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RESUMO
AFFONSO, Isadora Vidal Pinotti. Zé Celso versus Silvio
Santos: A teatralização da disputa pelo espaço urbano.
2020. 386p. Dissertação (mestrado). Instituto de Arquitetura
e Urbanismo – Universidade de São Paulo, São Carlos,
2020.
Fundado no final da década de 50, o grupo Teat(r)o Oficina
Uzyna Uzona desenvolveu um extenso trabalho de
pesquisa e experimentação do trabalho do ator, das
possibilidades dramatúrgicas e da criação cênica, firmando
seu lugar na história da encenação Brasileira com uma
linguagem característica e poética de criação própria.
Durante esta trajetória, o espaço ocupado pelo grupo, seu
edifício teatral, foi cultivado como um território de relações
intensas, criações dramatúrgicas e simbologia sagrada: o
palco do Teatro Oficina se criou em simbiose com o grupo
teatral e com todas as outras linguagens criativas que
nasceram ali. Atualmente, o edifício sede do grupo
representa um marco na arquitetura teatral mundial. Este
edifício, mais especificamente o terreno vazio no entorno do
prédio, também vem sendo palco de uma disputa espacial
na qual, de um lado, o Teatro Oficina, deseja o espaço para
a execução de um projeto maior de ocupação do espaço
urbano voltado para as artes e uso comum, e do outro, uma
grande incorporadora comandada pelo Grupo Silvio
Santos, proprietário do terreno, mantém o espaço como
uma ferramenta de especulação imobiliária ao longo dos
anos. Existe ainda nesta disputa um caráter de
teatralização das relações imobiliárias e das políticas
urbanas que interessa bastante a este estudo. Esta
pesquisa propõe-se a analisar esta disputa territorial e estes
movimentos de ocupação espacial germinados no Oficina e
a relação com o bairro e com a cidade. Observar este “novo
gênero” que se cria – que é teatro, é dramaturgia, mas
também é política urbana, também é economia imobiliária,
e também é arquitetura, possibilita um novo ângulo de visão
e uma nova chave de compreensão da cidade e das
relações político-urbanas acompanhadas da produção
artístico-teatral.
Palavras-Chave:
Teatro
Oficina.
Teatralização. Direito à cidade.

Silvio

Santos.
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ABSTRACT
AFFONSO, Isadora Vidal Pinotti. Zé Celso versus Silvio
Santos: The theatralization of urban spaces disputes. 2020.
386p. Dissertation (master’s degree). Institute of
Architecture and Urbanism – University of São Paulo, São
Carlos, 2020.
Founded in the late 1950s, the group Teat(r)o Oficina Uzyna
Uzona has developed an extensive research and
experimentation on actor's work, dramaturgic possibilities
and scenic creation, establishing its place in the history of
Brazilian Theater, with a characteristic language and own
poetics of creation. During this trajectory, the space
occupied by the group, their theater, was cultivated as a
territory of intense relationships, dramaturgical creations
and sacred symbology: the stage of the Oficina was created
in symbiosis with the theater group and with all the other
creative languages that were born there. Today, the group's
headquarters building is known worldwide by its
architecture. This building, more specifically, the empty
space surrounding the building, has also been the set of a
space dispute in which, on one end, the Oficina claims the
land for a bigger project of occupation with a large open
theatre and common use; and on the other end, a big
developer company, headed by the Silvio Santos Group,
owner of the land, has maintained the space as a tool of
speculation over the years. There is also in this dispute a
feature of theatralization of real estate relations and urban
policies that is of great interest to this study. This research
proposes to analyze this territorial dispute and these
movements of spatial occupation germinated in the Oficina
and the relations with the neighborhood and the city. To
observe this "new genre" that is created - which is theater,
it is dramaturgy, but it is also urban politics, it is also real
estate economy, and it is also architecture, allows a new
angle of vision and a new key of understanding for the city
and the political and urban relations guided by artistic and
theatrical productions.
Keywords: Theatre Oficina. Silvio Santos. Theatralization.
Right to the city.
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1. INTRODUÇÃO

A pesquisa que aqui se apresenta é a análise de uma
disputa territorial urbana que já dura quase quarenta anos,
tendo

como

objeto

da

disputa

um

terreno

de

aproximadamente 11.000 metros quadrados, localizado no
Bixiga (bairro Bela Vista) na cidade de São Paulo.
De um lado, o grupo Teat(r)o Oficina Uzyna Uzona, um dos
mais significativos grupos teatrais do Brasil, com mais de
sessenta anos de atividade, representado pela figura de
José Celso Martinez Corrêa, seu diretor que, aos 82 anos
de idade, é um dos mais importantes nomes do teatro no
Brasil.
Na outra ponta da disputa, o Grupo Empresarial Silvio
Santos, uma grande holding empresarial que atua nas
áreas da comunicação, mercado imobiliário, mercado
financeiro, cosmético, entre outros, representada por seu
fundador, Silvio Santos, que, aos 88 anos, ainda é uma das
pessoas mais conhecidas na história da comunicação no
Brasil, e, atualmente, é a pessoa mais velha e há mais
tempo em atividade na televisão, diante das câmeras, no
país, além de ser um modelo no mundo empresarial.
O terreno em questão pertence ao Grupo Silvio Santos, que
adquiriu, no início da década de 80, inúmeros pequenos
lotes em uma grande quadra, demoliu as construções
existentes e propôs várias ocupações ao longo dos anos,
entre elas um shopping center, um centro cultural-comercial
e torres de apartamentos. No entanto, na mesma quadra,
encontra-se o Teatro Oficina, edifício ocupado pelo grupo
desde 1958, que hoje é tombado pelos órgãos de
preservação patrimonial nas esferas municipal, estadual e
nacional. A companhia vem barrando as propostas
apresentadas pelo Grupo Silvio Santos, sob diversos
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motivos, como a não-observância aos parâmetros impostos
pelo tombamento do teatro, ou a falta de concordância dos
projetos apresentados com a linguagem urbana do entorno
no Bixiga.
A querela já dura quase quarenta anos e não apresenta
nenhum sinal de que será resolvida. O terreno é atualmente
o único grande espaço desocupado no centro de São
Paulo, tendo se tornado um grande símbolo da especulação
imobiliária e das peculiaridades e problemas envolvendo as
dinâmicas urbanas de São Paulo, se não, das grandes
cidades brasileiras.
Apesar de se tratar, sim, de uma questão do universo do
mercado imobiliário e da ocupação urbana, por termos nas
partes envolvidas duas figuras tão distintas: um grupo
teatral, um homem de teatro e símbolo das artes, da
expressão artística, da esquerda política e da contracultura,
versus um grande grupo empresarial, um homem de
negócios, um empresário símbolo da mídia de massa, e
exemplo de self-made man. Esta disputa foi transportada
para outras esferas, se transformando também em “teatro”,
(com narrativa e personagens), na mesma medida em que
metamorfoseou em questão midiática e pública.
O Oficina, há 60 anos em atividade, desenvolveu uma
profunda e complexa relação com o espaço onde está
localizado o seu edifício teatral, elevando este prédio e seu
entorno à condição de “totem” e parte integrante da
identidade e formação do grupo. Ao analisar sua trajetória
é possível visualizar a linha de ações que culminou na
forma como o grupo respondeu à empreitada imobiliária do
Grupo Silvio Santos; transformando uma disputa judicial em
um evento político-cultural produzido pela companhia.
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A disputa foi transformada em teatro, levada às peças e aos
palcos, e o teatro extravasou a “caixa preta” para as ruas e
ao campo de decisões do âmbito imobiliário, administrativo,
judicial e midiático. A teatralização da disputa se
transformou em um tema central para o Oficina que vem há
quase 40 anos renovando suas estratégias e propostas
para reivindicar o terreno, assim como o Grupo Silvio
Santos, que vem tentando emplacar uma sucessão de
diversos

projetos

com

a

opinião

pública,

mas,

principalmente, com os órgãos públicos que aprovam os
empreendimentos.
No ano de 2017 Silvio Santos recebe José Celso,
acompanhados de Eduardo Suplicy e, o então prefeito de
São Paulo, João Dória, para uma reunião no SBT para
discutirem o destino do terreno. A reunião é disponibilizada
pela companhia teatral no Youtube e alcança grande
cobertura da mídia, além de atrair a atenção do público para
a questão, de uma forma que talvez não havia feito ainda
nos anos anteriores, já que agora a amplificação permitida
pelas mídias sociais se torna cada vez mais evidente como
meio de comunicação.
Em agosto de 2019, o Oficina lança, também pelo Youtube,
o documentário “Para ver a luz do Sol – 40 anos da luta
Teatro Oficina X Grupo Silvio Santos”, um filme de 27
minutos apresentando toda a trajetória da disputa pelo
terreno. No mesmo ano o site da companhia também passa
a apresentar mais dados sobre a questão, como uma linha
do tempo narrando os principais movimentos do Oficina na
disputa. Esta produção demonstra um interesse em
registrar e divulgar a questão do terreno, e, neste sentido,
esperamos com esta pesquisa oferecer uma contribuição,
organizando e apresentado uma vasta documentação
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levantada sobre o assunto, além de ensaiar uma leitura
crítica sobre diversos aspectos envolvidos na questão. Nos
preocupamos também em oferecer uma leitura sobre a
história de Silvio Santos e do Grupo Silvio Santos, além das
visões sobre o Oficina, pois consideramos de extrema
importância para o entendimento do todo que se observem
estas duas trajetórias como caminhos paralelos, apesar de
não tão simétricos, na construção de valor e significado
sobre o conflito.
O primeiro ponto de relevância deste trabalho é relatar e
registrar este confronto e seu cenário, mas, principalmente,
ao analisar este caso, entender suas ramificações no
contexto da ocupação urbana e da cultura atual. O mercado
imobiliário, o universo da financeirização e o Estado são
entendidos como os agentes correntes da formação e
transformação do meio urbano. No entanto, aqui, vemos a
emergência do teatro, das ocupações artísticas e,
principalmente, a transposição da linguagem teatral para o
campo das disputas imobiliárias, ou então, da luta por
outras formas de apropriação urbana.
O segundo ponto foca a proximidade existente entre esta
“tática” de ação – a criação de narrativas dramáticas e
personagens para lidar com ações de gestão pública – com
o cenário da cultura e política brasileira. Com a
incorporação, cada vez mais significativa, das mídias em
nossa vida cotidiana, e a popularização da produção e
divulgação

de

conteúdo

midiático

cada

vez

mais

diversificado, a criação de narrativas e personagens se
torna cada vez mais evidente na construção de narrativas
que, eventualmente, influenciam a tomadas de decisão e
gerenciamento governamental.
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Por fim, olhamos para o estudo do teatro e do espaço.
Durante este processo de pesquisa sempre retornamos
para a questão do espaço do teatro e as relações entre o
fenômeno teatral e o lugar onde acontece, seja o edifício
teatral, seja a rua ou a cidade, sejam espaços subjetivos
com presença mediada por tecnologias. Ao analisar as
trajetórias do Oficina e de Silvio Santos, nos deparamos
com um vasto material sobre esta questão da espacialidade
do teatro e sua inserção na cidade. E não somente isso,
como iremos observar ao longo deste trabalho, pudemos
lançar uma reflexão sobre a questão da presença no teatro
e sua relevância no momento atual.
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Desenvolvimento da Pesquisa

