a modelar tudo. Não se faz em janeiro, porque é 

janeiro. 

 

Alex: Esta festa tem algum tema? 

 

Lluís Aromí: Não, a base é o enfeite da rua e o tema é livre, a base é o uso e desfrute das 

pessoas, do público… a base é essa. Agora está proibido, porque algumas vezes houve 

problemas, a atuação de música enlatada, quer dizer, DJ etc., tem que ser música ao vivo. 

 

Alex: Vocês produzem um cronograma com etapas a cumprir, de coisas para fazer, 

internamente? 
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Lluís Aromí: Sim, sim. 

 

Alex: Isto é algo que poderia me passar ou é segredo? 

 

Lluís Aromí: Não, porque temos algumas normas… nós, por exemplo, recebemos dinheiro 

público que tem que ser notificado. 

 

Alex: O que o senhor acha que pode ser publicado? Alguma coisa que ajude as 

pessoas a entender como se organiza isso? 

 

Lluís Aromí: Predominantemente este é um movimento vicinal, a base é um movimento 

vicinal, que herdamos de nossos bisavós e seguimos uma tradição, de qualquer forma a 

base hoje é conservar a tradição. 

 

Alex: Muitas coisas são realizadas porque sabem culturalmente que houve nessa 

época, dessa maneira... 

 

Lluís Aromí: Dia 15 de agosto… eu digo que é uma festa que acontece... sempre começa 

dia 15 de agosto, então nós proibimos, por exemplo, ou seja… uma rua tem que justificar o 

dinheiro que recebe, não podemos dar dinheiro e que negociem com ele, o negócio está 

proibido. Os lucros têm que ser para reinvestir na rua, o que não se pode fazer... nós agora 

recebemos entre 5 e 6 mil euros... e são basicamente para enfeitar as ruas, então aquele 

que não justifica esse dinheiro, o ano que vem não tem… então há um controle da música, 

de qualidade, de todas as normas por exemplo, se alguém colocar um disc jockey, não tem 

problema, se colocar dois não é sancionado, permitir não podemos porque é proibido, mas 

deixa de receber ajuda… agora está… existe democracia: “Por que vocês me 

sancionaram?”, “Não, não, não, não foi sanção, mas não podemos te ajudar porque você 

não cumpriu sua parte”, temos uma faixa de horários a serem cumpridos, por exemplo às 

duas e meia todas as ruas tem que parar a música obrigatoriamente, entende? Tem os que 

fazem apresentações pela manhã, tarde e noite, não todos os dias (...) Cada rua tem seu 

próprio programa e com o que cobram dos anúncios dá para financiar, ok? Cada rua tem 

seu próprio programa… 

 

Alex: Minha pergunta é assim: se existe alguma organização anterior ao evento, não 

durante o evento, mas antes, se devem fazer uma análise de preços, os materiais... 
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Lluís Aromí: Eu te falei, o ano todo. 

 

Alex: Mas não existe um planejamento que diga: até aqui é assim...? 

 

Lluís Aromí: Não, não. Cada rua tem que… 

 

Alex: Desde que até o dia 15 esteja tudo pronto... 

 

Lluís Aromí: Sim, sim. Agora, o que acontece é que eles tem que enfeitar a rua e o 

regulamento é: entradas, saídas e tetos… as laterais... fazemos um concurso de ruas e 

também de varandas, mas não há premiação em dinheiro, primeiro porque é uma honra e 

tem a vantagem de que todos vão para a sua rua, e é feito consumo e tal… porque quando 

envolve-se dinheiro então já era… haveria brigas que o jurado está comprado... não sei se 

no Brasil acontece isso... (risadas) ...muito dinheiro, mas se você não o tem não é bom. 

 

Alex: Não é bom... Existem banheiros químicos que são colocados na rua? 

 

Lluís Aromí: Sim, sim. 

 

Alex: O senhor tem ideia de quantos, é geral ou cada rua tem… 

 

Lluís Aromí: Não, não, isso é colocado pela prefeitura de Gràcia, deve ter uns 40, 50. 

 

Alex: No total? 

 

Lluís Aromí: Sim. 

 

Alex: Bilheterias, não existe um ingresso na rua, não é? 

 

Lluís Aromí: Para pagar, não, não. Consumação... está proibido, a rua não se pode fechar, 

a rua é via pública... 

 

Alex: Mesmo em ocasião de festas? 

 

Lluís Aromí: É via pública, e nada mais, quem quer consumir consome, quem não quer, 

não consome. 
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Alex: Palco. Cada rua monta um palco? (dificuldade de idioma: a pergunta se referia a 

palco, mas essa expressão em espanhol significa uma pequena arquibancada ou balcão, a 

resposta versou sobre arquibancada) 

 

Lluís Aromí: Não, não, isto era feito anteriormente, há anos que não se faz mais, cada um 

tinha sua própria arquibancada... isso já não. 

 

Alex: E palco, monta um palco? (dificuldade de idioma: percebendo o equivoco reformulei 

a pergunta, agora perguntado sobre “escenario” que significa palco em espanhol, no entanto 

o entrevistado compreendeu como lugar para cear e sobre ceia respondeu). 

 

Lluís Aromí: Sim, sim, colocamos uma mesa comprida onde cabe todo o mundo... 

normalmente isso costuma ser grátis porque entra dentro da quota que o sócio paga durante 

todo o ano. (na verdade monta-se palcos, em geral um na extremidade da rua). 

 

Alex: Arquibancadas então não é o caso... cadeiras, são colocadas cadeiras? 

 

Lluís Aromí: Sim, sim, cadeiras e mesas. 

 

Alex: Camarotes, coberturas colocam? Coberturas? Que cobrem a rua? 

 

Lluís Aromí: Não, não. Cobre-se com os enfeites. 

 

Alex: Mas não é uma cobertura que… 

 

Lluís Aromí: Não, não, se chove cai… não, não, não… não há lona… não há... não, não. 

 

Alex: Não há proteção para a chuva… 

  

Lluís Aromí: Está aberto. 

 

Alex: É verdade. Cabines de som não há uma cabine, mas há um lugar separado 

para... 

 

Lluís Aromí: Para o quê? 

 

Alex: Para controlar o som, do que está tocando... 
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Lluís Aromí: Sim, sim. É feito um controle. 

 

Alex: Inclusive devem estar juntos, não sei, a cabine de luz, o controle de luz, não é? 

 

Lluís Aromí: Sim, sim. 

 

Alex: Energia elétrica, usam gerador elétrico? Ou… 

 

Lluís Aromí: Não, não. Há uma instalação especial já para a Fiesta Mayor, que leva... ou 

seja… não sei há quantos anos... Se você passa agora nas ruas irá ver as luzes colocadas, 

você verá que se conectam em linha reta, há um registro na entrada, ou seja para evitar 

problemas a Festa Mayor tem uma instalação não própria, tem um reforço que se conecta a 

base disso, agora à noite os grupos que tem que… você sabe, os grupos agora não 

funcionam até muito tarde... 

 

Alex: E aí tem alguém da companhia elétrica? 

 

Lluís Aromí: Não, não, ou seja, as instalações elétricas... cada rua de Gràcia tem um 

registro de luz, então nesta instalação especial se pluga aí (inaudível) então passam por 

uma linha alta, que não se conecta com a rede geral, depois tiram os fusíveis e essa 

instalação fica desligada, agora não funcionam, em 12 de agosto colocam os fusíveis, e no 

dia 20, quando termina, retiram, esta linha é apenas para a festa. 

 

Alex: Interessante ter essa estrutura própria... 

 

Lluís Aromí: Sim, porque há anos... claro, a princípio os músicos ligavam, (a energia) agora 

é a companhia... então com as luzes há uma carga (elétrica) e há 7 anos tivemos problemas 

com a parte de energia que ficou tudo escuro, queimou... houve problemas e principalmente 

é isso. 

 

Alex: Muitas festas são com geradores… 

 

Lluís Aromí: Não, não, tem sua própria… 

 

Alex: Um canal próprio, não é? Existe uma sala de direção, como funciona aqui, 

direção geral do que está acontecendo… 
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Lluís Aromí: Toda a Festa de Gràcia é controlada desde daqui, porque a organizamos nós 

mesmos, a prefeitura não. 

 

Alex: Eu entrevistei Pepe Monasterio que me contou sobre a festa que há em 

setembro, e aí eu me confundi e lhe disse: “É organizada pela população e ele: “Não, 

não. É da prefeitura! A festa de Gràcia é que é da população...”. 

 

Lluís Aromí: (afasta-se do microfone) …são tradições, ou seja, nós organizamos tudo, em 

colaboração. 

 

Alex: Eu me confundi, ele dizia: “Não, aqui é que se organiza...”. 

 

Lluís Aromí: A estrutura já está aqui, está vendo? Organiza “A”, com o suporte de “B”, que 

no governo da Cataluña, está aqui: “po, po, po”, patrocinam... 

 

Alex: É verdade, que bom. Sala de controle e segurança... 

 

Lluís Aromí: Segurança, sim, sim, sim. Há um seguro livre de 300 pessoas para qualquer 

acidente que ocorra dentro das ruas. (dificuldade de idioma: ele entendeu que se tratava de 

companhias seguradoras). 

 

Alex: Mas há, existem agentes, pessoas que cuidam da segurança? 

 

Lluís Aromí: Sim, sim, existe a força de segurança, a força da guarda civil e jovens de 

esquadra. 

 

Alex: Guarda civil, e tem quantas pessoas por dia? 

 

Lluís Aromí: Por dia há muitas, pela manhã deve haver poucas, mas durante a noite 

entre… eu diria que deve haver uns 60 patrulhando dos jovens de esquadra e outros de 

guarda civil, além de... os jovens inclusive estão à paisana, nós temos um número de 

telefone que em qualquer caso que ocorra, você liga, eu já tive que ligar e disseram que 

estão em x local, e estão de terno cinza, e nem nós mesmos os conhecemos… sabemos 

que estão, mas estão de civil... durante o período da manhã há uma dupla para cada 3 ruas, 

se apresentam e vão uniformizados e a noite quando há muito alvoroço... estão 
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uniformizados e um pouco mais afastado há reforços, para que caso haja algum... porque 

quando se encerra... tem gente que bebeu… uma vez que se fecha, isto é fora festa. 

 

Alex: Existe uma sala de imprensa, aqui se atende a imprensa? 

 

Lluís Aromí: Não, 2ª feira... mas se você quiser na 6ª feira pela manhã, se quiser vir, ao 

meio-dia há uma coletiva de imprensa de apresentação de… aqui, nesta sala, se quiser 

vir… 

 

Alex: Obrigado, não vou perguntar nada, fico só olhando. 

 

Lluís Aromí: Sim, sim. 