O ponto de partida para esta pesquisa encontra-se em meu
interesse pelo estudo do lugar do teatro e da cenografia,
dentro deste.
Ao iniciar os estudos na graduação em Artes Cênicas, na
Universidade Estadual de Londrina (2006-2009), depareime com alguns questionamentos que me acompanharam
em todos os exercícios e investigações ao longo do curso:
Qual é o lugar do teatro? O que é a cenografia e qual o seu
papel neste teatro? Como o espaço é utilizado e entendido
no teatro e seus agentes?
Logo iniciei estudos em cenografia e em sua história.
Embora a grade curricular do curso fosse mais voltada para
a interpretação teatral, as disciplinas e os professores de
História do Teatro, Cenografia e Iluminação foram de
grande auxílio a estas investigações sobre o tema. Durante
os exercícios práticos de interpretação e criação teatral
pude explorar temas como “o espaço do teatro dentro e fora
da caixa preta”; “a encenação teatral em espaços públicos
e privados”; ou ainda “o teatro como ferramenta de
ocupação e transformação do espaço público”.
O trabalho de conclusão de curso desenvolvido foi uma
pesquisa sobre as relações estabelecidas entre os atores e
o espaço. Intitulado “O Palco do Tempo: Um Estudo Prático
da Relação do Ator com o Espaço”, o trabalho era composto
por uma monografia sobre o espaço teatral e o relato de
uma experiência de criação cênica.
A monografia sintetizava um rápido panorama das
transformações históricas do edifício teatral, da cenografia
(e o conceito de cenografia) e do lugar do teatro desde o
séc. V a.C. até o séc. XX. A parte prática consistia em uma
série de experimentações cênicas em lugares diversos: a
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partir da definição de tipos diferentes de espaços1 e de
jogos teatrais2 de improvisação e criação, um grupo de
atores

realizou

exercícios

cênicos

em

espaços

especificamente teatrais (caixa preta), como sala de ensaio,
galpão, tablado, e em outros espaços alternativos (praças,
florestas, banheiros públicos, bibliotecas, ônibus em
movimento, apartamentos privados).
A partir desta pesquisa foi possível identificar alguns pontos
balizadores para a compreensão das relações entre o
trabalho de criação do ator e de seus espaços: como a
potência do espaço físico no momento da criação, com
todas as suas características e significados, correlacionase com o espaço dramatúrgico que é criado pelos atores no
exercício da improvisação.
Esta primeira pesquisa veio se mostrar essencial para o
momento atual: abriu o interesse no entendimento das
relações que se formam entre os espaços teatrais físicos
(caixa preta, cenografia, espaço de ensaio, edifício teatral,
cidade) e os espaços teatrais dramatúrgicos (significados e
sentidos que são atribuídos aos espaços durante a cena).
Após a graduação em Artes Cênicas, o gosto pela
cenografia se transformou também em um interesse maior
em investigar configurações espaciais e a relação de
produções artísticas com o espaço, com os edifícios e com
a cidade. Este interesse me levou ao curso de graduação
em Arquitetura e Urbanismo (Centro Universitário Filadélfia
- UNIFIL, 2007-2013).
Os estudos em Arquitetura e Urbanismo possibilitaram
novos olhares sobre a cidade. Foi neste momento levantei
os questionamentos: Quais agentes produzem a cidade?
Quem possui os meios para a produção da cidade? Quem
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1. Para a conceituação
dos tipos de espaço que
seriam explorados foram
utilizados
eixos
organizadores do espaço
arquitetural
propostos
por José Teixeira Coelho
Netto,
no
livro
A
Construção do Sentido
na Arquitetura (2007):
Espaço Interior X Espaço
Exterior; Espaço Privado
X
Espaço
Comum;
Espaço Construído X
Espaço Não-Construído;
Espaço
Artificial
X
Espaço Natural; Espaço
Amplo X Espaço Restrito;
Espaço
Vertical
X
Espaço
Horizontal;
Espaço Geométrico X
Espaço Não-Geométrico.
Também
foram
considerados
os
conceitos apresentados
por Patrice Pavis, no livro
A
Análise
dos
Espetáculos (2005): O
espaço
considerado
como um lugar vazio e
preenchível (lugar teatral;
espaço cênico) e o
espaço
considerado
como invisível e ilimitado
(espaço gestual, sígnico
e proxêmico criado pela
cena).
2. Para a escolha dos
jogos
teatrais foram
utilizados jogos de Viola
Spolin que incentivavam
a criação de lugares
dramatúrgicos.

são os detentores do capital? Quem é o “dono” do espaço
urbano? Quem gere o espaço urbano como mercadoria e
transforma a ação de ocupação espacial em ação de
mercado? Como um terreno, um pedaço de solo, se
transforma em uma abstração, em um número, uma moeda
em um mundo altamente financeirizado? Qual é o papel do
Estado neste tipo de produção da cidade? O que regulariza
ou direciona essas ações financeiro-imobiliárias? E por fim,
qual o papel dos habitantes na construção da cidade? E os
grupos sociais excluídos? Quem ocupa, vive e usa a cidade
faz parte do grupo que faz a cidade?
Todos estes questionamentos permitiram uma reflexão
maior que poderia ser sintetizada na frase: Quem tem
direito à cidade?
Tendo acesso a autores como Henri Lefebvre ou David
Harvey, passei a observar em que momentos a cidade
possibilitava aos seus habitantes uma vida social, qual a
natureza desta vida dentro do meio urbano, e a refletir como
seria a situação na qual todos pudessem viver a cidade, e
também modifica-la, se não, “produzi-la”, ao menos.
O direito à cidade está muito longe da
liberdade individual de acesso a recursos
urbanos: é o direito de mudar a nós mesmos
pela mudança da cidade. Além disso, é um
direito comum antes de individual já que esta
transformação depende inevitavelmente do
exercício de um poder coletivo de moldar o
processo de urbanização. A liberdade de
construir e reconstruir a cidade e a nós
mesmos é, como procuro argumentar, um
dos mais preciosos e negligenciados direitos
humanos. (HARVEY, 2008)

E dentro deste panorama, no qual ter direito a cidade
significa poder vive-la, ser transformado por ela e também
poder transforma-la, como o teatro pode se tornar um
agente transformador do meio urbano? O teatro pode ser
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uma ferramenta para o reconhecimento da cidade? Quem
faz

o

teatro,

pode

também

fazer

a

cidade?

E,

sistematicamente, como esta “consciência urbana” pode
modificar a própria concepção e prática daquilo que
entende como teatro.
Ainda como estudante de arquitetura passei a estudar a
relação dos edifícios teatrais com a cidade e a função social
do espaço reservado ao teatro dentro da cidade. Também,
nesta época, ministrei cursos livres de cenografia aos
estudantes de Arquitetura e Urbanismo, abordando a
história da cenografia, a história dos edifícios teatrais e o
projeto de cenografia.
Esta busca – pelo estudo da cenografia e pelo
entendimento do lugar do teatro e das relações espaciais
fomentadas pela produção artístico-teatral – estabelece
alguns dos pontos balizadores para as leituras que foram
realizadas nesta atual pesquisa sobre o Teatro Oficina e
seu território.
O primeiro ponto foi a definição de cenografia como o ato
de criar um espaço atuante como parte essencial da
montagem cênica. Assim como os outros elementos de
construção textual da cena (texto, movimentos, música,
coreografia, entre outros), o espaço (a cenografia) é um
elemento inextrincável do ato de transmitir uma mensagem
teatral. “Cenografia é o espaço eleito para que nele
aconteça o drama ao qual queremos assistir. Portanto,
falando de cenografia, poderemos entender tanto o que
está contido num espaço, quanto o próprio espaço.”
(RATTO, 2001, p.22).
Outro conceito que vem como legado destes primeiros
momentos da pesquisa é o entendimento da dramatização
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do espaço. Este espaço dramático configura um lugar
subjetivo que é desenvolvido através da narrativa textual ou
gestual dos atores. É o local descrito no texto dramático ou
construído em cena pelas ações e falas dos atores. Este
espaço existe como significado, não somente como objeto
no plano físico – “implica uma espacialidade concreta, com
duplo referente, característico de toda prática teatral.
Significa dizer que o espaço teatral é o próprio lugar da
mímesis: construído com elementos do texto, ele deve
afirmar-se ao mesmo tempo como imagem de alguma coisa
no mundo.” (UBERSFELD, 2005, p.93).
Já fazendo parte do programa de mestrado do Instituto de
Arquitetura Urbanismo da Universidade de São Paulo,
apresentei um primeiro projeto de pesquisa que propunha
uma análise do papel da cenografia da superposição entre
espaço

teatral

espaço

urbano,

nas

produções

da

companhia Teat(r)o Oficina Uzyna Uzona, produzidas
dentro do Teatro Oficina, projetado pelos arquitetos Lina Bo
Bardi e Edson Elito, e nas produções “O Paraíso Perdido”,
“O Livro de Jó” e “Apocalipse 1, 11” da companhia Teatro
da Vertigem.
O primeiro caso de estudo, o Teatro Oficina, possui uma
sede própria cujo espaço pressupõe uma relação intrínseca
entre o edifício teatral e seu contexto, o bairro onde está
localizado. O edifício teatral configura uma resposta
arquitetônica condizente com as ideias artísticas, teatrais e
políticas do grupo.
Lina Bardi projetou o Oficina como uma rua,
iniciando-se na Rua Jeceguay 520,
atravessando o muro ao norte (que até
agora faz do Teatro, um beco sem saída),
em direção à Rua Japurá. Pode-se
considerar o teatro como um espaço
ecológico. Uma grande caixa cênica, onde
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atores, plateia e técnicos estão em contato
direto. Apenas as espessa e pesadas
alvenarias em tijolo maciço abrigam a noção
de Te-ato ou “arte que abraça o espectador”,
tão bem interpretada por Lina Bo Bardi. (...)
O confronto entre a passagem de um
Espaço Interior para um Espaço Exterior
constitui realmente a noção e a operação de
manipulação do Espaço mais importante
para o homem (...). (LIMA, 2008, p.16).

Projetando galerias laterais para o público e um palco em
forma de passarela no centro, com todo maquinário cênico
exposto, em um espaço com grandes janelas e iluminação
natural, Lina Bo Bardi sugere um rompimento na arquitetura
teatral: o teatro deixa de ser um fenômeno catártico e
espetacular, escondido sob focos de luz específicos e
cortinas, e passa a ser um fenômeno à reflexão sobre a vida
e o dia a dia do público, mesmo dentro de um espaço de
encenação artística.
Se tecem diversos paralelos entre a encenação e a vida,
reconhecidos na arquitetura do edifício que dialoga com a
estrutura da cidade. O Teatro Oficina foi projetado como
uma rua – um local de passagem, com signos do público e
do privado, onde se estabelecem relações sociais e de
trocas de informação.
O projeto inicial focava o momento quando o Teatro Oficina
trabalhava sobre esta ruptura com a caixa preta e este
diálogo inicial do edifício teatral com a cidade, para
contrastar com a proposta da companhia Teatro da
Vertigem, a qual aborta totalmente o edifício teatral em
busca de outros locais cênicos, outros signos espaciais com
os quais pretende trabalhar.
A companhia desenvolve um trabalho de criação cênica,
desde o ano de 1991, pautado no processo de criação
coletiva entre atores e diretor, e tem em seus espetáculos
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experiências relevantes relacionadas à significação dos
espaços cênicos, da arquitetura teatral e à espacialização
da montagem teatral.
Em grandes cidades como São Paulo, onde
a decomposição do corpo urbano reflete, em
grau apavorante, o esgarçamento do tecido
social, espaços públicos como a igreja, o
hospital e o presídio ainda funcionam como
marcos efetivos de localização física e
imaginária. Quem trabalha com história do
teatro, como é o meu caso, sempre sente
uma certa nostalgia desses lugares fortes,
impregnados de memória coletiva, em certo
sentido sagrados, pois neles a cena
funciona como núcleo emocional e
imaginário da comunidade. Esses lugares
lembram um pouco o anfiteatro da polis
grega, incorporando a vida cívica e religiosa
da cidade, destinado à discussão de leis e
crenças comuns e, por isso mesmo, aberto
ao redor do altar e rodeado por cidadãos. O
desenho semicircular de sua arquitetura e o
lugar que ocupa na geografia urbana
refletem um padrão de solidariedade. Tratase de uma “cenografia sociométrica”, como
lembrou Richard Schechner, que mapeia a
cultura e a estrutura social da cidade, além
de preservar sua memória. (TEATRO DA
VERTIGEM, 2002, p.40).

Os trabalhos do grupo dialogam diretamente com a
tipologia e usos dos edifícios, buscando nos signos de cada
espaço um elemento central da criação. A relação dos
edifícios na vida da cidade também é exposta a partir do
momento em que a encenação teatral ocupa estes locais.
Em um primeiro momento, a pesquisa focou-se nestes dois
casos e buscou analisar os processos de espacialização e
de

significação

espacial

nestes

contextos

teatrais

experimentais. As primeiras investigações e discussões
buscavam identificar nestas experiências o papel da
cenografia, do cenógrafo e do entendimento do espaço
cênico, no processo de criação de significado espacial
dentro da narrativa teatral, e as implicações deste processo
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na análise crítica da significação espacial da arquitetura e
da cidade.
No entanto, a proposta do primeiro projeto não apresentava
um recorte bastante definido das qualidades que seriam
observadas em cada caso, o que tornava a pesquisa
potencialmente extensa demais e sem clareza de foco
objetivo. No decorrer dos anos de 2015 e 2016, houve uma
aproximação com o trabalho do Teatro Oficina e, em
decorrência

deste

contato,

surgiram

novos

questionamentos que direcionaram a pesquisa para o atual
formato. Houve um recorte drástico do plano inicial que
previa estudar grupos que ressignificam o espaço teatral
para sintetizar a pesquisa no Oficina e sua trajetória. Aliás,
esse recorte foi uma das valiosas recomendações da banca
de qualificação.
Em um caminho paralelo ao desta pesquisa, o Prof. Dr.
Fábio Lopes de Souza Santos organizou um grupo de
estudos sobre teatro e espaço, composto pelas alunas
Bárbara

Machado

(Iniciação

Científica

–

Pesquisa:

Metamorfoses do espaço dramático: da caixa cênica à
cidade), Isadora Affonso (Mestrado – Pesquisa: Zé Celso
versus Silvio Santos: A Teatralização da Disputa pelo
Espaço Urbano.); E Cláudia Alves Fabiano (Doutorado –
Pesquisa sobre a Escola de Espectadores de Buenos
Aires).
Durante os encontros, que ocorreram entre 2016 e 2017,
foram abordados temas como história e papel da
cenografia; papel do cenógrafo; história e evolução dos
espaços teatrais (os edifícios teatrais na Grécia e Roma
antigas; O lugar do teatro durante a Idade Média; Os
espaços teatrais no Renascimento, no Barroco e na Era
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Elisabetana; A cenografia realista do século XIX; As
vanguardas artísticas e o trabalho de Adolph Appia e
Gordon Craig; O teatro de rua e ao ar livre durante o século
XX); o Teatro Oficina, sua história, sua relevância política e
a disputa pelo terreno ao lado do teatro; o uso do território
e a descentralização cultural no teatro.
Abordamos o desenvolvimento histórico do espaço teatral
e da cenografia para entendermos melhor a construção do
que, hoje, é o lugar do teatro:
O teatro Grego e os grandes edifícios romanos são vitais
para a construção proxêmica do que entendemos como
teatro hoje em dia. Naquele momento foram construídas as
relações do teatro com o espaço que ainda hoje permeiam
nosso entendimento do espaço teatral. Existe um espaço
designado para os atores e um espaço designado para o
público; As relações do ator com o espaço vão se
construindo, surgem os cenários e o maquinário teatral com
os quais os atores trabalham; As relações dos atores com
os espectadores também vão se construindo a partir da
disposição espacial; Surge no teatro romano o pano de
boca, ou a cortina, que guarda o palco como uma surpresa
que se revelará ao público. O ator constrói seu trabalho a
partir do espaço no qual trabalhará.
Durante a Idade Média, quando o teatro sai às ruas, não
somente

os

limites

espaciais

da

encenação

são

expandidos, mas também os limites do próprio teatro. As
procissões religiosas e os cortejos reais assumiam
proporções semelhantes às festividades teatrais. O
conteúdo das encenações e os momentos da vida social se
confundiam no mesmo formato pelas ruas e praças.
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Dentro do contexto desta pesquisa, passamos então a
discutir as relações entre o espaço teatral e o espaço
urbano e a relação desta determinação espacial para a
encenação com a teatralização de momentos do dia a dia.
Ou seja, a relação entre o espaço e a dramatização da vida.
De forma indireta, estas questões levantadas durante as
discussões contribuíram para o recorte escolhido para esta
pesquisa sobre o Teatro Oficina: Existe algum elo entre a
dissolução dos limites do espaço teatral e do espaço urbano
com a dissolução dos limites entre teatro e vida?
A partir deste ponto passamos a focar a pesquisa somente
na trajetória do Oficina e a estudar a história da companhia
até chegarmos na disputa pelo terreno e todas as suas
camadas possíveis de leitura, focando principalmente na
inserção da linguagem teatral no real.
Os principais procedimentos metodológicos adotados
foram: A revisão bibliográfica sobre os objetos de estudo e
os temas abordados; E o levantamento de materiais
gráficos e videográficos que registrassem a trajetória da
companhia Oficina Uzyna Uzona, do espaço do Teatro
Oficina, da trajetória de Silvio Santos, e da disputa pelo
terreno do Grupo Silvio Santos.
Entre os acervos pesquisados estão o Arquivo Edgard
Leuenroth (AEL), na Unicamp, onde se encontra todo
material gráfico acumulado pelo Oficina (fotografias,
recortes de jornais, cartazes, anotações, etc), que foi
vendido à universidade na década de 80; E o acervo da
biblioteca do Instituto Bardi, que reúne documentos e
materiais de Lina Bo e Pietro Maria Bardi.
Para o levantamento de artigos em jornais e revistas foram
pesquisadas hemerotecas digitais dos principais meios de
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comunicação do país, além da compilação disponível no
livro “Oficina 50+ Labirinto da Criação”, publicado pelo
Oficina e organizado por Mariano Mattos Martins. Lançado
para comemorar os 55 anos do grupo, a publicação reúne
reportagens, textos de programas e documentos do grupo.
Também foram realizados pesquisas e levantamentos em
blogs, sites e mídias sociais do Oficina, de integrantes da
companhia, de Silvio Santos e do Grupo Silvio Santos.
Os

depoimentos

e

os

registros

midiáticos

são

particularmente importantes, pois colaboram para o
entendimento da percepção pública da dramaturgia criada
em cada momento, ou seja, como o público recebeu a
história que foi criada e os personagens que surgiram em
cada momento da disputa. Para esta análise serão
analisados registros fotográficos e de vídeo, reportagens,
entrevistas, matérias em revistas e jornais e também os
registros existentes em mídias sociais, como o Facebook,
Instagram, Twitter e Youtube.
Na organização desta pesquisa optamos por agrupar todos
estes documentos levantados no que chamamos de
“dossiês”

-

um

conjunto

de

imagens,

reportagens

publicadas, trechos de vídeos ou entrevistas, e textos
analíticos sobre estes materiais. Desta forma, o trabalho se
apresentará da seguinte maneira: para cada tópico
abordado, ao final será apresentado este dossiê com o
material levantado e analisado a respeito.
Durante todo este percurso algumas disciplinas cursadas e
bibliografias foram essenciais para a construção da linha
argumentativa deste trabalho e para as leituras realizadas
aqui.
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Um dos primeiros pontos observados foi o trajeto do Oficina
e de José Celso na construção da relevância do Oficina
dentro do cenário teatral e político no país.
Durante a disciplina “A Questão Social na Arquitetura
Moderna Paulista”, ministrada pelo Prof. Dr. Miguel Antônio
Buzzar (IAU-USP), foi apresentado o primeiro trabalho
sobre o Oficina, uma análise do cenário da peça O Rei da
Vela que buscava aproximar do trabalho de Eichbauer das
discussões levantadas em aula sobre o projeto ideológico
da vanguarda moderna no Brasil e as questões formais e
estilísticas do modernismo.
Trazendo esta questão para o grupo de estudos, partimos
para algumas discussões sobre o papel político do Oficina,
o tropicalismo e a relevância do trabalho da companhia
como linguagem e como expressão política nas décadas de
50 e 60.
Observamos que em seus primeiros anos, no final da
década de 50, o grupo encontra sua relevância como
novidade teatral, na criação dramatúrgica e na linguagem
em cena. Com a chegada dos anos 60 e o endurecimento
da conjuntura política brasileira, o Oficina leva a Tropicália
ao palco (com as peças O Rei da Vela e Roda Vida) e traz
uma nova forma de se posicionar entre a política e a arte,
reforçando assim sua relevância naquele momento.
Surgem então os primeiros questionamentos e hipóteses
desta pesquisa: Como o Teatro Oficina de colocou diante
do cenário político-cultural brasileiro nas décadas de 50 e
60? Que tipo de relevância o grupo construiu das décadas
seguintes com o abrandamento do regime ditatorial militar?
Existe alguma relação entre a forma de engajamento do
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tropicalismo com a teatralização da disputa pelo espaço
urbano?
Analisando cronologicamente os pontos que vínhamos
discutindo sobre cenografia e o Oficina, identificamos
alguns períodos no qual o teatro assumia um papel
relevante na construção social. Para o Oficina, alguns
marcos, como as montagens de O Rei da Vela e Roda Viva,
representavam um momento de relevância política e
posicionamento do grupo diante uma situação estabelecida
(Ditadura militar). Qual seria então a relevância deste teatro
em outros períodos? E como ela se manifestaria?
Já durante os anos 70, o grupo migra para um novo
pensamento, diminuindo as barreiras entre a produção
teatral e a vida, experimentando novas linguagens e
partindo para a vida em comunidade. Assim surge uma
nova significância para o Oficina: como símbolo da
contracultura no teatro brasileiro. A partir dos anos 80 a
disputa pelo terreno se inicia e a companhia passa a
movimentar-se em torno desta questão, flertando com o
tema emergente da “ocupação urbana” e reforçando seu
posicionamento dentro da trama não apenas da cidade,
mas no debate político-cultural contemporâneo.
Observamos que o grupo se colocava, ao longo de sua
história, de diferentes maneiras diante os olhares do público
e identificamos, também, a relação do Oficina com o tipo de
teatro que faziam. Se nas décadas de 50 e 60 o
posicionamento político agiu como força motriz e dialogou
com a linguagem cênica construída pelo grupo, ao longo
das décadas seguintes novas linguagens foram sendo
desenvolvidas e novas “motivações” surgiram.
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O ensaio Cultura e Política, 1964-1969, de Roberto
Schwarz, ao qual retornaremos em diversos momentos
deste trabalho, foi um dos principais norteadores para este
aspecto da argumentação crítica que apresentaremos aqui.
Ainda dentro deste tópico - o posicionamento político do
Oficina em seus primeiros anos e como o grupo se havia
feito relevante neste momento – também trabalhamos com
os livros Teatro Oficina: 1958-1964, de José Gustavo
Bononi e Teatro e Política: Arena, Oficina e Opinião, de
Edélcio Mostaço.
No primeiro semestre de 2016, para a disciplina “Teorias e
Concepções da Modernidade”, ministrada pela Prof. Dra.
Cibele Saliba Rizek (IAU-USP), apresentei como trabalho
de conclusão o primeiro texto sobre a disputa entre Zé
Celso e Silvio Santos pelo terreno ao lado do Oficina. Com
a proposta inicial de investigar as questões relacionadas à
especulação imobiliária e o posicionamento artístico, da
mídia e da população diante à razão neoliberal, este texto
se transformou na base para as discussões que definiriam
o rumo atual da pesquisa. Passamos então a abordar toda
a trajetória do grupo, até os dias atuais.
Neste momento entramos em contato com o livro de Bettina
Funcke, Pop or Populos: Art Between High and Low, no
qual a autora faz uma leitura bastante pontual sobre alguns
artistas e a figura midiática criada por eles sobre eles
mesmo. Segundo a autora existe uma necessidade de se
inventar um público, antes que o mesmo se apresente, e
criar sobre isto a persona que será mais adequada, desta
forma, se torna mais possível lidar com toda a assimetria
que existe entre o artista que fala e o público que recebe
aquilo em algum lugar distante (através de uma câmera).
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Para a autora, Warhol é um exemplo de maestria no trato
das mídias de massa. Relatando a passagem do artista
pelo programa de televisão The Love Boat, a autora
demonstra como o artista conseguiu transformar a
realidade do dia a dia em arte em mídia de massa, mesmo
que isso implicasse na invisibilidade desta arte.
Eu não consigo pensar em nenhum outro
artista que tenha usado a televisão de uma
forma tão radicalmente afirmativa. A
afirmação de Warhol pode ser lida como
uma expressão de amor: como um amante
solitário e mártir em uma tradição
iconográfica Católica Ocidental, ele infecta o
público (principalmente o público intelectualerudito) com seu amor pela cultura de
massa. Mas a fundação deste amor é, para
colocar nos termos de Nietzsche, um amor
Cristão-socrático, um amor cavalheiresco, e
um impulso ao asceticismo. Seu amor
começou com a rejeição da cultura de
massa como transiente e ilusória. E ele o
substituiu com a figura Romântica do
interminável e eterno – a alta cultura. Warhol
acreditava na aura da cultura de massa,
apesar de, e através de sua crença, ele a
integrou
de
volta
à
arte,
uma
transvalorização que asseguraria seu
próprio lugar nos arquivos. Ele foi, de sua
própria maneira, um (TV-)arqueólogo de seu
próprio tempo, um arqueólogo no mercado
de Nietzsche transportado um século a
frente em 1985. O sacrifício de Warhol aqui
é a invisibilidade como artista. Invisibilidade
no sentido que ele re-cria e re-presenta se
passa nas nossas vidas diárias, nas ruas,
nos barcos, na televisão, nos jornais, nas
revistas. Seu trabalho é a pura repetição do
dia a dia. Nas palavras de Rancière, ele
altera o limite das formas com que nós
classificamos o que é sensível, criando
através da sua prática artística um espaço
comum que até então não era passível de
reflexão crítica. (...) Uma obra de arte de
sucesso pode redefinir os limites tanto do
popular quanto da alta cultura. A aparição de
Warhol no The Love Boat transforma uma
comédia de televisão trivial em obra de arte.
Ele simultaneamente atinge uma enorme
audiência, mas para quem, paradoxalmente,
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a arte continua invisível.(FUNCKE, 2009,
p.110-111).