 

Alex: Existe um apoio à rádio - TV? Eles fazem documentação e há um apoio para 

carro Link ? 

 

Lluís Aromí: Sim, sim. Nós temos uma empresa que coordena tudo, você já vai ver. Antes 

havia televisão em Gràcia, mas não vingou e veio a TV Barcelona... 

 

Lluís Aromí: Falta mais apoio televisivo, o apoio televisivo que temos é que se ocorre algum 

acidente todos correm para apoiar, (fala ironicamente) se há alguma punhalada sai em 

todos os meios. 

 

Alex: É rápido... 

 

Lluís Aromí: Principalmente aproveitando que no verão não há notícias. 

 

Alex: Sim, sim. Os camarins é algo que se resolve na própria comunidade, na casa de 

alguém... para se maquiar, não há uma barraca? 

 

Lluís Aromí: Não, não, cada associação tem seu próprio local e se trocam. 

 

Alex: Posto médico, existe algum para…? 

 

Lluís Aromí: Não, porque aqui existem clínicas... Em Gràcia há 3 ou 4. 
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Alex: Barracas têm… restaurantes da própria cidade... Tem locais para barracas de 

souvenires ou algo assim? 

 

Lluís Aromí: Não, não, isso nada. O distrito dá permissão... não, não, não os dá, ou seja, 

nas próprias ruas vendemos as camisetas, nas próprias ruas temos as barracas de 

camisetas de temas de… 

 

Alex: Ah, sim. 

 

Lluís Aromí: Temos venda própria, somente é vendido nas ruas, nas ruas da organização, 

para a Festa Mayor somente nós mesmos vendemos. 

 

Alex: Sim, sim… e estacionamento, há um lugar… porque aqui em Barcelona o 

pessoal não tem esse hábito de ir de carro, não é? Eles vêm de ônibus… 

 

Lluís Aromí: É muito complicado, aqui existem os estacionamentos normais, não há 

estacionamento porque não há espaço. 

 

Alex: Adaptação ao trânsito também não… 

 

Lluís Aromí: Fecha-se, o trânsito se fecha desde a rua Còrsega até… mas a partir das 6hs, 

mas se fecha. 

 

Alex: Então não é somente em uma região, na rua principal decorada... 

 

Lluís Aromí: Não, fecha-se em todas as ruas, porque é um perímetro: Travesera, Mayor de 

Gràcia, Paseo de San Juan, ou seja o que é isto que você vê aqui, (...) pelo motivo da Fiesta 

Mayor. 

 

Alex: Existem pessoas que cuidam de fazer efeitos especiais como fogos de 

artifícios? 

 

Lluís Aromí: Não, não, aqui não temos espaço... 

 

Alex: Máquinas de fumaça, não se utilizam… 
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Lluís Aromí: Bom, sim, há alguns espetáculos que… sim, sim. Fogos de artifício não, 

porque não temos espaço, aqui não há espaços livres. 

 

Alex: Mas máquinas de…  

 

Lluís Aromí: Sim, sim, existem alguns espetáculos que tem. 

 

Alex: Alguma pirotecnia dos diabos? 

 

Lluís Aromí: Bom, isso sim, sim. 

 

Alex: Balões, há balões? 

 

Lluís Aromí: Não, balões não, balões grandes, não é? Que sobem… 

  

Alex: Não, podem ser pequenos também. 

 

Lluís Aromí: Para decorar? 

 

Alex: Decorados com balões... 

 

Lluís Aromí: Não, não tem, o que acontece é que toda semana o calor derrete... alguém na 

rua sempre leva, é automático. 

 

Alex: Computador com raio laser, para fazer decorações na rua com laser? 

 

Lluís Aromí: Não, a princípio não, tentou-se fazer alguma coisa, mas a princípio não, eu sei 

do que você está me falando... no momento não. 

 

Alex: No Brasil inclusive há alguns que escrevem nomes no céu. 

 

Lluís Aromí: Sim, o que acontece é que as ruas aqui são muito estreitas e tem que levar em 

conta que na festa cobrimos (a rua com decorações...) 

 

Alex: Alguma coisa que crie odores… 

 

Lluís Aromí: Como? 
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Alex: Cheiros de flores, perfume... como lhe disse há perguntas que não... 

 

Lluís Aromí: Não, não. Aqui há alguns anos que se testou com umas máquinas que 

representavam uma tempestade e em um espaço limitado... uma tempestade, mas não 

vingou. 

 

Alex: Existe alguma máquina de elevar, máquina como trator, para elevar pessoas? 

 

Lluís Aromí: Aí seriam atrações básicas, como a montanha russa, a noiva e tal, tem parque 

de atrações também. 

 

Alex: Mas é montado para… 

 

Lluís Aromí: Para a festa. 

 

Alex: Os artistas são vários, o senhor me disse que não são pagos, mas... 

 

Lluís Aromí: Os que participam na montagem não, mas os que cantam sim, são pagos, 

estes são profissionais. 

 

Alex: Ah, são profissionais. 

 

Lluís Aromí: Sim... 

 

Alex: E tem ideia de quantos artistas profissionais participam? 

 

Lluís Aromí: Uf, uf... 

 

Alex: Dez, vinte… 

 

Lluís Aromí: Homem, profissional, profissional de renome não há como determinar não, 

mas profissionais, todas as ruas... leve em conta que são sete dias, com duas 

apresentações profissionais à tarde e a noite, são 14, por 15 ruas… são profissionais que 

vivem disso, mas que vivem cantando aqui, amanhã de manhã ali... 

 

Alex: São 50, 100... 
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Lluís Aromí: Sim, sim. 

 

Alex: Existe algum ato oficial onde é feito um pronunciamento? 

 

Lluís Aromí: Sim, sim, existe o que te falei, a apresentação da festa que é o dia 14, e 

depois o dia 16 temos a entrega de presentes que você tinha visto e o dia 17 a entrega de 

prêmios, então este ano convidamos o prefeito... 

 

Alex: É um momento solene... 

 

Lluís Aromí: Na Plaza Rius i Taulet 

 

Alex: Cada rua resolve com seus eletricistas, pintores...  

 

Lluís Aromí: Não, não, cada rua pluga as instalações, então há um eletricista profissional 

que responde e está de plantão durante a semana toda, por todas as ruas. 

 

Alex: Isso não é da empresa prestador de energia? 

 

Lluís Aromí: Não. 

 

Alex: Ah, sim. 

 

Lluís Aromí: Sim, porque estão de plantão o dia todo, qualquer coisa você liga, 

normalmente são dois, estão de plantão das 6hs da tarde às 2hs da madrugada e se 

acontece alguma urgência durante a manhã… porque, claro, veja que as instalações levam 

muita… 320... 

 

Alex: Outra coisa: pintores, marceneiros, serralheiros, a população... maquiador, 

camareira, quando vem algum artista muito famoso ele tem sua própria equipe? 

 

Lluís Aromí: Não, sim, bom, sim, mas não. Eles vêm em família aqui também, tampouco 

vem… principalmente as ruas que são espaços como você viu, então sim, tem seu próprio 

camarim, como te falei, a igreja, isso já é outra história. 
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Alex: E tem alguma equipe da prefeitura de faxineiros, lixeiros que fazem a limpeza da 

rua? 

 

Lluís Aromí: Sim, sim, sim. Durante a parte da manhã eles vão limpando. 

 

Alex: E o senhor tem ideia de quantas pessoas... com máquinas... 

 

Lluís Aromí: Não acho que sejam muitas porque estão de férias, porque vão de carro, são 

15 pessoas, porque vão com máquinas... 

 

Alex: Fazem a limpeza... a própria associação, a população... 

 

Lluís Aromí: A própria associação (...) o que acontece é que está tudo molhado, com 

cerveja fica tudo melado, isso… 

 

Alex: E tem também uma área de limpeza na própria rua...  

 

Lluís Aromí: Não, isso já… E eles também passam, durante a manhã passam e limpam, 

fica muita cerveja pelo chão... mas o pessoal da limpeza dá uma repassada. 

 

Alex: Tem motoristas? Para buscar materiais ou que tenham caminhões… 

 

Lluís Aromí: Não, não (...) se há alguma necessidade qualquer da rua pega-se um carro. 

 

Alex: Acho que de perguntas que eu tinha é isso. Lhe agradeço pela entrevista. 
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JOSEP MARIA CONTEL 
Escritor, responsável pelo atendimento à imprensa da Fiesta Mayor de Gràcia. 

 

 

 

 

Barcelona, 13 de Agosto de 2008. Tipo de entrevista: Especial 

 

 

 

Alex: Sua função na federação? 

 

Contel: Sim, sou um “vocal” (cargo: assessor, ou assessor de imprensa) 

 

Alex: “Vocal”?  

 

Contel: Sim, há: presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro, tal… e “vocales”. Eu sou 

um “vocal”. 

 

Alex: Sim, sim. Como antigo habitante de Gràcia, o senhor conhece a festa há muito 

tempo, então uma pergunta só para saber como é a evolução da festa, lhe pergunto se 

há muitas mudanças nas decorações das ruas, ao longo dos anos, se houve muitas 

alterações… 

 

Contel: Sim, houve muita mudança, há muita mudança, em… bom, alterações, sobretudo, 

na forma de fazer as coisas e a maneira de decorá-las, antigamente havia em Gràcia muitos 
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artesãos, muitos gesseiros, carpinteiros, vários, gente que trabalhava o ferro e tal, então 

estes podiam contribuir com seus conhecimentos no momento de fazer enfeites, agora 

normalmente já não há tantos, as pessoas trabalham mais em escritórios, ou são mais 

profissionais liberais, etc, etc, ou as pessoas têm outros ofícios. E para fazer isto, então, é 

como uma brincadeira de fazer enfeites, os temas sim são praticamente os mesmos, podem 

ser os mesmos, não digo as técnicas, mas com os materiais modernos e com outras 

histórias que… bom, com as circunstâncias de hoje. 

 

Alex: Hoje, conversando com as pessoas me parece que é mais difícil que os jovens 

se interessem em participar da organização, que preferem ir à praia… 

 

Contel: Bom, os jovens como em todas as coisas, em todos os lados. São jovens e os 

jovens não se integram tanto na sociedade como seria o desejável, não é? Os jovens não se 

integram praticamente em nenhum local, existem jovens que se integram, sim, existem, mas 

são a minoria, há jovens em certos lugares, mas a maioria dos jovens não se sentem 

atraídos nem por isso e nem por nada. 

 

Alex: Nem por nada, eles preferem…  

 

Contel: A bola. Preferem uma bola. 

 

Alex: Qual é o principal motivador para realizar esta festa? 