Funcke também traz à tona a figura de Joseph Beuys e todo
o universo em torno do artista, com sua história e as
dúvidas de quão verdadeira ou quão inventada esta história
seria. A autora ressalta a capacidade de Beuys em criar o
seu público e compreendê-lo para poder utiliza-lo em seu
favor.
Repleto de terminologias da religião, ciência
e socialismo, o posicionamento variado de
Beuys agora soa um tanto programático,
uma estratégia deliberada de pose, como a
construção calculada e projetada de sua
aparência (o chapéu, o colete, a bengala, o
uso icônico de alguns materiais, como o
feltro e a gordura) e seu conjunto de frases
de efeito – “Everybody is na artist” (1975);
“Pour changer l’art il faut changer l’homme”
(Brussels, 1975); or “The Office for Direct
Democracy” (Düsseldorf, 1971; Naples,
1971; Kassel, 1972), para citar apenas
alguns. Tudo parece como uma espécie de
armadura ou uniforme, um que carregou a
ele e seu trabalho ao longo das décadas. Ao
mesmo tempo há algo um pouco fora do
lugar em seu disfarce, algo não muito bem
montado, como se Beuys estivesse
interpretando um caixeiro viajante, ou se
travestindo de herói ou figura cult,
possivelmente até o Führer. Mas essa
oscilação, que também varia entre os
debates a cerca da auto apresentação e
auto exposição da história do artista, e um
debate maior questionando se a arte é uma
construção
superordenada
da
vida
ordinária, ou uma meta-posição envolvendo
tanto o visionário quanto o ilusório, é
intencional e colocada de uma maneira
deliberadamente dialética. No final, Beuys
tem sucesso em identificar e atingir o público
que ele buscou, além do mundo da arte,
além
do
local
e
até
fronteiras
nacionais.(FUNCKE, 2009, p.113)

Funcke apresenta dois artistas que obtiveram sucesso em
transformar a imagem midiática criada sobre eles em parte
do seu discurso. Como se os personagens desenvolvidos
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por eles fossem já um discurso premonitório sobre a
imagem que a mídia poderia criar deles, e que o público
atrás das câmeras poderia receber.
Esta teoria embasou nesta pesquisa as discussões sobre
as figuras de José Celso e de Silvio Santos. Ambos
apresentam a imagem que será vendida pela mídia, antes
mesmo que essa imagem seja criada pelo público. Ao
mesmo tempo em que transformam em teatro, dramaturgia
e televisão todos os meios dos quais fazem uso (entrevistas
para jornais e televisão, blog, live-stream no Facebook,
palestras em universidades, Instagram, programas de
auditório, reuniões políticas...). Eles sãos capazes de
transcender o próprio gênero (o drama ou a televisão) e dão
a pauta do que será falado.
No segundo semestre de 2016, cursei a disciplina “Teatro
Oficina: Seis Décadas de Cena Radical Brasileira”,
ministrada pelos professores Dr.ª Cibele Forjaz Simões e
Dr. Marcos Aurélio Bulhões Martins (ECA-USP). A
disciplina foi ministrada pela primeira vez este semestre,
como uma experiência e uma iniciativa para aproximar a
comunidade acadêmica dos trabalhos do Teatro Oficina e
incentivar a produção de pesquisas e artigos sobre o grupo.
As aulas foram organizadas em forma de seminários e cada
encontro – que ocorreram todos na sede do Teatro Oficina
– foi liderado por algum artista ou pesquisador relacionado
ao trabalho e a história do grupo.
A primeira palestra foi dada por Renato Borghi, ator e
cofundador do Oficina, relatando suas experiências com o
grupo. O ator relatou sua trajetória com o grupo, pontuando
histórias e experiências pessoais. Ele relatou o caminho
que o grupo fez entre grupo amador, grupo profissional, o
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incêndio que destruiu o prédio e os movimentos para a
construção do novo teatro. Ele também descreveu os
cenários de Lina Bo Bardi para Na Selva das Cidades. Por
fim, Renato descreve a produção coletiva do roteiro do
Trabalho Novo (Gracias Señor) e o momento em que o
Oficina inicia seu Te-Ato e começa a diluir os limites entre
teatro e vida, até sua saída do grupo.
No encontro seguinte, o Prof. Dr. Edélcio Mostaço falou
sobre seu livro “Teatro e Política: Arena, Oficina e Opinião”.
Nesta palestra discutimos o posicionamento político do
Oficina, o tropicalismo e o cenário teatral brasileiro nas
décadas de 50 e 60 dividido entre textos aburguesados ou
produções político-nacionalistas.
No encontro com Pascoal da Conceição e Luciana
Domschke, os atores relataram suas experiências no
Oficina entre as décadas de 70 e 90. Pascoal da Conceição
compartilhou diversos materiais e relatos relacionados a
disputa do com o grupo Silvio Santos, desde a carta que
escreveu ao Ministro da Cultura, José Álvaro Moisés, em
1995, buscando auxílio para o Oficina, até seu trabalho na
TV Cultura, no programa Castelo Rá-Tim-Bum, no qual
interpretou um personagem baseado na figura de Silvio
Santos, que queria comprar o castelo, derruba-lo e construir
um prédio de cem andares no lugar.
A mesa redonda de 06/10/2016 teve como tema “Direção
de Arte, Cenografia e Arquitetura Cênica no Teatro Oficina”
e contou com a presença de Osvaldo Gabrielli, Cris Cortílio,
Carila Matznbacher, e Marília Gallmeister. Os arquitetos
cênicos do Oficina falaram sobre a história do prédio, a
disputa pelo terreno e os cenários montados ali.
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Além destes, ao longo do semestre, diversos atores e
colaboradores do grupo apresentaram seus depoimentos,
como Marcelo Drummond, Cibele Forjaz, Camila Mota,
Sylvia,

Letícia

Coura,

Biaggio

Pecoreli,

Johana

Albuquerque, entre outros. No dia 24/11/2016 a disciplina
teve seu encerramento com uma conferência de José
Celso.
Em sua fala, o diretor, ator e cofundador do Oficina
discorreu sobre a história do grupo, o trabalho realizado ao
longo dos anos, suas produções, a situação política do país
e a disputa pelo terreno. Zé Celso apresentou a
necessidade do antagonismo para que haja dramaturgia
falando de espetáculos como Os Bandidos, que levou a
disputa com Silvio Santos para os palcos do teatro.
A participação nesta disciplina foi essencial para a decisão
do tema central para a dissertação: A disputa que existe
pelo terreno ao lado do prédio do Teatro Oficina.
A imersão no universo do grupo e a oportunidade de ouvir
e presenciar tantos personagens desta história fortaleceu
as bases desta pesquisa, e a chance de conversar sobre as
hipóteses levantadas com pesquisadores e integrantes do
grupo, entre eles o próprio Zé Celso, validou a importância
desta investigação.
É importante citar aqui mais duas disciplinas que foram
essenciais para o desenvolvimento de conceitos sobre o
espaço, o lugar da arquitetura e o lugar da arte:
No primeiro semestre de 2015 cursei a disciplina “Arte,
Espaço e Cidade”, ministrada pelo professor, orientador
deste trabalho, Dr. Fábio Lopes de Souza Santos (IAUUSP). A disciplina apresentou o cenário artístico do período
pós anos 1960 aos dias atuais, através de produções no
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Brasil

e

no

mundo,

observando

alguns

dos

desdobramentos teóricos e práticos mais fecundos em
direção ao espaço e à cidade. Entre as discussões
desenvolvidas em aula, algumas linhas de pensamento
contribuíram para esta pesquisa (principalmente para o
entendimento do lugar do teatro e do deslocamento deste
lugar para outras esferas), entre elas, a crítica ao espaço
tradicional da arte (crítica ao “cubo branco”) e a produção
artística ligada a práticas, lugares e tempos específicos
(site-specifics fenomenológico, institucional, discursivo,
non-site).
E por fim, no segundo semestre de 2016, cursei a disciplina
“Anarquitetura: Arte e Arquitetura Contemporâneas em
Diálogo”, ministrada pelos docentes Prof. Dr. Agnaldo
Farias e Prof. Dr. Guilherme Teixeira Wisnik (FAU-USP). A
disciplina apresentou um panorama de manifestações
artísticas e produções arquitetônicas contemporâneas,
desenvolvendo um paralelo entre os dois campos e
analisando os temas compartilhados entre eles, suas
convergências estéticas e parâmetros conceituais. Para
esta pesquisa, foi extremamente valioso o entendimento
destes diversos aspectos sobre a diluição das fronteiras
artísticas na contemporaneidade e o campo ampliado da
arquitetura e das artes visuais.
Além das disciplinas e do grupo de estudo, algumas
produções