 

Josep Contel: Acho que a principal coisa seria o encontro entre as pessoas. A relação 

entre vizinhos, entre pessoas, ou estar juntos por um projeto efêmero, que irá nascer um 

projeto, um projeto destinado a enfeitar, digamos, estamos fazendo esta rua daqui a 

Igualada (nome da rua), mesmo que esta rua seja um quarteirão pequenininho... mas o que 

se vai tentar é criar esta coisa, de “vamos enfeitar algo”, “vamos fazer um projeto comum, 

todos”, uniremos esforços, cada um coloca de sua própria parte qualquer coisa e fazemos 

algo, mesmo que seja simples, mas que tenha algum gosto, por ser algo simples você já o 

vê, mas sem mais o “não”… como está feito para dar impacto e é finito, não é para um 

prêmio, muito menos, mas sim é para demonstrar também que com pouco esforço e em 

muito pouco tempo pode-se conseguir algo simples que tenha efeito. 

 

Alex: E de baixo custo também. 
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Contel: E de baixo custo, e de baixo custo… ele faz, por exemplo de uma moldura de ferro 

com varetas de materiais que são muito fáceis de manipular… os que fazem as paredes dos 

edifícios e tal, passam um fio na vareta de aço para fazer os enfeites, para fazer as 

estruturas das casas, ou nos parques e tal… eles pegam esta vareta e a amarram com 

arames, é muito maleável, ou seja que se pode modelar muito bem, a vareta você a mexe, 

você a amarra, mas ao invés de amarrá-la com fios de ferro você amarra com grampos, é 

mais rápido, mesmo porque “plá, plá” e você a fecha e tem uma estrutura sólida, que além 

do mais tem que durar uma semana, também não precisa durar uma vida toda, não é? 

Então dá uma sensação que se faz com rapidez, recorrendo a tela de galinheiro, tela de 

viveiro que também te dá essa leveza e como são pombas, as pombas (o tema dessa rua 

nesse ano foram as pombas em referência a um filme)… então colocam um plástico para 

acabar de encher… e quando o vento sopra dá um movimento e isto… a tela... o plástico eu 

queria colocar um pouco... como o fato de quê as penas, os restos de penas que há sempre 

nos galinheiros, flutuando e voando. E eu gostava disso e pensava que isso poderia dar, 

esta nuvem do… além de que podia ter um viveiro ou um pombal, não é? A arte é simples 

porque não é algo pensado e elaborado, porque é feito rápido, também não é necessário 

muitos... 

 

Alex: E o jantar que é realizado em alguns dias, também faz parte da festa? 

 

Contel: A ceia sim, o jantar. O jantar é importante, o jantar na rua é muito importante porque 

é uma comunhão de pessoas, uma comunhão de todo o mundo, que ficam em uma mesa e 

jantam, e eu disse que deveria-se estimular mais esses encontros vicinais e jantares, 

almoços na rua, fazer coisas na rua, é também verdade que muitos vizinhos, muitas 

pessoas vão embora e não fica ninguém em Gràcia e muitas pessoas também apenas 

olham a festa… mas à distância… mas esta é a mesma sociedade, custa à sociedade, por 

exemplo, integrar-se, tentar suar a camisa junto ao time de futebol, que suam a camisa para 

uma finalidade. E não importa quando saem todos molhados de suor, abraçar-se e tal 

porque fizeram um gol, e não sei o quê, aqui, por exemplo, a sociedade gosta de ver os 

times de futebol, mas não estão para suar a camisa, a camisa que seja suada pelos outros, 

é diferente, é uma coisa totalmente alucinante com as próprias pessoas que gostam do 

espetáculo de gladiador, mas não querem ser o gladiador. 

 

Alex: Sim, sim, não querem ser. Acho que é isso. Outras perguntas estão embutidas 

em muitas coisas que o senhor já falou sobre as mudanças da organização das 

pessoas… apenas me diga uma coisa, uma curiosidade, a partir da sua experiência: 

quando há chuva como fazem? 
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Contel: Quando há chuva, estragou tudo... Estragou tudo, fode muito. 

 

Alex: (risos) 

 

Contel: O ano passado, a rua do presidente, do Ricard, a rua toda ficou de papel, papel de 

seda, papel de envoltório, embolado, parecia uma bola, grudado com silicone… caiu uma 

chuva de 2 horas, algo assim, forte, forte… foi tudo na água, caiu tudo, o teto, este ano tudo 

será feito de plástico. 

 

Alex: Tudo de plástico… muda a tecnologia. 

 

Contel: Mudar, tem que mudar sempre pensando em que algo pode acontecer, pode não 

ser uma coisa… porque essa rua é assim, simplesmente porque é isso, vamos enfeitar um 

pouco a rua, determinamos uma coisa, eu disse para o Ricard que para o ano que vem é 

importante fazer algo com tempo, organizar-nos, evitar uma decoração fácil de fazer ou de 

montar, de montá-lo mesmo que seja pouco e dizer: a rua Igualada “pum, pum, pum, pum” e 

acho que isto é uma história que a partir de coisas básicas podem ser feitas tranquilamente. 

E te digo que esta rua é uma rua simples, mas quando houver estas coisas penduradas e 

que dê uma sensação de entrada e agora não a vemos, e isso… porque a entrada para mim 

seria fazer isso, algo que estamos fazendo aqui seria fazer, ou seja, um aqui, (apontando 

algo) outro mais ou menos, está vendo? Aqui. (Contel está fazendo um esboço), digamos 

assim: um elemento, um, dois, três, um, dois, três, e no meio outro marrom longitudinal, mas 

não muito separados, mas separadinhos por uns 50 centímetros cada um para dar um 

pouco... não muita profundidade, para ter uma folga, um pouquinho assim… 

 

Alex: As outras ruas que visitei, acho que não perguntei isso, mas o senhor lembra se 

as pessoas usam luzes para efeitos? 

 

Contel: Sim, é como no Brasil, por exemplo… Joan Blanques (nome da rua)... há muitas 

ruas que fazem... olha tudo essa noite... 

 

Alex: Que bom, então é isso, muito obrigado! 

 

Contel: Ok! 
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ANDRÉ GUIMARÃES 
Diretor Comercial da Maná Produções, Comunicação e Eventos. 

 

 

 

 

São Paulo, Capital, 22 de julho de 2009. Tipo de entrevista: Produtor 

 

 

 

Alex: Me fala uma coisa: que tipo de evento essa empresa sua cobre? 

 

André Guimarães: Bom, na verdade nós fazemos diversos tipos de eventos, nós somos 

mais conhecidos pelos mega eventos, eventos de porte maior, mas nós fazemos eventos de 

todos os portes, fazemos eventos artísticos, fazemos eventos corporativos, fazemos 

congressos, feiras... mas nós somos mais conhecidos por esses eventos mega mesmo, tipo: 

a parada GLBT, o 1º de maio de São Paulo, o natal da cidade de São Paulo, o festival 

folclórico de Parintins. 

 

Alex: E eventos menores, também vocês fazem? 

 

André Guimarães: Também. Fizemos a caminhada da ressurreição que é um outro evento 

grande da igreja católica aí, e tem eventos que a gente já fez, nós fizemos a marcha para 

Jesus... mas esses são os principais eventos que a gente fez este ano. 

 

Alex: Capacidade de atendimento da empresa, então o senhor atende mega eventos, 

atende qualquer... 
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André Guimarães: É, hoje a gente atende qualquer nível de evento. Nós atuamos hoje em 

todo Brasil. 

 

Alex: Em todo Brasil? 

 

André Guimarães: Nós atuamos com nosso escritório em Manaus, mas a gente atua com 

regularidade em Brasília, a gente atua no Amazonas, a gente atua em Pernambuco, na 

Bahia, a gente tem uma atuação... 

 

Alex: Me fala uma coisa: quando você vai fazer uma festa ou uma reunião ao ar livre, 

no planejamento, no pensamento dessa organização, quais são as primeiras 

providências que a gente tem tomar, tem que pensar? 

 

André Guimarães: A primeira... todo e qualquer evento ele tem que partir do princípio, de 

um princípio básico chamado segurança, o evento ao ar livre, eu acho que, assim, 

independente de qualquer coisa que você vá fazer, de briefing, etc. (...) Porque na realidade 

do aspecto, segurança, derivam todas as outras ações, quer dizer, você vai a partir de... 

segurança está relacionado com o número de pessoas que vão participar do evento, 

segurança está relacionado com o tipo de infraestrutura que você vai aplicar no evento, o 

tipo de logística que você vai aplicar no evento, então acho que o primeiro conceito é: 

avaliar, e o que é que significa avaliar segurança? Avaliar a partir da informação do cliente, 

do tipo de evento, do número de público esperado, você vai avaliar aspectos como: 

disposição do público, chegada do público, rotas de fuga, a disposição do público no espaço 

que está sendo considerado, então por isso que eu sempre resumo como segurança, a 

palavra, que na realidade todo o restante deriva disso, a avaliação que você... o primeiro 

aspecto que você faz é isso: bom, x mil pessoas nesse lugar dá ou não dá, nesse aspecto 

de segurança, aí você começa a pensar no resto. 

 

Alex: Ta certo. E isso acontece quando você vai escolher o lugar? Segurança, ela 

determina o lugar aonde vai organizar o evento ou não?  

 

André Guimarães: Muitas vezes você tem situações em que é colocado para a empresa 

organizadora: olha, o evento vai acontecer em tal local, então muitas vezes é colocado para 

a empresa organizadora: aonde você acha que o evento poderia ocorrer? Esse é o 

procedimento correto, por quê? Porque normalmente a empresa deve trabalhar em parceria 

com os órgãos técnicos, então você tem órgãos técnicos, a própria polícia militar, o próprio 

CET, você tem um aspecto importante que é o aspecto normativo em cada local que você 



 428 

faz, principalmente na cidade de São Paulo, onde as normativas são extremamente 

rigorosas e claras, porque no resto do Brasil não é, no resto do Brasil de uma forma geral, 

tirando uma ou outra capital, você faz o que você quer, o que você bem entende e a 

preocupação com segurança é uma coisa muito... eu diria para você que ela é a última, mas 

você pega uma cidade como São Paulo... Agora nesses dois quadros o que cabe a você 

dizer: cabe a você entregar tecnicamente uma avaliação mesmo quando o cliente indica o 

local. Olha: nesse local é possível fazer isso, ou, para fazer o que você está pedindo precisa 

tomar estas providências. Isso é fundamental, até para que você, do ponto de vista de 

legislação, você esteja seguro do que você está fazendo, porque vira e mexe aí a gente... 

você viu? olha: nos Estados Unidos, um país onde as leis são extremamente rigorosas, o 

palco da Madonna caiu e feriu gente, quer dizer... na França... então essas coisas são muito 

sérias, essas coisas... você quando faz qualquer evento interno ou externo, mas 

principalmente ao ar livre, o teu princípio número um é o seguinte: você está lidando com 

vidas humanas, acho que esse é o ponto de partida do processo organizativo de um evento, 

você está lidando com vidas humanas, então você tem que lidar com o conforto e a 

segurança dessas vidas, e evidentemente procurar cumprir aquilo que lhe é passado como 

objetivo de realização do evento. 

 

Alex: Legal. Os equipamentos que são usados: palco, os equipamentos de luz, de 

som, como é que se dimensiona isso para cada evento?   

 

André Guimarães: Depende evidentemente da qualificação do evento, né? Mas de uma 

forma geral, você tem normas técnicas que acabam definindo a escolha desse ou daquele 

equipamento, então o tipo de evento que você vai realizar: eu vou realizar um show, mas 

você vai realizar um show de quê artista? Qual é o rider técnico67 dessa banda? Quantos 

músicos são? Quanto de tonelagem você vai distribuir nesse palco? O som pretende atingir 

quantas pessoas? É um som de médio, de pequeno, de grande porte? O evento é noturno? 

O evento é diurno? O sistema de... é legal prever que você tenha áreas especiais como 

áreas para portadores de necessidades especiais, a área de segurança de público... hoje, 

por exemplo, uma coisa que já se faz há muito tempo fora do Brasil é um esquema chamado 

escama de peixe onde..., principalmente em eventos e shows, onde ao invés de você ter 

dez mil, vinte mil, trinta mil pessoas sem qualquer nível de separação entre elas, você acaba 

fazendo nichos de público, para que a pressão de concentração de pessoas seja dividida ao 

longo do evento. Então na realidade existem critérios técnicos que são definidos pela 

natureza do evento e por outro lado existe uma legislação específica para a definição 

                                                 
67 Ver Glossário. 
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desses equipamentos, todo equipamento que seja utilizado no evento, ele deve ser 

acompanhado de um laudo técnico denominado A.R.T., então é luz, palco, som, essas 

coisas todas, tem que ter as ARTs., que são os laudos assinados por um engenheiro, 

especialista, que faz a avaliação, e de acordo com as informações fornecidas de público, de 

peso, disso, daquilo, ele vai emitir um documento, e esse documento tem valor legal, é 

aquilo que tecnicamente lhe dá condições de estar realizando, aplicando aquele ou esse 

equipamento. 

 

Alex: Ta certo. E o público estimado, como é que dimensiona essa quantidade de 

público? 

 

André Guimarães: Você pergunta previamente ou quando da realização do evento? 

 

Alex: Previamente, para você planejar... 

 

André Guimarães: O correto, num evento, volto a dizer também a você: depende sempre 

muito da natureza do evento. Você faz uma feira, por exemplo, você deve levar em 

consideração: corredores de circulação, então você estabelece... primeiro você tem uma 

expectativa de público que é gerada muitas vezes, caso... se é um evento que já se repete 

com muita tradição você já tem uma visão da expectativa de público, então normalmente 

você tem o critério de informação fornecido pelo cliente da expectativa de público gerada 

através dos espaços de mídia que vão ser realizados, mas evidentemente você deve... 

existem alguns padrões técnicos que devem ser seguidos, então se você está falando, por 

exemplo, em feira, você tem que pensar nos corredores de circulação, você tem que 

imaginar o evento como um todo, considerar o momento da... aonde as pessoas entram, 

aonde as pessoas se deslocam, aonde as pessoas saem, em função disso você 

dimensiona, e durante a realização do evento, por essas medidas técnicas, você pode ter 

uma visão da ocupação do evento. No caso de eventos externos, que envolvam 

concentração de público, como shows, como paradas, como esse tipo de coisa, você 

procura estabelecer um critério que é um critério universal, de que o limite desejável de 

ocupação é de quatro pessoas por metro quadrado. Esse limite evidentemente ele deveria 

ser o limite seguido, mas isso é uma variável muito aleatória, se você pega um show de 

rock, por exemplo, e pega a parte da frente do show de rock, eu já fiz isso com a Folha de 

São Paulo, e a mulher me chamou de mentiroso no jornal, aí eu fiz ela fotografar, e tinham 

treze pessoas no metro quadrado dela, como é que cabiam treze? Eram menininhas que 

estavam no show dos Titãs, lá na frente do palco, ela mediu o metro quadrado, e mediu 

treze pessoas, que é uma coisa que parece impossível, é que nem colocar cinquenta dentro 
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do fusca, mas tinha, e a Folha fez essa pesquisa. Mas o cálculo que normalmente a gente 

parte, para as grandes concentrações, é de um limite de quatro pessoas por metro quadrado 

para eventos fixos, quer dizer, o público está parado assistindo o evento. Para eventos que 

você tenha movimentação, evidentemente esse critério... a gente segue esse critério, mas aí 

é fundamental que a gente saiba a velocidade de quem guia o evento, se por exemplo são 

trios, então qual é a velocidade ideal para um trio? Três km/hora, então, se são três km/hora 

você tem o cálculo, você consegue estabelecer um cálculo de como é que as pessoas se 

comportam ao longo do evento. Agora, se você vai para o carnaval lá da Bahia onde as 

pessoas ficam pulando, pulando, pulando, pulando, esse controle é muito relativo, ele é na 

verdade muito mais teórico do que prático. 

 

Alex: Esse cálculo é a partir da experiência que vocês têm, não existe uma tabela, 

uma norma? 

 

André Guimarães: Não, não existe uma norma, mas existe... no caso quem adota esse 

critério aqui no Brasil, a polícia militar, é um critério base para um show de bom porte, um 

show artístico, de um artista importante. Agora, você tem mecanismos para facilitar isso, né? 

Então, por exemplo, se você tem um evento que você tem muito público, você trabalha por 

exemplo com... além do sistema de som do palco, você tem um sistema de sons repetindo 

ao longo do evento, você tem telões de alta definição, você faz com que a concentração 

possa se diluir ao longo do comprimento e da largura do evento. Se você não tem essas 

coisas, evidentemente as pessoas vão cada vez mais se pressionar em direção ao palco, 

isso é uma tendência normal, por isso esses critérios técnicos, eu volto a dizer o que eu falei 

de segurança no início, todos esses equipamentos... você põe um telão lá de alta definição, 

a cem metros do palco, é um equipamento de segurança. Quando você põe um sistema de 

som a cem, duzentos, trezentos metros do palco com qualidade de som de palco, é um 

equipamento de segurança, porque isso é permitir que as pessoas consigam assistir o 

evento sem que elas tenham aquele desespero de chegar e se colar junto ao palco. 

 

Alex: Claro, perfeito. Me fala uma coisa também: quais são as etapas fundamentais da 

montagem de um cronograma para a realização do evento? 

 

André Guimarães: Em primeiro lugar, você em qualquer nível de evento é fundamental que 

você tenha um memorial descritivo do evento, e esse memorial descritivo ele gera as 

diversas fases de aplicação, então ele indica no memorial descritivo as necessidades 

técnicas, as necessidades burocráticas e indica as necessidades de prazo, de cronograma. 

A partir desse memorial descritivo do evento, você determina então evidentemente os 
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fornecedores, você estabelece um cronograma de montagem e desmontagem, porque o 

evento ele deve sempre ser visto como montagem e desmontagem, então você estabelece 

um cronograma de montagem e desmontagem, estabelece responsabilidades, 

fornecedores, prazos, e evidentemente muitas das atividades estão relacionadas, então 

você só instala o som se o palco estiver montado, você só instala a programação visual se 

no palco tiver... enfim, você tem... na verdade o memorial descritivo é o que te leva a montar 

um cronograma de execução do evento. Sempre a partir dele, apontadas as necessidades, 

você considera o prazo, você considera o nível de equipamentos que será utilizado no 

evento e a partir daí você estabelece o cronograma de montagem e desmontagem. 

 

Alex: E a equipe de trabalho, como é que você escolhe a equipe de trabalho? 

 

André Guimarães: Cada empresa tem um sistema de trabalho, né? Hoje em dia, 

principalmente no Brasil, é muito difícil que as empresas consigam manter... até por conta 

de carga tributária, até por conta de... é diferentemente de uma agência de propaganda que 

ela tem contas fixas, ela tem conta corrente com a previsão de faturamento, etc., de uma 

forma geral as empresas de eventos, elas vivem muito mais de jobs68 individuais do que 

propriamente de contas, tem exceções, claro: a empresa tal tem a conta de eventos da 

empresa tal, mas isso não é regra geral, então por conta disso as pessoas mantêm as 

estruturas enxutas, quer dizer, você tem uma direção de produção, você tem uma área de 

logística, você tem uma área de orçamentação, você tem uma área administrativa, uma área 

comercial e você acaba trabalhando... nesse mercado de eventos, o que você tem como 

regra geral são os freelancers, são aqueles profissionais que trabalham para diversas 

empresas e que são especialistas, é o cara que é especialista em contra-regra, o cara que é 

especialista em direção do palco, é o cara que é especialista em montagem, especialista em 

segurança, então as empresas... evidentemente quando você tem um volume de trabalho 

que justifique você ter... você acaba tendo, além do seu custo fixo de funcionários, você 

acaba tendo quase que freelancers fixos, são profissionais que acabam indo com você 

durante muito tempo, quer dizer, acabam sempre se repetindo com você ao longo dos 

eventos. Agora o critério sempre é o critério... o mercado... por maior que seja... por 

exemplo, o mercado de São Paulo, é seguramente... representa uns 40% do mercado de 

eventos do país. Se você pegar o mercado de São Paulo, ele é tão pequenininho do ponto 

de vista dos profissionais, todo mundo se conhece, todo mundo sabe quem faz, quem não 

faz, infelizmente não existe muito critério: olha, o cara se formou na faculdade A, B, C, D, 

não existe, você pega gente oriunda de todos os locais, a coisa mais difícil do mundo é você 

                                                 
68 Trabalhos, nesse caso o mesmo que Freelancer. 
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pegar na área de eventos alguém formado numa faculdade de eventos ou de marketing ou 

alguma coisa nesse sentido. 

 

Alex: Vai depender do conhecimento profissional, né? Você falou das A.R.Ts., então 

segue algumas normas da ABNT, você tem alguma ABNT que você tem em mente... 

 

André Guimarães: Não, não. Na realidade é assim: você tem normativas, a nossa área não 

é uma área cuja normatização seja uma coisa assim de caráter nacional.  

 

Alex: Certo. 