bibliográficas

acompanharam

todo

o

desenvolvimento dos principais argumentos tratados aqui.
Como já citamos, tivemos o livro de Bettina Funcke, Pop or
Populus (2009) e o ensaio Cultura e Política de Roberto
Schwarz (1978). E os livros Oficina: Do Teatro ao Te-Ato de
Armando Sérgio da Silva (2008), Teatro e Política: Arena,
Oficina e Opinião, de Edélcio Mostaço (2016), Teatro
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Oficina: 1958-1964, de José Gustavo Bononi, e o texto
Oficina: Um Teatro Atravessado pela Rua de Guilherme
Wisnik (2016), nos auxiliaram ao traçar a trajetória do
Oficina em paralelo com o cenário político e social do país.
Na etapa final da pesquisa, como mais uma das indicações
valiosas da banca de qualificação, nos aprofundamos na
trajetória e na figura de Silvio Santos. Iniciamos este estudo
entendendo Silvio Santos como um antagonista secundário
para nosso objeto de estudo: o Teatro Oficina. No entanto,
ao longo do desenvolvimento, passamos a identificar uma
série de paralelos entre José Celso e Silvio Santos que
colocaram o apresentador numa posição de simetria oposta
ao diretor teatral, o que nos permitiu expandir ainda mais a
análise da questão do terreno para a leitura do cenário
político, econômico e social da cidade de São Paulo e do
país.
Após todas estas contribuições e estudos, formula-se,
então, a principal questão que trata esta pesquisa: Estaria
o Teat(r)o Oficina buscando se renovar, voltar ao ganhar
relevância, ao se engaja na disputa pelo terreno? E, se este
for o caso, quais estratégias o grupo vem trabalhando na
disputa para conseguir se manter em evidência? Como se
dá a articulação da sua ação no midiático, artístico, cultural,
político e urbano?
Para aprofundar esta questão passamos a identificar e
refletir sobre os movimentos do Oficina, suas ações e os
agentes com que o grupo se relaciona (ou antagoniza) para
insertar seu teatro na “cidade” e no “bairro”. Identificamos
diferentes tipos de “lugares” que são criados, diversas
camadas, muito além do edifício do teatro e do terreno
(espaços “imediatos” e “mediados”):
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O espaço físico: o teatro, o terreno e o bairro oferecem a
base para esta construção de significado. Observamos que
ao longo dos anos a história do Oficina se torna
indissociável da história de seu espaço físico.
O universo simbólico: as diversas camadas de leitura que
são

criadas

apresentadas

sobre
em

esta

situação,

dualidades

que

normalmente
permitem

o

desenvolvimento de uma retórica que alimenta a evidência
da companhia. Como o espaço público versus a
propriedade privada; O valor da terra como totem versus a
terra improdutiva da especulação imobiliária; O domínio das
artes versus o mundo das finanças; O âmbito da
socialdemocracia

versus

a

lógica

neoliberal.

Estes

símbolos, apresentados em contradições, de certa forma
simplificam e facilitam a leitura da situação no diálogo que
se estabelece com a mídia e o público. O que nos leva para
o próximo “lugar”:
O território relacional e os espaços virtuais: A questão
urbana, arquitetônica e extremamente territorial parte para
os espaços virtuais e se transforma em múltiplos diálogos e
variadas mídias. O público passa a fazer parte da disputa e
a opinião pública se transforma em uma variável na
equação. A “impressão” que se cria sobre a questão passa
a existir em ambos os lados – do Oficina e do Grupo Silvio
Santos – e estar presente em comentários na internet,
abaixo-assinados, manifestações, reportagens em jornais e
revistas, etc.
Nesse ponto, uma questão chamou nossa atenção: o
cuidado de Zé Celso em “reescrever” a disputa em termos
“teatrais”:
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Foram criadas narrativas e personagens sobre a disputa do
terreno: identificamos o caráter de teatralização e
dramatização concedido por José Celso à disputa territorial.
Teatralizar um acontecimento ou texto é
interpretar cenicamente usando cenas e
atores para construir a situação. O elemento
visual da cena e a colocação em situações
dos discursos são as marcas da
teatralização.
A dramatização diz respeito, ao contrário,
unicamente à estrutura textual: inserção em
diálogos, criação de uma tensão dramática
e de conflitos entre personagens, dinâmica
da ação (dramático e épico). (PAVIS, 2007,
p.374).

Observamos que o Oficina, assim como José Celso,
direcionam o caminho dos fatos políticos e urbanos através
do viés da teatralização. Seja de forma explícita,
transformando em teatro, montando espetáculos (dentro e
fora da caixa preta) que abordam os temas da disputa
urbana; Seja de forma oblíqua, construindo uma narrativa
(“multimídia”) – uma dramaturgia com personagens e
conflito – que serve para construir um território relacional
sobre os fatos “reais” da disputa.
Surge então a segunda grande hipótese desta pesquisa: A
criação de narrativas e personagens sobre a disputa de
terreno (a teatralização), distribuídas sobre todos estes
espaços criados, são utilizadas como ferramentas para a
politização da gestão do espaço urbano, indo de encontro
com uma tendência atual da cultura de enfocar a cidade.
Observamos ainda que esta forma como se cria a disputa
pelo terreno em cima de narrativas dramáticas e
teatralizadas, pode ser estendida para uma leitura do
cenário político atual no Brasil e no mundo (personagens,
narrativas e fake-news como instrumentos de gestão).
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Apresentamos aqui, então, este estudo que tem como
principal objetivo analisar a disputa territorial entre o Oficina
e o Grupo Silvio Santos, observando como a teatralização
de uma questão do campo imobiliário pode ser utilizada
como ferramenta de gestão política e urbana. Entre os
objetivos específicos da pesquisa estão: Apresentar e
documentar a disputa territorial entre o Oficina e o Grupo
Silvio Santos e todos os desdobramentos desta questão;
Compreender como diferentes camadas de entendimento
espacial podem ser utilizadas concomitantemente para
expor uma questão, fomentar a ocupação urbana e interferir
no debate político sobre a gestão urbana; E identificar a
criação de narrativas, a dramatização, a criação de
personagens e a teatralização como ferramentas de gestão
político-urbana e apontar sua utilização na situação do
Oficina, em São Paulo, mas também em outros governos
atuais.
No primeiro capítulo (1958: O início da jornada: A Rua
Jaceguai, n° 520 e o Baú da Felicidade) apresentaremos
um panorama da história do Oficina em relação ao seu
endereço entrelaçado a uma breve apresentação da
construção da carreira de Silvio Santos.
Consideramos essencial para este estudo fundamentar a
relação do grupo teatral com seu espaço apontando como
se construiu esta relação e, também, como a companhia
cravou momentos

que definiram sua relevância

e

significaram sua existência de formas diversas dentro do
cenário artístico, cultural, político e urbano.
Outro ponto analisado foi o desenvolvimento da carreira de
Silvio Santos. Consideramos relevante para esta pesquisa
observar três aspectos específicos: Como o apresentador
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direcionou sua carreira na televisão, tendo começado como
locutor de rádio e animador de circos e caravanas, se
apresentando nas ruas, até se transformar em uma das
personalidades mais conhecidas da televisão brasileira;
Como Silvio Santos conseguiu adquirir sua rede de
televisão e como, consequentemente, se envolveu com a
política do país e com os políticos; E, por fim, como nasceu
o Grupo Silvio Santos e como o conglomerado de empresas
consolidou a imagem de Silvio como um dos empresários
de maior sucesso no Brasil.
Em seguida, no capítulo 3 (Zé Celso versus Silvio Santos),
apresentaremos uma leitura sobre os dois personagens e
as personas que criam ao longo de suas histórias e como
isso se torna uma marca que carrega diversos signos que
acompanham tudo o que eles produzem.
No

capítulo

4

(A

luta

pelas

terras

do

Bixiga),

apresentaremos de forma mais detalhada a disputa pelo
terreno

e

todos

os

seus

desdobramentos.

Serão

apresentados os principais acontecimentos, ações e
projetos ao longo dos anos e também será pontuado o
caráter de teatralização da disputa.
Por fim, concluiremos o trabalho analisando alguns dos
pontos apresentados: estamos diante de um grande terreno
vazio no centro de São Paulo, e uma disputa que se arrasta
por mais de 40 anos. Sabemos que este é um período muito
longo para um espaço assim permanecer vazio e inutilizado
na maior cidade do país. É evidente que o Grupo Silvio
Santos está perdendo dinheiro nesta situação. E podemos
dizer que o Oficina também está perdendo a chance de
ocupar mais espaço na cidade. Mas porque será que
arrasta tanto esta disputa?
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Retomaremos alguns fios vermelhos, que atravessam todo
o texto; para, mais em tom de ensaio, do que de conclusão,
procurar depurar algumas questões:
Pensar as estratégias políticos culturais que permitiram que
um grupo teatral permanecesse ativo durante 60 anos,
dando luz a propostas e questões, cuja repercussão vai
além do circuito teatral.
Refletir como em suas diversas “dentições”, o Oficina foi
hábil em articular, de distintas formas, diferentes dimensões
implicadas em seu fazer. (cultura-política, atores-público,
caixa preta-cidade, presença e fluxos imateriais de
comunicação, espaço físico e social, etc), se reinventando
e repensando o “lugar” do teatro, sua efetiva inserção
social.
Em outras palavras, como na maré crescente de
comunicações mediadas, consegue encontrar em vários
lugares, para uma antiga forma de arte cuja especificidade
atual é a “presença”, a comunicação não-mediada,
imediata: o teatro na selva da metrópole “globalizada” em
um país periférico.
Por último, partimos do pressuposto que a questão “política
e cultura” norteou os 60 anos da trajetória do Oficina,
tentamos entender suas diversas reflexões e metamorfoses
como respostas a panoramas mais amplos, um leque que
vai desde debates sobre o sentido da cultura a ser
produzida no Brasil, opções políticas e práticas artísticas
efetivas que, não raro, transbordam para outras questões.
Este caso, ao ser analisado, possibilita questionamentos do
campo do mercado imobiliário e da especulação, mas
também traz luz ao debate sobre o direito à cidade e o
acesso à arte. A questão urbana assume as mais diversas
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proporções e a criação de uma narrativa dramática e de
personagens vem sendo utilizada pelos dois lados.
Conseguimos também conceber a teatralização sendo
instrumentalizada na gestão pública cada vez mais
presente na política atual (Donald Trump, Jair Bolsonaro,
João Dória, Fake News...). Como podemos, então, assistir
esta ferramenta do teatralizar sendo utilizada na gestão
pública e que dimensões de leitura podemos extrair desta
disputa territorial entre o Teatro Oficina e o Grupo Silvio
Santos para um maior entendimento da questão urbana e
política nos dias atuais.
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2. 1958: O INÍCIO DA JORNADA – A RUA
JACEGUAI, N° 520 E O BAÚ DA FELICIDADE

No ano de 1958, na cidade de São Paulo, um grupo de
estudantes da Faculdade de Direito do Largo São Francisco
se reúne para formar o que seria o primeiro núcleo do
Teatro Oficina. Nos seus sessenta anos de história, o
grupo, que já respondeu por Cia de Teatro Oficina, Teatro
Oficina, Oficina Uzyna Uzona e Teat(r)o Oficina Uzyna
Uzona, deu espaço para diversos artistas, tendo sempre à
frente o ator, diretor e encenador José Celso Martinez
Corrêa.
O grupo desenvolveu uma extensa pesquisa do trabalho do
ator, das possibilidades dramatúrgicas e da criação cênica,
firmando seu lugar na história da encenação brasileira com
uma linguagem característica e propostas de criação
própria.
Durante sua trajetória, a companhia desenvolveu uma
intensa experimentação com o espaço – e não somente
com os edifícios teatrais – que ocupou ou ainda ocupa.
Passando por três prédios diferentes, todos no mesmo
local: Rua Jaceguai, número 520, no bairro do Bixiga, em
São Paulo. A “casa” do Teatro Oficina sempre foi palco
(literal

e

metafórico)

de

transformações,

criações,

contestações e produções criativas.
No mesmo ano, o então locutor de rádio e animador de
caravanas, Silvio Santos, entrava como sócio no negócio
do seu amigo, Manuel de Nóbrega, assumindo a empresa
Baú da Felicidade. Carioca, Silvio Santos havia se mudado
para São Paulo, ao estruturar sua carreira como locutor da
Rádio Nacional.
Foi em São Paulo que Silvio Santos iniciou sua atuação na
televisão, com um programa noturno na TV Paulista. Foi
também

nesta

cidade

que

o

empresário

acabou
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estabelecendo seu canal de televisão e a sede de seu
conglomerado de empresas.
A seguir apresentaremos a trajetória do grupo Oficina,
desde sua fundação até os dias atuais, apontando sua
relação com o espaço cênico, com o seu prédio e com a
cidade ao seu redor, além dos momentos que definiram a
relevância da companhia e significaram a existência do
Oficina dentro do cenário artístico-cultural Brasileiro.
Também apresentaremos alguns momentos da trajetória de
Silvio Santos, ressaltando os pontos que o transformaram
na verdadeira “marca” que ele é hoje, assim como os
momentos que definiram sua relevância como empresário
e apresentador, entrelaçando em relatos paralelos as duas
trajetórias, até sua colisão.
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2.1. A Gênese Do Oficina