 

André Guimarães: Eu, por exemplo, agora há pouco eu recebi um e-mail do sindicato, do 

SINDIPROM, que é o sindicato nosso, das empresas de promoção de eventos, onde ele 

passa orientações para montagem de stands, então ele diz ‘orientações’ porque na 

realidade não existe nada que possa ser... então, por exemplo, olha, eu vou mostrar aqui 

para você: eu tenho aqui um regulamento único de montagem de stands; isso aqui foi 

enviado pelo SINDIPROM, que é o nosso sindicato, então olha: “estas normas servirão para 

estabelecer relações entre centros, pavilhões de exposições, promotores, organizadores de 

eventos, prestadores de serviços para infraestruturas, montagem de stands, seus comuns 

clientes, como sugestão essas normas deverão estar contidas nos regulamentos dos 

eventos promovidos”. Quer dizer, bom, o que é que ele diz? Existem normativas legais, 

evidentemente estas se aplicam à tudo que se refere as empresas de infraestrutura - então 

você pega uma empresa de estruturas metálicas que vai montar o palco, ela vai seguir os 

critérios de engenharia, mas que não são específicos da nossa área, são os critérios 

normais da ABNT que estabelecem o tipo de tubulação que ele vai usar, o tipo de estrutura 

de (inaudível) que ele vai usar, por isso o organizador, o que é que ele quer? Ele quer a 

A.R.T., porque se eu recebi a A.R.T. pressupõe que a autoridade competente vistoriou e 

concordou com aquilo que a empresa que eu contratei me propôs, e que legalmente aquela 

estrutura que está sendo colocada atende os critérios, mas não existem critérios da ABNT 

específicos para a área de eventos, existem os gerais que são aplicados para os 

equipamentos, né? E existem normativas, como essa por exemplo que eu te mostrei, 

existem normativas que são muito sugeridas mas que, por exemplo, acabam não tendo um 

caráter regulatório legal, quer dizer, há uma sugestão, evidentemente nós trabalhamos, nós 

somos empresas... as empresas filiadas, que são as empresas que estão mais tempo no 

mercado, empresas mais tradicionais, então nós procuramos seguir normas padrão, então 

ótimo quando essas normas surgem. Agora, não existe nada que me obrigue a segui-las. 

Então quando o cara diz aqui que: “a montagem de piso, elementos de alvenaria somente 
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será permitida em específicos segmentos de montagem, desde que o piso do pavimento 

esteja protegido por lona, plástico ou material similar”, se você for no Anhembi hoje e for 

olhar lá a feira, isso não está sendo seguido lá hoje, mas deveria ser seguido; a mesma 

coisa é a norma de utilização de proteção de gramado para eventos em estádio, deveria ser 

seguido, vai para o Vale do Anhangabaú, não pode furar o piso, ninguém conhece o 

subterrâneo do Anhangabaú, não existe uma planta decente, mas vai ver se os caras não 

furam o piso - furam, então é uma coisa assim, existem as normas, existe a preocupação de 

uma série de empresas, de uma série de profissionais, em segui-las, mas eu muitas vezes... 

nós perdemos orçamentos por seguirmos as normas, infelizmente. 

 

Alex: Como se adequa o espaço à acessibilidade de deficientes físicos? 

 

André Guimarães: Hoje esse aspecto é um aspecto legal, porque na realidade você tem 

hoje uma lei que é muito... eu não lembro o número da lei, etc., mas é... existe hoje... 

 

Alex: 9050 

 

André Guimarães: Isso. Então que permite você trabalhar com muito mais facilidade, muito 

embora quando você usa aparelhos públicos externos, no caso do foco do seu trabalho, 

você depende muitas vezes da existência de acessibilidade naquilo que compete ao próprio 

poder público, então por exemplo você pega uma avenida que nem a Paulista, ótimo, você 

tem rampas de acesso, você tem isso... nós produzimos rampas, mas o outro dia nós 

fizemos uma exposição do Airton Senna, os 15 anos do Airton Senna, na Galeria Prestes 

Maia, a galeria está lá desde mil novecentos e pouquinho, não existe acessibilidade e eu 

não tinha como produzir acessibilidade porque a escadaria... se eu fosse fazer uma rampa, 

a inclinação dela ia ser de 75º, como é que eu iria fazer uma rampa? Então não existia 

fisicamente condições, então você... improvisa: aí você bota duas pessoas, até porque a 

gente tinha uma visitação acentuada de principalmente cadeirantes e na realidade você faz 

aquilo que é o que o cadeirante não quer - que é botar duas pessoas para pegar a cadeira, 

levantar e colocar. Agora de uma forma geral existe uma lei, essa lei estabelece as regras 

para o acesso dos portadores de necessidades especiais e a gente segue rigorosamente 

até porque... hoje existe... essa é uma mobilização sempre muito grande no sentido de que 

essas coisas aconteçam, existam, os realizadores de eventos são cobrados pelas 

associações, etc., então isso é uma coisa que graças a Deus, pelo menos em São Paulo, 

está bem, bem andada. 
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Alex: E me fala uma coisa: como é que você estabelece uma estratégia de rota de fuga 

em caso de emergência em eventos? 

 

André Guimarães: Isso é bastante simples, né? Você... em primeiro lugar você tem que ter 

critérios, principalmente em eventos de grande público, você tem que ter sempre corredores 

de escoamento, isolados do público, sejam corredores para saída de ambulâncias, sejam 

corredores para saída de pessoas, quer dizer, então isso quando você faz o mapa do 

evento, aquele memorial descritivo que eu lhe disse, onde você coloca a planta técnica do 

evento, você leva em consideração: primeiro, os locais de concentração, fisicamente as ruas 

que permitem as rotas de fuga, principalmente em se tratando de veículos: ambulâncias, 

etc., e a proximidade dos hospitais, porque você trabalha sempre em parceria... é aquilo que 

eu lhe disse: trabalha com a polícia, com a guarda civil, com o CET, então os próprios 

organismos legais como o CET, como a polícia militar, existem órgãos que nos ajudam 

nisso, embora a gente normalmente acaba fazendo uma proposta e aprovando a proposta, é 

mais simples nós já elaborarmos previamente a proposta, mas esse é um processo simples, 

você tem uma planta do evento como um todo, você tem a localização dos equipamentos de 

suporte, os hospitais, seja o que for, você tem o mapeamento das ruas, hoje com o Google 

tudo ficou muito mais simples, mas você tem esse mapeamento, então você estabelece... é 

necessário na logística do evento que você tenha áreas isoladas que permitam rotas de 

fuga, então, por exemplo, mesmo uma coisa como a parada gay que você acompanhou, 

você... embora você tenha aquela concentração de gente andando, a polícia monta nas 

transversais, a pedido nosso, ela monta sistemas que permitem... além de montar nos 

postos, quase que hospitais de x em x metros, mas na necessidade nós colocamos UTIs 

móveis, mas mesmo assim se tem um caso que precisa sair, precisa ter rota de fuga, nós 

estamos sempre em sintonia com o transporte aéreo se for necessário, e com a polícia 

militar, para gerarmos esses corredores de rotas de fuga, mas eles são previamente 

estabelecidos na planta do evento que é aprovada na Prefeitura ou no órgão competente. 

 

Alex: Geralmente nas ruas transversais, nesse caso? 

 

André Guimarães: Exatamente. 

 

Alex: E como é que é a relação com as demais concessionárias: telefonia, água, luz, 

esgoto, internet, em geral... 

 

André Guimarães: Você acaba tendo... as concessionárias acabam funcionando como 

fornecedores normais, né? Então você... hoje você tem tecnologia para colocar um evento 
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todo lá, então as questões de telefonia são fixas, as questões de água... a gente sempre... 

são os mesmos procedimentos: consulta-se os órgãos competentes, mas de uma forma em 

geral cabe à organização do evento providenciar isso – eu não uso água pública, eu monto 

caixa de água; eu não uso energia elétrica, eu ponho gerador; eu... telefonia, eu contrato da 

Telefônica um modem, um speedy, um wireless, etc., etc. Então na realidade os serviços 

que podem ser contratados, são contratados, e os serviços básicos, principalmente ligados 

à água, sanitários... parte sanitária e a parte de eletricidade nós colocamos com formas 

alternativas: gerador, banheiro químico, etc., etc. 

 

Alex: Ta certo. Equipamento de palco, isso vocês não têm um palco padrão de vocês, 

é de acordo com cada evento? 

 

André Guimarães: O palco... O que é que você tem? Você tem diversos fornecedores de 

palco, tem duas situações, você pode hoje... você tem empresas de engenharia, é caso da 

Rohr69 por exemplo, são empresas de engenharia que tem áreas de eventos, então eu 

posso projetar o palco com um arquiteto... você fala: não, eu quero um palco... nós já 

fizemos isso, por exemplo quando nós fazíamos o 1º de maio da CUT, na Paulista, nós 

tínhamos uma questão objetiva, nós tínhamos que montar um palco, que demorava a 

montagem em torno de trinta dias e nós não podíamos parar o trânsito um único dia, então 

nós tínhamos que trabalhar com um projeto especial de palco, até porque as treliças que 

eram lançadas na Paulista, eram treliças de ponte, são aquelas para suportar o tipo de piso 

que ia ser colocado, para permitir o livre acesso de trânsito, de pedestres, etc..., então, tem 

casos em que você projeta com um arquiteto um palco, chama uma empresa de estrutura, 

etc., e essa empresa, ela pode lhe montar um palco específico. De uma forma geral, existem 

fornecedores de palco, que já tem palcos-padrão montados, então tem palco, olha: doze 

metros de boca, quinze metros de boca, dezoito metros de boca, tal...; cobertura: essa foi 

uma briga muito grande, por exemplo, aquele tipo de palco, aquela cobertura meio 

arredondada, aquele era uma patente da Mills70 vixe... todo mundo copiou, e a Mills entrou 

em processo contra todo mundo, nunca ganhou de ninguém... então são os palcos concha, 

né? Então você tem assim: você tem empresas que tem palcos-padrão e você aluga aquele 

tipo de palco, com alguma flexibilidade, você pode aumentar um pouquinho para o lado, 

pode aumentar um pouquinho para o fundo e tal, e casos específicos em que você projeta 

de fato o palco, e aí é um projeto arquitetônico executado normalmente por uma empresa de 

engenharia ou de estruturas metálicas. 

                                                 
69 Ver glossário. 
70 Mills é uma empresa que monta diversas estruturas metálicas, 
http://www.brickdesign.com.br/amills/index.php 
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Alex: Ta. Na hora do evento, qual é a principal preocupação sua, quando está 

acontecendo o evento? 