No final da década de 50, no ano de 1958, um grupo de
estudantes da Faculdade de Direito do Largo São
Francisco, na cidade de São Paulo, se reúne para fazer
teatro. Após uma reunião que, dentro da mitologia do grupo,
durou três noites, José Celso Martinez Corrêa, Renato
Borghi, Carlos Queiroz Telles, Amir Haddad, Moracy do Val,
e Jairo Arco e Flexa, fundam a Companhia Teatro Oficina.
Vocês podem imaginar o que é pra cabeça
de um menino de 21 anos, que acabou uma
temporada de sucesso no Teatro
Copacabana, voltar pra São Paulo pra
terminar a faculdade de direito? Mas eu
tinha prometido à minha família. Naquele
tempo a programação era: formar, ter um
escritório, casar, ter filhinhos, guardar
dinheiro,
filhinho
ter
filhinho,
ficar
vovozinho... Ah! Nada disso cabia na minha
cabeça, estava cheio de sonhos artísticos.
Fiquei por ali, nas arcadas. Havia um
movimento cultural, discussões filosóficas
que se estendiam até o Pari Bar, na praça
da Biblioteca Mário de Andrade. Carlos
Henrique Escobar e Celso Luiz Paulini eram
os papas da época. Foi numa dessas
reuniões do Pari Bar que eu conheci um
jovem muito tímido, de terno, gravata e
sobretudo. Era José Celso Martinez Corrêa,
ele fazia parte da jeunesse doreé de
Araraquara, a nata intelectual da cidade,
junto com Ignácio de Loyola Brandão e Luiz
Roberto Salinas Fortes. Apesar disso, o
nosso primeiro papo não teve nada de
intelectual, foi sobre MPB. (...)
Comecei uma amizade com o Zé. Nós
tínhamos muitas afinidades. Tanto ele
quanto eu queríamos romper com os
padrões vigentes da classe média.
Odiávamos direito, estávamos à espera de
que alguma coisa acontecesse. Foi quando
o Zé escreveu uma peça: Vento Forte para
um Papagaio Subir. A peça representava
tudo que a nossa geração queria: libertação
dos valores da família, conflito de gerações.
Ele compôs uma música para o espetáculo
que era uma bandeira:
Eu hoje vou fugir com o vento Vou até o
firmamento Vou ver a Terra brilhar Vou abrir

51

bem os meus braços Me lançar por este
espaço A ventar, a ventar... (Borghi in
SEIXAS, 2008, p.71)

Em suas atividades iniciais o grupo passa por festivais
amadores, faz teatro a domicílio em mansões pela cidade
de São Paulo e se apresenta em casas noturnas. José
Celso inicia sua trajetória também como dramaturgo. Além
de Vento Forte Para Um Papagaio Subir1, escreve também
A Incubadeira2. A Companhia cresce aos olhos da cena
paulistana, após o sucesso de montagens como As
Moscas3, Fogo Frio4 e A Engrenagem5 e decide se
profissionalizar.
A empresa é fundada em 1961 pelos sócios José Celso,
Renato Borghi, Ronaldo Daniel, Paulo de Tarso, Jairo Arco
e Flexa, Moracy do Val, Sebastião Ribeiro e Wadih Tuma
com o nome Cia. de Teatro Oficina Ltda. No entanto, para
a profissionalização se concretizar, o grupo necessita de
uma sede fixa. O grupo já havia alugado temporariamente,
no ano de 1958, um pequeno teatro da Rua Jaceguai,
número 520 - o Teatro Novos Comediantes - para as
apresentações de Vento Forte... e A Ponte6. Em 1961,
afiançado pelo pai de Renato Borghi, Adriano Borghi, o
espaço foi então alugado definitivamente para o Oficina.
O espaço era um grande galpão, com palco italiano e
poltronas e seria ideal para o início das atividades do grupo.
No entanto, o grupo teatral espírita que ocupava o local
anteriormente, ao ser despejado para a troca de inquilinos,
deixou para os novos ocupantes apenas um espaço vazio,
sem estrutura alguma.
O primeiro passo para a profissionalização
era ter uma sede. O TBC tinha uma sede, o
Arena tinha uma sede. Meu pai, Adriano
Borghi, foi um personagem importante
nesse capítulo. Confiou em nós e avalizou
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1. Vento Forte Para Um
Papagaio Subir, de José
Celso. Direção de Amir
Haddad. Estreia em
28/11/1958.
2. A Incubadeira, de José
Celso. Direção de Amir
Haddad. Estreia em
05/09/1959.
3. As Moscas, de Jean
Paul Sartre. Direção de
Jean-Luc
Descaves.
Estreia em 12/1959.
4. Fogo Frio, de Benedito
Ruy Barbosa. Direção de
Augusto Boal. Estreia em
02/1960.
5. A Engrenagem, de
Jean Paul Sartre. Direção
de Augusto Boal. Estreia
em 06/09/1960.
6. A Ponte, de Carlos
Queiroz Telles. Direção
de Amir Haddad. Estreia
em 28/11/1958.

7. Joaquim Guedes (São
Paulo, 1932 – São Paulo,
2008) foi um arquiteto
brasileiro, formado pela
Faculdade de Arquitetura
e
Urbanismo
da
Universidade de São
Paulo, na qual, durante
muitos anos também
ocupou uma cadeira de
docente. É considerado
um dos principais nomes
da chamada “Escola
Paulista” de arquitetura,
ao lado de Vilanova
Artigas e Lina Bo Bardi.
Além de sua produção
arquitetônica, composta
por casas, igrejas, teatros
e
projetos
urbanos,
Guedes se destacou,
também, por suas visões
controversas sobre o
formalismo do estilo
moderno, pregando uma
abordagem mais prática
da
arquitetura,
que
considerasse todas as
necessidades da vida
cotidiana e de seus
usuários.
Também
destacou-se por suas
visões
políticas,
engajando-se
em
questões relacionadas à
arquitetura, urbanismo,
concursos e licitações
para obras públicas.
Aposentou-se da FAUUSP no ano de 2000. Foi
eleito
presidente
do
Instituto de Arquitetos do
Brasil (IAB) no ano de
2008, quando também
concorria a uma cadeira
de vereado na Câmara
Municipal de São Paulo.
Faleceu no mesmo ano,
vítima de acidente de
trânsito.
8. A Vida Impressa em
Dolar, de Clifford Odets.
Direção de José Celso.
Estreia em 16/08/1961.

um contrato de aluguel de um imóvel situado
à Rua Jaceguai 520, onde o Oficina mora
até hoje. Quando alugamos o imóvel, ele era
um teatro ocupado por um grupo espírita.
Chamava-se Teatro Novos Comediantes. O
tal grupo foi despejado por falta de
pagamento (teatro espírita não tinha muito
ibope naquele tempo, ao contrário de hoje).
Quando entramos no espaço para tomar
posse do que havíamos alugado,
encontramos só um grande espaço vazio:
paredes, teto e chão de cimento batido. Os
espíritas levaram cadeiras, arquibancadas,
palco, cortinas, enfim, tudo que lhes
pertencia. Levaram a alma e deixaram o
esqueleto. Era preciso começar do zero,
construir um novo teatro dentro de um
garajão. (Borghi in SEIXAS, 2008, p.71)

Neste momento o arquiteto Joaquim Guedes7 é contratado
e, em 16 de agosto de 1961, estreia A Vida Impressa em
Dolar8 no novo Teatro Oficina, com um inovador projeto
arquitetônico com plateias sanduíche.
Uma casa vazia, na Rua Jaceguai nº 520,
parecia atender tais necessidades, mas
seria preciso fazer todas as instalações
teatrais. O grupo lançou então uma vigorosa
campanha de fundos. Verificou-se a oferta
de donativos pessoais, uma ante-estréia no
Cine Coral, um festival de Música Popular
Brasileira, a Bossa Nova, bem como a venda
de cadeiras cativas e outros expedientes
utilizados para tanto. O resultado total da
campanha permitiu o início das obras, nos
termos do projeto do arquiteto Joaquim
Guedes. Assim é que, na sala, onde antes
cabiam apenas cento e quarenta pessoas, e
num
palco
que
oferecia
poucas
possibilidades de montagem, o arquiteto
conseguiu inserir mais de duzentos lugares,
ampliando, ao mesmo tempo, a área de
representação. O orçamento da reforma,
que incluía sanitários, ficou em mais de um
milhão e meio: somente as plateias,
executadas em peroba de qualidade,
custaram acima de oitocentos mil cruzeiros.
Entretanto, mais do que uma reforma para
abrigar um elenco cênico, tais obras criaram,
no Brasil, uma nova forma de espaço teatral:
a combinação de arena com o palco italiano,
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permitindo o uso de cenários, o contato
direto e a proximidade dos atores com o
público, pro meio da disposição das
poltronas em duas plateias paralelas, ao
longo da área da cena. (SILVA, 2008, p.24)

O projeto com as plateias sanduíche, dispondo o público
frente a frente, com a encenação no centro, trouxe um
caráter audacioso ao espaço9. E neste novo teatro o grupo
continuou produzindo diversas montagens e ganhando
notoriedade, tanto pelo seu trabalho de pesquisa do
trabalho do ator, quanto por suas colaborações com
diversos encenadores10. São montados textos como Um
Bonde Chamado Desejo11, Quatro num Quarto12 e
Pequenos Burgueses13.
A configuração do espaço em 1961 já trazia os primeiros
sinais de que o Oficina pensava o espaço e a arquitetura
teatral como uma das linhas que viriam a compor sua
proposta teatral. O uso do espaço, neste primeiro edifício,
reflete os anseios do grupo em trazer algo novo para o
cenário nacional, ao mesmo tempo que anuncia ideias que
ressurgirão no futuro da companhia.
A plateia sanduiche serve como uma primeira experiência
para um espaço teatral não convencional14. O palco não
possui coxias ou bastidores para “esconder” os atores que
não estão em cena. Não existe um “fundo de cena” que
permita a utilização de cenários convencionais com telões
de fundo. A cenografia deve estar no centro do palco ou nas
paredes laterais. O palco está entre a plateia, não na frente
dela, e isso interfere no trabalho de ator, nos movimentos,
no trabalho de projeção de voz, na cenografia e na
iluminação.
A arquibancada com uma inclinação acentuada também
interfere, exigindo dos iluminadores e cenógrafos um
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9. O caráter inovador do
desenho do teatro que
não agradou a todos,
como mostra a crítica
publicada por Miroel
Silveira no Diário de
Notícias em 17 de
Setembro de 1961:
“O novo teatro sofre das
contingências físicas da
área
minúscula
e
alongada em que foi
construído, tentando ser
agradável
sem
o
conseguir inteiramente.
O tablado fica ao centro
entre
duas
plateias,
infelizmente inclinadas
em excesso e que,
degrau a degrau, dão
proporções
muito
diversas
para
cada
espectador. Sem ser
propriamente um Teatro
de Arena, tem todas as
desvantagens do gênero,
sem possuir nenhuma de
suas
inegáveis
compensações, como a
proximidade
e
a
comunicabilidade.“
(SILVEIRA apud SILVA,
2008, p. 29)
10. Entre os seus
primeiros trabalhos, o
Oficina
trabalha
em
contato com diversos
artistas da cena teatral,
como Maurice Vaneau,
Gianfrancesco Guarniere
e Cacilda Becker, e com
os principais grupos
atuantes em São Paulo –
o TBC e o Teatro de
Arena.
Com
esta
proximidade,
também
surgem
colaborações
diretas,
como
com
Augusto
Boal,
que
participa
de
alguns
trabalhos com o grupo e
dirige o espetáculo Um
Bonde Chamado Desejo.
Também trabalham com
Eugenio Kusnet, que
passa a dar aulas de de
interpretação para os
integrantes
da
companhia, trazendo

para
eles
sua
experiência
com
o
método de formação de
atores aprendido na
escola Russa, a partir do
método de Stanislavki.
11. Um Bonde Chamado
Desejo, de Tenesse
Williams. Direção de
Augusto Boal. Estreia em
04/1962.
12. Quatro num Quarto,
de V. Katáiev. Direção de
Maurice Vaneau. Estreia
em 28/12/1962.
13.
Pequenos
Burgueses, de Máximo
Gorki. Direção de José
Celso.
Estreia
em
28/08/1963.
14. Por “espaço teatral
convencional”
entendemos o chamado
“palco italiano”, com a
disposição da plateia na
frente do palco, e a cena
emoldurada por uma
caixa, a chamada “caixa
preta”. Esta configuração
clássica surge na Europa
no século XIV e ainda é,
até os dias de hoje,
parâmetro
para
as
construções teatrais.
“O teatro à Italiana,
internamente, em uma
célula em formato de
ferradura; poltronas na
plateia;
frisas
ou
camarotes quase ao nível
da plateia; balcões e
camarotes divididos em
andares
ou
ordens;
galerias.
(...)
subir,
descer ou entrar pelas
laterais. O palco é uma
caixa mágica. (...) No
teatro à italiana há a
separação entre: palco
(lugar cênico) e plateia
(lugar do espectador). A
representação da caixa
ótica - o palco - fica
distante do público como
se fosse uma janela
aberta para um “outro
mundo”.” (MONTOVANI,
1989, p.10).
O primeiro espaço teatral

entendimento atualizado sobre este novo ponto de vista do
espectador, agora, mais próximo da cena.
Esta inclinação, talvez uma decisão projetual funcional,
com o objetivo de aumentar o número de poltronas num
espaço limitado, acabou trazendo questões estéticas para
as montagens: além de aproximar o público do palco,
também causa um certo desconforto. O desconforto físico
do espectador, que ainda não fazia parte do repertório
criativo do Oficina, logo iria surgir constantemente em suas
produções, tanto no confronto direto (como gritar com o
público, encostar e interagir corpo a corpo), quanto na
questão de acomodação e comodidade do espaço físico
(como nas galerias laterais do 3º Teatro Oficina, com
bancos de madeira, escadas metálicas e sensação de
estrutura íngreme e efêmera).
Várias frentes de trabalho criativo são influenciadas pelo
espaço projetado por Joaquim Guedes, e muitas das
configurações que surgem neste momento reaparecem
como questões ao longo da trajetória do Oficina.
O público disposto frente a frente, como que entrando em
combate e, ao mesmo tempo, passando a fazer parte da
cena, voltará a aparecer no 3º Teatro Oficina, com o projeto
de 1993, Lina Bo Bardi e Edson Elito15, assim como o palco
entre as plateias, o desconforto nas acomodações e a
noção de espaço teatral como “estranhamento”.
Em pouco tempo o teatro é construído e seu projeto
arquitetônico já demonstra que o lugar que o grupo
desejava ocupar também seria elemento essencial na
escrita da encenação que se produziria ali.
A movimentação para a construção do teatro, levantamento
de verba e viabilização da obra, que o Oficina conduz em
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1960, é a primeira campanha de mobilização da classe e do
público na qual o grupo se engaja.
Aí, é que eu tento explicar aos jovens de
hoje e não consigo: era difícil construir um
teatro, mas, ao mesmo tempo, era fácil. Era
um tempo de mobilização, as pessoas se
mobilizavam facilmente. O que é que tinham
que vir o Vinícius de Moraes e a Nara Leão,
lá do Rio de Janeiro, pra fazer shows de
Bossa Nova no auditório do Mackenzie, pra
ajudar um grupo de jovens, que eles mal
conheciam, a levantar fundos para a
construção de um hipotético teatro? Mas
eles vieram e não só uma vez, algumas
vezes. As poltronas do teatro foram
conseguidas através da influência do
saudoso
Paschoal
Carlos
Magno.
Inventamos vários outros expedientes: livro
de ouro, donativos, cadeiras cativas. Meu
Deus, como a Etty vendeu cadeira cativa! A
gente saía no fusquinha dela vendendo pelo
Pacaembu inteiro. Parecia o Sílvio Santos
com o Baú da Felicidade.
O que eu me lembro é que, em pouco
tempo, levantamos os recursos e
construímos o nosso teatrinho sanduíche,
com duas platéias, uma em frente à outra e
cenografia nas laterais do palco. A planta foi
de Joaquim Guedes. Essa geografia seria,
um pouco depois, magnificamente usada
pelo cenógrafo Flávio Império. (Borghi in
SEIXAS, 2008, p.71)

Embora muito do investimento inicial para este projeto e
para a profissionalização do grupo tenha vindo dos próprios
integrantes e suas famílias (os estudantes de classe média
alta receberam de seus pais contribuições financeiras para
esta empreitada teatral, principalmente dos pais de Renato
Borghi e Etty Fraser), é interessante observar a postura de
Borghi ao exaltar o engajamento do grupo para levantar os
recursos.
É interessante observar também a comparação que ele faz
com o Silvio Santos e o Baú da Felicidade, como se
houvesse um discernimento sobre o que seria o papel e o
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não convencional na
cidade de São Paulo foi o
Teatro de Arena. O
grupo,
fundado
em
fundado em 1953, se
instala numa sala na rua
Teodoro Baima, no bairro
República.
A sala funciona até hoje,
no mesmo lugar, com o
nome “Teatro de Arena
Eugenio
Kusnet”.
A
configuração
espacial
era do tipo “arena”, com o
palco no meio, um
quadrado, e o público
disposto em cadeiras ao
redor, nos quatro lados.
O projeto de Joaquim
Guedes, para o Oficina,
traz para São Paulo,
então, o segundo espaço
alternativo de sala teatral.
15. O projeto do 3º Teatro
Oficina, feito por Lina Bo
Bardi e Edson Elito, não
traz
exatamente
a
configuração de “plateias
sanduiche”, mas sim de
“palco passarela”, sendo
que a diferença principal
está na entrada e saída
dos atores, que acontece
nas extremidades do
palco. O público fica nas
laterais, e não como se
estivesse na frente e no
fundo do palco, que é o
caso
das
plateias
sanduíche.
Lina projetou ainda um
teatro
com
plateias
sanduíche no seu projeto
para o Sesc Pompeia.
Mas neste caso o espaço
permitiu um desenho
mais elaborado do que o
de Guedes, com amplas
fileiras de poltronas para
o público e saídas para
os bastidores ao lado do
palco.

lugar do teatro, afastado do lugar do comércio, do
vendedor, do mercado... E por essa diferenciação ele tenha
sentido a necessidade de fazer esta comparação na
entrevista, para identificar o lugar em que eles estavam com
o Oficina, agindo como agentes de venda, comerciantes,
para conseguirem seu teatro.
Desde este momento inicial o grupo já moldava a sua
imagem para além da existência no palco e na dramaturgia:
Havia a mobilização da opinião pública, o engajamento com
empresários e doadores, a venda de porta em porta e todos
os artifícios para firmar a imagem do grupo recém-nascido
na mídia e arrecadar fundos para a reforma do teatro.
Além disso, se inicia também neste momento, a relação do
grupo Teatro Oficina com o espaço Teatro Oficina e o
endereço totêmico “Rua Jaceguai, 520”. Pouco se sabia
ainda naquelas reuniões exordiais, mas este local acabaria
tão entrelaçado à história da companhia como os outros
elementos que construíram sua proposta inovadora.
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Primeiras Configurações Espaciais
do Oficina
Antes de alugar o Teatro Novos Comediantes, o
Oficina realizava suas apresentações em outros
espaços. Na imagem ao lado podemos ver uma
fotografia de uma apresentação em domicílio, em
1958, nas quais o grupo ia até casas da alta
burguesia, normalmente durante festas, para
apresentar leituras dramáticas. Não havia neste
momento muita preocupação com cenografia.
Nas outras imagens vemos apresentações no Teatro
de Arena (A Incubadeira (1958), Fogo Frio (1960) e
Pequenos Burgueses (1963)). Estas montagens
trabalham com a configuração espacial disponível
neste espaço: o público em todos os lados, ao redor
da encenação, e os atores e a cenografia no centro.
Estas montagens também trabalham com uma
cenografia realista e funcional, com móveis e objetos
que trabalham em favor dos atores, como acessório,
para a composição das cenas.
Figura 1 – A Incubadeira, 1959, Teatro de Arena. Fonte: TAVARES, 2006, p.03
Figura 2 – Teatro a domicílio, 1958. Fonte: TAVARES, 2006, p.04.
Figura 3 – A Incubadeira, 1959, Teatro de Arena. Fonte: BONONI, 2014, p.93
Figura 4 – Fogo Frio, 1960. Teatro de Arena. Fonte: AEL, Unicamp.
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O Projeto do 1º Teatro Oficina
No diagrama acima, desenhado por Carila Matzenbacher, atual arquiteta cênica do Oficina, sobre o projeto
de Joaquim Guedes, podemos observar a disposição do espaço com as plateias sanduíche: O palco central
possibilitava a proximidade com o público, como no Teatro de Arena, mas as paredes laterais livres
possibilitavam uma criação cenográfica mais ampla, como no TBC.
Nas próximas imagens podemos ver o projeto do 1º Teatro Oficina, de Joaquim Guedes, (1961), nos
desenhos feitos por Matzenbacher, como registro e memória. (Presentes em sua dissertação de mestrado
sobre o espaço cênico da companhia in: MATZENBACHER, 2018.)
“Cada plateia em estrutura de peroba, era dividida e duas pela circulação de acesso central, com 10 níveis
de degraus e cinco fileiras de poltronas tubulares estofadas, contabilizavam uma capacidade total de 200
pessoas. Para acessar a plateia o público precisava atravessar o palco. (...) Consequentemente o público
se encara frente a frente tendo os atores no meio do caminho, subvertendo as convencionais separações
entre palco, bastidores e plateia.” (MATZENBACHER, 2018, p. 64)
“Juntamente com a Companhia, Guedes, que parece ter entrado em contato com esse tipo de arquitetura
na Inglaterra, criou um teatro-sanduiche, um sanduiche de duas arquibancadas que se defrontavam
separadas pela cena, uma mistura do palco italiano do TBC com a arena do Arena. Uma arena com duas
plateias, palco central e circulação nos quatro cantos, circulação essa de público, atores e cenografia,
movimentação que possibilitava a troca de cenário, uma lateral cenográfica, igual ao TBC e completamente
diferente do Arena, que não possibilitava a troca de cenários.” (MATZENBACHER, 2018, p.62)
Figura 5 – Diagrama de vetores de força do espaço cênico, feito por Carila Matzenbacher. Fonte:
MATZENBACHER, 2018, p. 64.
Figura 6 – Projeto do 1º Teatro Oficina. Projeto de Joaquim Guedes (1961), desenhado por Carila
Matzenbacher, (2018). Fonte: MATZENBACHER, 2018, p. 63.
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A Cenografia no 1º Teatro Oficina
Os cenários no teatro sanduíche podem contar
com as paredes laterais, que, ao contrário do
que acontecia no Teatro de Arena,
possibilitavam a construção de painéis “de
fundo” (mesmo que nas laterais) e a troca dos
mesmos.
As paredes também permitem que se crie uma
iluminação de espetáculo, que evidencia
somente a cena e invisibiliza as plateias,
quando necessário (figura 07).
Na montagem de Andorra (1964), com
cenários de Flávio Império, os painéis entram
e saem pelas circulações laterais do palco. A
localização do palco dificulta a cenografia
realista como mimese do real, em favor de
uma outra concepção (figuras 9 e 10).
Ao lado, na montagem de Pequenos
Burgueses, em 1963, podemos ver o cenário
de Anísio Medeiros.
Ao centro, assim como era feito no Teatro de
Arena, está a cenografia com móveis realistas.
Ao lado, vemos o painel na parede, como um
painel cenográfico para palcos italianos
tradicionais, como no TBC.
Figura 7 – Cenário de Flávio Império para Andorra. Fonte: Acervo Flávio Império. Disponível em:
http://www.flavioimperio.com.br/galeria/507584/507734
Figura 8 – Pequenos Burgueses, 1963, Teatro de Arena. Fonte: NANDI, 1989, p.99
Figura 9 - Andorra. Cenário de Flávio Império em teatro com plateias sanduíche. Fonte: AEL, Unicamp.
Figura 10 - Andorra. Cenário de Flávio Império em teatro com plateias sanduíche. Fonte: AEL, Unicamp.
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2.2. O Baú da Felicidade