 

André Guimarães: Na realidade você tem... o que é fundamental no evento é todo o 

trabalho prévio, quer dizer, tudo que precede o evento, se o evento foi... se todo o trabalho 

de montagem, se todo o trabalho... se tudo foi seguido de acordo com o planejado, as suas 

chances de erro são muito pequenas, embora seja quase impossível a ocorrência de um 

evento onde não surja uma eventualidade, por isso que ele chama evento, não é? Surgem 

eventualidades, mas o fundamental é que você tenha a equipe adequada, que você tenha 

feito a preparação de forma adequada e que durante o evento você tenha uma comunicação 

apropriada, porque se você dispõe de uma comunicação apropriada, os problemas que 

surgem ao longo do evento... e surgem: então eu estou lá na parada, vem dez skin-heads 

para tentar matar o cara... eu tenho uma comunicação... mas não é nem com a polícia 

militar... é o nosso esquema de segurança, então a gente consegue minimizar níveis... o 

Brasil tem um nível muito... em relação aos níveis internacionais, o nível de ocorrências nos 

eventos... nos grandes eventos brasileiros, é muito baixa, quer dizer, é considerado entre os 

melhores do mundo, então, até justamente por isso, na realidade é como qualquer área, é 

como um time de futebol, claro que tem o cara que é multi-função, claro que tem o Ronaldo, 

que tem o Romário, que tem o... mas de uma forma geral é uma equipe, cada um está 

guardando a sua posição e o fundamental é a comunicação entre o evento, que por incrível 

que pareça é sempre o ponto mais falho de todos os eventos, é muito difícil a comunicação 

interna em eventos externos, por que? Rádio: você tem enormes dificuldades muitas vezes 

de ouvir aquilo que está sendo colocado, tanto que chega à um ponto, aconteceu o outro 

dia, um cara me chamou... não dá risada, mas, por exemplo, a comunicação na parada, o 

que mais funciona é a mensagem via celular, porque o celular vibra, você tira e está escrito, 

claro você tem a comunicação de rádio, você tem o HD, você tem o Nextel, você tem... tudo 

isso você tem, mas tem um momento da parada quando ela está já... ela ocupa toda a 

plenitude da Paulista e da Consolação, em que o que funciona é mensagem, é você mandar 

torpedo. Agora, é fundamental que a comunicação seja eficiente, se você não tiver 

comunicação em tudo, e o evento tem que ser visto como um corpo todo, você tem que ter 

comunicação durante toda a extensão do evento, quer dizer, todas as áreas estarem 

cobertas, aí vê área de artistas... (fim da gravação) 
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José Mauro: (...) por causa da Virada, quer dizer, um pouco na raça para desenvolver esse 

olhar de urbanista mesmo em cima do espaço, quer dizer, por um lado você tem essa coisa 

de dinâmica que eu te falei: dinâmica das massas, por onde entra, como é rota de fuga, 

como é que você acomoda e etc., tem uma relevância grande isso dentro da articulação dos 

órgãos públicos: polícia, CET, ônibus, SPTrans, metrô, iluminação urbana, quer dizer, tudo 

isso mais ou menos tem que entrar na dança, porque a gente interrompe hoje o trânsito e o 

centro volta a ser com uma circulação-pedestre, todo mundo tem que se readaptar, então 

tem uma junção aí, de você olhar por esse lado bem operacional e das afetividades 

também, que é uma outra dimensão, que é falar: pô, vou colocar quê palco? Onde? Porque 

são vários palcos, em muitos espaços – você fala: o rock´n´roll é na Praça da República, 

que tem uma afetividade ali, uma coisa próxima; não, vou botar o samba do lado da outra 

praça, na Luz, porque ali tem a rua dos... isso mais ou menos gravita pra cá ou pra lá, ou 

por causa de uma afetividade, que é o lugar já frequentado por esse público, ou porque ele 

tem uma conformação que é propícia, como a gente fazer as coisas de arte, música 

eletrônica, do lado de lá dos calçadões, trens, dos becos, porque ali tem uma... fica um 

ambiente, exatamente, interessante por causa disso, e assim eu acabo me valendo porque 

fico queimando a pestana em cima de planta, e mapa do centro, e AutoCAD da região 

central, e levanta aqui e puxa de lá, e olha aqui, por onde vai passar, até mais ou menos 

acomodar, tem uma experiência acumulada, quer dizer, dos lugares aonde a gente já usou, 
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lugares onde antigamente eu punha palco, hoje eu não posso pôr mais, porque o público é 

muito maior, então ali, sei lá, eu tinha palco na Barão de Itapetininga, não posso mais pôr 

palco na Barão de Itapetininga porque não aguenta mais e eu preciso dela para o trânsito, 

então eu preciso deixar livre ali para ser um eixo de circulação e só, e eu não interrompo 

mais com palco ali no meio, eu jogo ele para trás, então... o público da Virada aumentou 

muito, foram 5 edições, eu fui editor das cinco, então eu consegui testemunhar isso, tendo 

uma evolução de público vertiginosa..., quer dizer, que por alguns motivos, quer dizer, 

vários... 

 

Alex: Vão tomando conhecimento também do evento, o evento tem qualidade e as 

pessoas voltam, né?  

 

José Mauro: Correto... e apreender o centro da cidade. 

 

Alex: E essa articulação é feita aqui? Por este escritório ou é uma outra... Aqui que 

liga todos...  transporte...? 

 

José Mauro: É aqui. Sim, sim, tudo fecha aqui: transporte, obras, metrô. Como funciona? A 

gente tem uma equipe aqui de quatro pessoas, cinco pessoas com a estagiária, cinco 

pessoas trabalhando em uma sala que é o que a gente gira aqui durante o ano, meio uma 

pré-Virada a gente faz aqui, mais ou menos com esse grupo. Quando vai chegando perto do 

evento, essa equipe ela vai se ampliando, então a gente começa a ter: as empresas 

contratadas para infraestrutura, a terceirização para São Paulo-turismo de uma parte dos 

serviços, então já começa a agregar mais produtores, quer dizer, a equipe cresce para dez 

pessoas, até um mês antes da Virada - 15 pessoas, aí quinze dias antes da Virada – 50 

pessoas, na semana da Virada – 300 pessoas, e no dia da Virada mesmo a gente estima 

que se mobilizem entre 1000, 1500 ou até 2000 pessoas trabalhando efetivamente no 

evento, que aí a gente tem as equipes dos artistas, e os artistas em si, quer dizer, o 

contingente de pessoas que trabalham no evento efetivamente, a gente nunca fez essa 

conta a sério, mas se contar: gente que trabalha, mais artistas, mais não sei o quê, devem 

ter sei lá umas 5000 pessoas estão envolvidas direta ou indiretamente com o... ganhando 

alguma coisa para trabalhar durante as 24 horas da Virada Cultural, fora os serviços 

públicos e não sei o quê. Todo mundo entra na dança, e eu entendo que por um lado que 

isso é um desafio que se impõe para os órgãos públicos também, entendeu? Eu não posso 

reclamar que, eventualmente, o CET, a polícia ou a SPTrans que cuida dos ônibus, etc., eu 

não posso achar que eles tem dificuldade às vezes de fazer esse atendimento, porque é um 

negócio absolutamente fora do que eles estão acostumados, então o cara tem às vezes que 
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fazer uma ginástica ali, e eu também tenho que tentar minimamente colaborar com ele para 

também não propor um negócio que seja impossível dele cumprir, ou ano a ano também 

essas equipes dos órgãos públicos associados, eles também vão tomando contato, vão 

entendendo o evento, aí o ano que vem é o mesmo cara, ele já sabe como funcionou, e eu 

vou fazendo essas reuniões aqui dentro, aqui a gente articula também com os restaurantes, 

os bares, os estabelecimentos do centro para que eles fiquem abertos durante as 24 horas, 

quer dizer, tudo isso mais ou menos a gente faz... a gente faz aqui de dentro. 

 

Alex: E quanto tempo antes vocês começam a planejar? 

 

José Mauro: Ah, cara, eu já tô pensando em várias coisas para a do ano que vem, (2010) 

mas quando vira o ano é que a gente começa a fazer o operacional mesmo, depois do 

Carnaval é que esquenta, assim, a produção em si. Então uma coisa é planejamento, outra 

coisa é botar a mão na massa. Tem uma série de questões conceituais relevantes em torno 

da Virada, que a gente pode, sei lá, aprofundar cada uma delas, quer dizer, uma foi essa 

experiência de ser um evento no centro, porque antes a gente chegou a fazer, em umas 

outras edições da Virada, palcos regionalizados, então a gente chegou a ter a Virada aqui 

no centro e ter palco na periferia ao mesmo tempo, no mesmo dia, quer dizer, palcos que 

ficavam fora, e a gente foi percebendo que esses palcos fora eles não só... eles não 

funcionavam também como era impossível atender na mesma data todo mundo que queria 

evento na cidade, entendeu? Era uma coisa enorme, então a gente até criou um subsidiário 

da Virada que é a Quebrada Cultural, que depois a Vanessa te conta mais ou menos como 

ela funcionou, que era esse atendimento caso a caso, então a gente fazia a Virada aqui no 

centro e depois passou a fazer a Quebrada na periferia, que era o quê? Semana sim, 

semana não, em três locais equidistantes da cidade, lá dentro da favela mesmo, no 

campinho, num lugar onde a gente fazia bem regionalizado mesmo, naquele lugar onde não 

atingia... também com shows populares e ações ao ar livre em praça pública, tem outros 

eventos da prefeitura que são interessantes que depois eu posso te contar. Então uma foi 

essa consolidação da Virada em torno do espaço central da cidade, como uma... do centro, 

o centro como sala de visita de todo mundo, né? Um espaço democrático, que não é norte, 

nem sul, nem oeste, nem nada, nem pobre, nem rico, nem nada. O centrão meio que é de 

todo mundo, e a ideia é de que é assim: todo mundo, de todas as classes sociais, tribos, 

correntes, e tipos, etc., são convidados para a mesma festa, o mesmo evento, então é um 

evento só, o centro vira esse mega-ambiente que tem atrações para todos os gostos, faixas 

etárias e tribos e tal, tal, tal, todo mundo se sente contemplado e se mistura aqui na mesma 

balada, que é meio a balada de todo mundo, entendeu? Então, isso foi uma coisa que 

acabou funcionando muito, quer dizer, o cara vem pra cá meio para passear mesmo, ver o 
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que é que ta rolando por aí, e anda né meu... o tatuadão anda do lado do engravatado, que 

anda do lado do rapper, que anda do lado do rocker, que anda do lado... é a mesma coisa, 

entende, isso é o interessante do evento. 

 

Alex: O bem comum é o uso da cidade... usufruindo do bem público, do espaço 

público. 

 

José Mauro: É reurbanização humana nesse caso aqui. Por que, cara? O cara que tanto 

vem sabe... pessoas que tem a faixa etária, sei lá, da minha mãe, que vinham namorar no 

centro, nos anos 50, 60 e tal, até gente nova que não conhece o centro, que não tem uma 

afetividade desenvolvida com esse espaço e que criam uma nova afetividade aqui, às vezes 

o cara ta lá, sabe, é comum a gente ver um cara na Praça do Patriarca, sei lá, com o mapa 

aberto falando como é que eu vou para o Municipal, ele não sabe que é do outro lado do 

viaduto, olha o mapa, pergunta, então o cara descobre o centro, descobre a beleza do lugar, 

o interesse, pelo menos uma noite por ano, eu acho que isso dá uma pedalada na estima... 

sei lá, na estima comum, na estima social por esse espaço público. Tem uma coisa também 

que acho que tem uma relevância urbanística que é o fato da gente fechar o trânsito, quer 

dizer, antes, na primeira até a segunda Virada, a gente procurava colocar palco só em cima 

de calçadão, para perturbar o mínimo possível a malha viária e não colocava nada em cima 

do leito carroçável, agora não, agora a gente já entrou numa... o evento também aumentou 

de público, a gente entendeu que não - é para parar, e é legal parar o trânsito mesmo no 

centro, porque daí, cara, alguns lugares eles reaparecem, quer dizer, porque o centro da 

cidade ele se configurou para uma lógica pedestre... essas ruas, praças, calçadas, no 

máximo eram de veículos de tração animal, era um negócio muito mais próximo do que fica 

na Virada, né? Então, você pega um lugar como o Largo Santa Efigênia, por exemplo, você 

vai lá agora, você não enxerga ele direito, porque é uma loucura é carro de todo o lado, é 

ônibus, é trólebus, é carro que vem daqui, vem de lá, vem de... cruza uma, duas, três, 

quatro, cinco vias, entram pelo Largo Santa Efigênia. Na noite da Virada que a gente bota 

gente aqui pra caramba, uma massa grande andando na cidade e você tira o fluxo de 

automóveis do centro, e ele volta a ser um lugar pedestre, o Largo Santa Efigênia, por 

exemplo, aparece, ele é lindo, ele é grande, ele é bacana, ele dá a saída por cima do 

viaduto do lado de lá da São Bento, você desce para o Anhangabaú, você volta aqui para o 

Paissandu, você vai para a Estação da Luz pela Casper Líbero e você tem a Rua Santa 

Efigênia que entra para o sentido Rio Branco, então é um lugar, um entroncamento enorme, 

lindo, muitíssimo interessante, você tem a Igreja, você tem aquele predinho modernista que 

era o Hotel Marian, que é aquele predinho tortinho lindo... ninguém vê essa p., eu acho que 

eles fecharam o hotel e vai sair um flat ali. 
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Alex: Eu fiquei hospedado num hotel ali em frente, não esse, um outro que tem em 

frente, ...melhor do que ficar aqui, ilhado aqui, eu saia, andava e tal. Daí tinha o 

carnaval tocando debaixo do hotel... carnaval... então ta, tudo bem, ta anotado, tem 

carnaval às 4hs da manhã. 

 

José Mauro: O público muda muito, isso que é interessante, eu forço atrações boas, e 

quentes e fortes na Virada mesmo, de manhã, porque eu quero que esse público 

permaneça, isso é legal, isso tem dado resultado, tem uma observação assim dentro da 

programação de que... a gente põe show forte, 9hs da manhã, 8hs da manhã, 10 da 

manhã... e nego pira mesmo cara... hoje em dia não é... assim o evento ele... ele morre 

quando amanhece e só retoma depois do almoço, não – estamos conseguindo fazer ele 

varar reto, entendeu? O cara do ônibus da dança mesmo, que outro dia ele estava me 

contando, tinha um ônibus da dança ali na Pedro Lessa, aqui embaixo da Santa Efigênia, 

mais ou menos, e ele tinha ali um ônibus com aula de dança de salão, um bailinho ali na 

frente, uma coisa de pequena escala, daí entre 4hs e 8hs da manhã ele quis colocar uma... 

ele quis fazer uma coisa... 4hs e 8hs da manhã ele fez tipo uma mini Rave, ele ia soltar uma 

musiquinha eletrônica, para também os bailarinos poderem dormir... diz que foi a que mais 

bombou, ele não esperava, porque desceu a galera do metrô e ficou lá... 8hs da manhã, ele 

tinha que trocar por um negócio que era ioga, que era uma outra viagem, ele disse que a 

galera chiou barbaridades que eles queriam continuar ali no bate estaca... então tem essa 

coisa do desenho da cidade, tem isso da afetividade, tem isso de trazer e redescobrir o 

espaço do centro e ocupar efetivamente, quer dizer, aí depois eu vou ter vários exemplos 

para te dar dos palcos em si, do que deu certo, do que deu errado, de como as coisas 

funcionaram, de como é a relação com os órgãos públicos, de como é hoje em dia, de como 

a Virada também ela cumpre um papel aqui importante, eu acho, também na conformação 

infraestrutural dos eventos - maioria das coisas que se monta hoje, na rua, em qualquer 

lugar que se faz, obedece uma lógica de palcos-padrão, de uma estrutura padronizada, 

muito grande, muito feia, e às vezes desnecessária, que cria um distanciamento do artista 

com o público enorme. Claro, a Virada ela é um evento que tem uma parte musical muito 

forte, porque a música é o que coloca o público na rua, quer dizer, o cara sai para a rua para 

ver música, e massa, só que aí eu aproveito essa massa reunida e dou para ele coisas que 

ele não esperava, então claro a gente tem palcos de outras linguagens, e eu tenho muito 

teatro de rua, muito circo na rua, muita atração ali misturada, porque o cara ta vindo ver uma 

atração musical, mas ele esbarra com coisas que ele não esperava muito número aéreo nos 

prédios, a gente procura fazer um negócio que colore o... dá uma atmosfera festiva muito 

mais envolvente e faz com que o cara se sinta... enfim, acaba tendo contato com outros 
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domínios artísticos, que não era o que ele imaginava, então tem uma coisa que a gente usa 

que, assim, a gente acaba abrindo mão um pouco desses palcões nesse formato, o que não 

é usual hoje em dia, faz com que a gente tenha uma posição muito antagônica com o que é 

a linha comum hoje de pensamento, inclusive dos órgãos públicos, quer dizer, a polícia 

militar faz pedidos hoje... de divisões de público, de corredores de passagem, de linha de 

que a gente chama de espinha de peixe que é quando você faz um corredor que é 

transversal, junto né, quando você atravessa, que ao invés de ajudar, atrapalha, e se criou 

uma cultura dentro dos órgãos públicos, viciada e completamente equivocada, que o cara 

cai numa regra de um negócio que na prática vai dar problema, então a gente tem muita 

dificuldade às vezes até para tirar isso da mentalidade comum porque chega o cara e ele 

fala: aqui tem que ter um corredor, aí você explica para ele: se você fizer o corredor aqui, o 

público não vai ter rota de fuga, o público não vai ter por onde sair, como é que você vai 

fazer o controle aqui, quer dizer, não existe hoje um senso comum, uma lógica, ou trabalhos 

científicos bem feitos em torno de dinâmica das massas, em torno disso, que explique, que 

fale, olha: quando é recomendado dividir o público, e quando não é recomendado dividir o 

público, quer dizer, este ano a gente teve um embate muito curioso, porque eu situei um 

palco que ficava bem numa esquina assim, então ele ficava num T da rua, ele ficava para 

cá, então o que é que era: você passa a barricada assim e não põe divisão central porque 

se apertar, fizer pressão de trás, o público escapa para o lado, né? Você tem esse 

movimento aqui, a partir do momento que você divide, você perde esse movimento, você 

amassa os caras lá na frente, entendeu? Desde o início era uma observação técnica, que a 

gente tem de tanto montar show na rua, de tanto... eu trabalhei com o André (André 

Guimarães, também entrevistado nosso)... lá... trabalhei com meio mundo, né... sabe fazer 

cara, já viu trezentas vezes, não é novidade, então tem uma cultura equivocada hoje, que 

está disseminada dentro dos órgãos públicos, que não tem apoio científico adequado, que 

não tem respaldo, uma observação prática de gente que trabalha de fato com isso, 

entendeu? Quem paga essa regra todo o dia é um nego diferente, e que às vezes... não 

entende p. nenhuma, não entende nada. E assim, o que é que acontece? E é muito difícil de 

trabalhar, porque daí o cara acha também que você está contra e você não está contra, eu 

preciso que a polícia esteja no evento, presente e visível, e outra: excessivamente presente 

no evento. É necessário? É. Mas de que jeito? Quer dizer, às vezes você faz um corredor de 

circulação para o policial ficar “pagando de gatão” ali, andando no corredor, e você para isso 

compromete o conforto do público, ou até a segurança do público que está ali, porque você 

cria baias, estanques, que se der uma m. o cara não tem para onde correr. A briga que a 

gente teve na Praça da Sé, em 2007, que foi um puta pau e aí isso merece... são capítulos 

bem específicos... um dos problemas que a gente teve ali também foi esse, quer dizer, na 

hora que a polícia... que entrou a tropa de choque para dispersar o público da Praça da Sé... 
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claro que foi um show que a gente sabia que potencialmente era complicado, então ele era 

o último show do palco, e aquele palco era o último palco da Virada, ele era no canto, era 

um apêndice extirpável da organicidade da festa. Então, assim, a tropa de choque é um 

grupo tático, então você tem que fazer uma ação tática, se não: “o samba do crioulo doido”. 

Quando eles entraram para dispersar... se esse pessoal tivesse entrado batendo de baixo 

para cima, tinha dispersado essa multidão para a Praça Clóvis, para a João Mendes, para o 

lado de lá onde não tinha nada acontecendo, mas o grosso estava para baixo e tinha uma 

divisão de público que a polícia exigiu que a gente fizesse, essa barricada central que dividia 

o público não permitiu que essa multidão corresse pra fora onde não tinha nada 

acontecendo, quando começou a jogar bomba e a choque entrou para bater, aí o pessoal 

correu para onde dava pra correr, porque pra lá estava fechado, correu pra baixo, embaixo 

tinha duas pistas eletrônicas, uma na XV de Novembro e uma na Direita, uma com 5 outra 

com 10.000 pessoas, aí comprimiu, então a maior parte dos acidentes, de gente 

machucada, de porta de loja quebrada, de banca de jornal atropelada, foi ali, porque foi 

onde comprimiu, porque tinha essa m. ali no meio. Então, tem um ajuste importantíssimo de 

se fazer que é urbanístico, é arquitetônico, é de engenharia, é de massa, em torno de uma 

observação de quem trabalha de fato com isso, ele fala: cara, olha, o que funciona e o que 

não funciona, entende? E fazer com que essa seja a língua corrente dentro da polícia militar, 

dentro do CET, dentro dos órgãos públicos em geral, o negócio que condiz com o razoável, 

porque existe um divórcio grande hoje, isso você observa nos eventos, quer dizer, eu posso 

te dar depois diversos exemplos... – olha, acabou de ter um aqui na Secretaria do Estado da 

região do Anhangabaú que era uma homenagem ao Luiz Gonzaga, embaixo do viaduto, 

quando encheu eles tinham, sei lá, 4, 5 mil pessoas, por sorte, se tivesse 20 mil que é uma 

merreca, sei lá, em termos de Virada, tinha dado uma b. porque não tinha como sair, era um 

funil cara, você jogava as pessoas num lugar que ia afunilando assim. Bicho, eu olhei, eu 

falei: noosssaaa! Comentei lá com meus colegas e tal... a polícia pede, o outro fala, todo um 

monte de cacique, cada um dá um palpite mais fudido do que o outro, entendeu? E aí sai 

um Frankenstein, todo costurado, sabe, errado. 

 

Alex: De repente você consegue um compromisso dessas equipes, por exemplo, com 

a polícia, com os bombeiros, de sempre ter o mesmo cabeça nos eventos, porque tem 

muita coisa, que você aprendeu fazendo... 

 

José Mauro: Eu acredito que tenha dentro da corporação gente que sabe do que está 

falando... eu nunca achei esse cara... então isso é muito difícil, uma língua comum, uma 

língua coerente dos eventos para os caras poderem falar um negócio que tem apoio 
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científico, e é de verdade, e vai funcionar, e a gente já fez mil vezes vai poder dar suporte e 

não o inverso, captar um ditando uma moda. 

 

Alex: Cada ano é um diferente... 

 

José Mauro: ... e é perigoso, é super perigoso, bobagem, isso é um negócio até... é uma 

curiosidade para você, porque se tem um mito do Vale do Anhangabaú como o grande 

espaço, como espaço de encontro e não sei o quê, que é uma formação assim... é um 

residual daqueles shows grandes da época da Erundina, que ela fez lá Rita Lee, Titãs, um 

monte de coisa aqui importante, de shows enormes do Vale do Anhangabaú que ela juntava 

100.000 pessoas o escambau e tal, tinha um Vale do Anhangabaú que não existe mais hoje, 

porque o paisagismo dele foi modificado, eu não sei quanto isso é verdade: dizem... 

ninguém depois... o pessoal profissional, ninguém me confirmou essa história, dizem que 

nos shows da Erundina, que ela põe lá 100.000 pessoas pulando em cima do Vale do 

Anhangabaú, eles começaram a constatar o afundamento da laje, porque tem o túnel e o rio 

enterrado ali embaixo, você tem as galerias ali por baixo, e que essa laje cedia depois de 

cada show, eu ainda não tive uma confirmação disso com os técnicos com quem eu 

conversei, nenhum me confirmou essa história, o fato é que daí fizeram um paisagismo que 

entrecortou o Vale do Anhangabaú todo, então tem jardim aqui, aí tem uma barriga de 

jardim ali, aí tem um buraco aqui, um jardinzinho ali, ele é todo... então introduziram uma 

série de obstáculos que impedem uma massa compacta de pessoas. Mesmo assim, por 

causa desse residual, as pessoas ainda fazem shows e querem enfiar show de massa no 

Anhangabaú, não cabe mais, e aí o público fica feio, fica disforme, esse por exemplo, em 

homenagem ao Luiz Gonzaga que foi agora, eles queriam pôr o palco embaixo do viaduto, 

até vários equipos de altura, o carro palco que eles contrataram não cabia... quando pôs o 

palco ali sem a cobertura, o palco ficou montado de frente para o jardim, se você passar lá 

você vai entender o que eu estou te falando, então assim, o meio aonde tinha que estar o 

grosso do público era um jardim cercado que ninguém podia ficar em cima, então você tinha 

um público aqui, você tinha um público aqui e nenhum público no meio, aí no jardim eles 

botaram uma house-mix, a torrezinha toda branca, que fechava a visão de quem estava 

atrás, quer dizer, só dava para caber 2, 3 mil pessoas mesmo, se fosse mais nem via o 

palco, e o palco atrás do negócio estava bem na frente, uma coisa esdrúxula, nunca vi nada 

parecido, como esse afunilamento que eu te falei, que se fosse mais gente afunilava, porque 

daí ele dividiu bem no meinho do palco com uma barricadinha de 2 metros, às vezes a 

polícia pede para você fazer uma barricada ali central que leva nada a lugar nenhum, isso 

no tempo que a gente fazia na Paulista com o André Guimarães, o 1º de Maio, tinha uma 

função de circulação de socorristas principalmente, super importante, porque a avenida era 
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super comprida, dividia pelo canteiro central um negócio que vinha lá da frente do palco até 

lá na Bela Cintra, lá do lado de lá, onde punha base móvel da polícia, onde punha o posto 

médico, etc., tirava neguinho desmaiado, passava a maca, você tinha um serviço por ali, 

hoje em dia o cara pede um negócio que não vai para lugar nenhum, esses corredores eles 

têm que levar as pessoas, às vezes o melhor jeito não é ele estar no meio, é ele estar no 

canto, você tem às vezes uma linha de prédio aqui que você vai fechar, você joga pelo canto 

aqui e deixa o meio livre, assim você tem rota de fuga pra cá, entendeu, tudo é uma questão 

de observar as rotas de fuga, por onde ele vai, etc. Só pra dar uma geral assim, pra a gente 

ir falando. Outra coisa que eu acho relevante da gente falar e que eu acho que é chave na 

Virada Cultural, quer dizer, e que em grande parte é o sucesso do evento de porquê em 5 

anos o evento virou um p. fenômeno, desse tamanho, que tem tanta gente, quer dizer, 

quando vai falar que a minha programação... fico lisonjeado, acho que eu capricho, 

reconheço que é legal, faço uma programação para ser boa, diferente, e atender todo 

mundo mesmo, mas não é só isso, tem um detalhe que ninguém atenta, mas que eu acho 

que ele é muito mais relevante do que se imagina, que é... que se eu fosse fazer um 

trabalho científico na área era a tecla que eu bateria mais, que eu acho super importante, 

que é o seguinte: a Virada Cultural é um evento de assinatura pública, que é uma coisa 

raríssima hoje em dia, então todos os eventos assim importantes, ou festivais o mais 

irrelevantes que você tem, ele vai ter sempre um apêndice, então ele é o Free Jazz, ele é o 

Carlton Dance, ele é o TIM Festival, você tem que estar sempre carimbando o chamegão lá 

da marca junto ao patrocinador que está naquela ação e que está fazendo junto, e ele está 

bancando, etc., e você... por mais que o evento seja gratuito, você está comprando um 

produto, você está vendo uma propaganda que está em cima daquele negócio, ninguém 

ainda caiu a ficha direito, do fato de que é cervical no sucesso da Virada Cultural, o fato dele 

ser um evento de assinatura pública, quer dizer, ele é pago com o dinheiro público, ele é 

inteiramente custeado com o orçamento da Secretaria de Cultura, que eu olhei o orçamento, 

eu falei: meu, com essa grana dá para fazer, não preciso de p. nenhuma, entendeu? Ele não 

leva então a marca de ninguém, ele é todo pago com o dinheiro do cara, então o cara que 

vem aqui ver, ele vai ver lá: Prefeitura de São Paulo. A gente conseguiu até hoje ficar 

bastante blindado, inclusive do movimento político partidário, quer dizer, não tem discurso, 

não tem palanque, não tem p. nenhuma, a gente passou até de uma gestão para a outra, e 

para a outra continua com o trabalho. Eu acho que pro cara que frequenta, isso faz 

diferença, porque é o dinheiro dele – isso aqui tem o cara que eu gosto, é a minha cara, é a 

minha festa, e eu tô pagando aqui, a p. do meu imposto está vindo pra cá, é muito visível 

para ele. Tem uma promiscuidade de público e privado hoje na promoção cultural, 

especificamente, entendeu, que ela é uma faca de dois gumes, ela é perniciosa por um lado. 

Quando? Quando nada mais se faz fora dessa lógica. Essa é uma contramão total, quer 
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dizer, tudo o que se promove de cultura hoje no Brasil é por incentivo fiscal, é por aplicação 

direta de tributo, que é por, então, aposição de marca naquele produto, nada se faz fora 

dessa lógica, entende, então assim eu acho que o público reconhece isso, ainda que 

inconscientemente isso está lá e eu acho que isso explica em parte o sucesso da Virada. E 

são raríssimos os eventos que são dessa maneira, quer dizer, que são de assinatura pública 

mesmo, que é diferente da espontaneidade em si, falando mesmo de sustentação do 

evento, de pagamento daquelas coisas que você tem que fazer, porque é uma picaretagem 

do c., é tudo pago desse jeito, aí chega aqui projeto do evento que é sustentável, que vai 

zerar o carbono, essa p. é show ou é... quê p. é essa? Faz, faz direito, faz economicamente 

zelando pelo negócio que é o patrimônio público, fazendo legalzinho isso é reconhecido 

pelas pessoas também, entendeu? Isso eu acho que está dentro da lógica do viés de 

sucesso da Virada, acho que isso é um aspecto observável importante. A gente tem a 

história aqui da quantidade de público que é um negócio extremamente difícil – é impossível 

aferir, qualquer coisa é conversa fiada, eu falo isso todo o ano. Quando você faz um show, 

você fala: esse show aqui... você faz uma medida por metro quadrado, está apertado, é 

quatro por metro quadrado, num espaço grande, o show durou tanto tempo, tem tanto de 

frente, tem tanto de fundo, você faz uma conta muito aproximada, você fala: pô, naquele 

show tinha x mil pessoas, nesse parque cabem x mil pessoas, você tem isso daí assim 

cientificamente aceitável, para em pé um número desses. O número na Virada é impossível, 

porque são múltiplos shows, eles acontecem ao mesmo tempo, o mesmo cara que está aqui 

pode estar no outro e pode não estar, ele pode ter vindo e ido embora, ele pode ter ficado 

24 horas ou ele pode ter ficado 20 minutos. Então não dá para saber. A gente consegue até 

tirar um instantâneo, então por exemplo esse ano a gente subiu um helicóptero às 3hs da 

manhã e sobrevoou mais ou menos... então eu consigo te dizer daqui a um tempo, vamos 

ver AutoCAD, fazer as contas... eu consigo te dizer daqui a uns meses que x horas da 

manhã, 3hs da manhã, tinham 600 mil pessoas, tinham 1 milhão de pessoas, tinham x mil 

pessoas naquele instantâneo, quando eu... (fim da gravação). 

 

 