Assim como a empresa Oficina se inicia no ano de 1958, a
empresa Baú da Felicidade passa a ser comandada por
Silvio Santos neste mesmo ano.
Silvio Santos, carioca, iniciou sua carreira no Rio de Janeiro
como comerciante, vendendo bebidas na barca que fazia o
percurso entre Rio e Niterói, e atuando como uma espécie
de locutor nos alto-falantes da embarcação. Ele fazia
brincadeiras, tocava músicas e, enquanto entretia os
passageiros, anunciava produtos em era uma espécie de
programa de rádio em contato direto com seus ouvintes.
Soube explorar seu talento como vendedor desde sua
adolescência: entre seus 15 e 16 anos, o jovem Silvio, ao
sair da escola, ia para as ruas do Rio vender pequenos
produtos como canetas ou protetores plásticos para títulos
de eleitor. Este período de sua vida é retratado de
diferentes formas nas diversas biografias já escritas sobre
sua vida – há quem ressalte seu oportunismo inteligente
para aproveitar as eleições de 1946 para vender os portatítulos; há quem destaque que desde esta época sua voz já
lhe rendia a atenção dos transeuntes; e há ainda quem
transforme em elogio suas peripécias no confronto com a
regulação urbana, fugir da polícia ou lidar com os oficiais
que controlavam os vendedores de ruas. – Mas de modo
geral, todas as narrativas são unânimes ao utilizar a
infância como camelô nas ruas do Rio de Janeiro como
prenúncio de uma fabulosa carreira de sucesso como
vendedor. Podemos notar que a metamorfose de suas
atividades de contravenção em profecia do seu futuro de
sucesso conta muito da mentalidade de seus biógrafos.
Na década de 50 ele se muda para São Paulo em busca de
novas oportunidades e, em 1954, assina um contrato como
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locutor da Rádio Nacional. Sua carreira como locutor
rendeu bons frutos: logo sua voz já era conhecida do
público. No entanto, Silvio Santos ainda buscava outras
formas de ganhar dinheiro, principalmente para sanar as
dívidas que havia deixado no Rio de Janeiro com o negócio
na barca.
Neste período ele investiu em diversas empreitadas: Abriu
um bar no bairro da Santa Cecília, que vendia bebidas e
sanduiches; elaborou e passou a vender uma revista de
passatempos, na qual também vendia espaços para
publicidade, lucrando não só com a venda da revista, mas
também com a venda dos anúncios; organizava shows de
circo em frente à Igreja Santa Cecília, onde se colocava
como apresentador e animador do público; passou a
organizar caravanas com estes show circenses, viajando
para fora da cidade de São Paulo; E envolveu-se também
com políticos, para quem vendia seus serviços de animador
para comícios, em troca de patrocínio e financiamentos
(nos quais ele também vendia anúncios para comerciantes
locais, sempre buscando aproveitar ao máximo cada
situação para lucrar).
Este início de sua vida profissional já indica dois pontos
marcantes: a proximidade com o público e a facilidade para
comunicar-se com sua audiência, vinda de um cenário
bastante popular (desde o comércio informal nas ruas, da
locução no alto-falante da barca, da arte de rua com as
apresentações de circo nas praças, até as narrações em
comícios e caravanas); e a constante presença do “homem
de negócios”, que aproveitava toda situação favorável para
inserir mais outra mercadoria ao produto de entretenimento
que oferecia (vendia).
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Nesta época Silvio Santos se tornou amigo de Manoel da
Nóbrega,

já

então

conhecido

locutor

de

rádio

e

apresentador de televisão, que comandava a atração “A
Praça da Alegria” (que estreara em 1957 na TV Paulista).
Foi através de Manoel da Nóbrega que Silvio Santos
conheceu o “Baú da Felicidade”:
Além de radialista e apresentador de
programa de televisão, Manoel de Nóbrega
também era empresário. A sua atividade
envolve a gestão do Baú da Felicidade aquele que viria a se tornar o império de
Silvio Santos. Tendo aproximado os dois
profissionalmente, o destino se encarregaria
de traçar os caminhos para que Sílvio não
só se envolvesse, mas também assumisse o
controle total das operações do Baú
(BATISTA, MEDEIROS, 2018, p.47)
(...) Em 1957, Nóbrega foi procurado na
Rádio Nacional por um alemão com uma
proposta simples: oferecer um baú de
brinquedos anual aos clientes, com a
facilidade de ser pago ao longo de todo o
ano em diversas prestações. (BATISTA,
MEDEIROS, 2018, p.47-49)

Nascia assim o modelo de negócio que seria consagrado
pelas mãos de Silvio Santos: os carnês seriam pagos ao
longo do ano, para que, em Dezembro, os clientes
pudessem retirar o baú com brinquedos. No entanto, o que
à primeira vista pareceu um bom investimento para Manoel
da Nóbrega, se revelou um grande problema: O sócio não
conseguiu administrar corretamente o dinheiro de seus
clientes, e quando chegaram ao final do ano não havia
“baús” para serem retirados por aqueles que pagaram por
ele o ano todo.
Neste momento, Nóbrega recorre a Silvio Santos para que
o amigo assumisse o negócio, utilizando sua habilidade em
comunicação, e pudesse explicar aos clientes que o tal baú
não seria entregue e que, em algum tempo, todo o dinheiro
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seria devolvido. Silvio assume esta missão, mas, ao invés
de simplesmente gerenciar a devolução de dinheiro para
que a empresa pudesse ser encerrada, como desejava
Nóbrega, o empresário reformula o funcionamento do Baú
da Felicidade, tornando-o em um próspero negócio, até
assumir totalmente o controle da empresa.
Eu comecei o Baú sem absolutamente
nenhum tostão. Nenhum real, nem um
centavo. Eu cheguei em uma localidade, em
uma loja que estava totalmente destruída e
que o Nóbrega me disse que era o Baú da
Felicidade. Ele me pediu que eu devolvesse
o dinheiro para quem tinha comprado o novo
baú, porque a empresa estaria terminada.
Naquele dia que eu estive lá vieram
aproximadamente oito ou dez pessoas, não
mais do que isso. Eu tenho até um livro
marcado com o número de cada pessoa que
queria renovar o seu carnê. (Silvio Santos
em entrevista para Hebe Camargo in
BATISTA, MEDEIROS, 2018, p.52).

Desde o seu início, a empresa, estabelece o tom de muito
do que será o modelo empresarial que viria a consagrar o
apresentador. Os carnês, que com o tempo passariam a
vender todo o tipo de eletrodomésticos, até carros e
imóveis, se tornariam um símbolo de aquisições de sonhos
e chances de prosperidade.
Aliados aos programas de televisão e a outras empresas do
Grupo Silvio Santos, como a linha de cosméticos Jequiti, os
carnês do Baú da Felicidade, se transformaram no principal
produto da marca “Silvio Santos” – além dele próprio (seu
principal produto e marca) – oferecendo sempre inúmeras
oportunidades para seus compradores, como participar dos
programas da televisão, concorrer diversos prêmios,
participar de game-shows, entre outros.
Em 1960, Silvio Santos estreia como apresentador com um
programa noturno na TV Paulista, chamado “Vamos Brincar
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de Forca”16. Logo em seguida, em 1963, estreou na grade
dominical com o “Programa Silvio Santos” 17, há quase 60
no ar, sendo um dos programas de televisão mais
duradouros do mundo.
Para esse programa, partiu do próprio
apresentador a ideia de adquirir um espaço
na televisão para sua nova aposta. Animado
com os bons índices de audiência, Silvio
adquiriu duas horas na grade de
programação aos domingos para lançar sua
própria vitrine. O programa, com horário
inicial do meio-dia às duas da tarde, estreou
em 2 de junho de 1963. Esse seria apenas o
início de uma longa história na televisão
brasileira - que continua sendo escrita. O
programa chegou a entrar para o Guinness
Book em 1993 por ser o mais duradouro do
mundo, na época, sendo exibido há 30 anos.
E não parou por aí, em junho de 2017 o
programa
Silvio
Santos
completou
impressionantes 54 anos no ar. Não é um
recorde para qualquer um. (BATISTA,
MEDEIROS, 2018, p.59).

A partir de então a história de Silvio Santos se entrelaça
com a história da televisão brasileira, sendo uma das
figuras mais significativas e influentes neste meio. Silvio
Santos se consagrou não somente como um apresentador
e um comunicador, mas também como um grande
comerciante: seus programas sempre foram plataformas
para a comercialização de seus produtos (como uma
vitrine), e estes produtos se transformam com o tempo
aproveitando as oportunidades do mercado.

16. Vamos Brincar de
Forca. Concepção: Silvio
Santos. TV Paulista.
Estreia: 03/07/1960.
17. Programa do Silvio
Santos.
Concepção:
Silvio
Santos.
TV
Paulista, Rede Globo,
Rede
Tupi,
REI-TV
Record, SBT. Estreia:
02/06/1963.

O 1º de abril de 1964 entrou para a história
como o dia do golpe que tirou Jango do
poder, bem como o início da ditadura militar
no país. Em meio ao caos político, a inflação
acumulada de 1964 foi de 89,9%, o que
prejudicava muito poder de compra da
população brasileira. Diante do cenário,
Silvio teve a sacada de distribuir moradias
por meio do Plano da Casa Própria no Baú
da Felicidade. Criou-se até mesmo o
Festival da Casa Própria, programa exibido
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aos sábados na TV Tupi para promover o
novo projeto. A atração somava prêmios,
música e diversão, e também era onde o
apresentador realizava os sorteios das
casas que iriam para os clientes do Baú. A
urna de sorteio, inclusive, era moldada no
formato de uma casa. (BATISTA,
MEDEIROS, 2018, p.63).

Com a inserção na questão imobiliária, Silvio Santos cria
uma construtora que passa a construir as casas que são
sorteadas em seus programas. O Festival da Casa Própria
é criado no mesmo ano em que o governo federal lança o
Banco Nacional da Habitação (BNH). O programa é a
primeira ação no país de financiamento de moradia e
desenvolvimento urbano:
No ano de 1964, no início do governo de
Castelo Branco, foi criado o Sistema
Financeiro de Habitação, a partir da
necessidade nacional de uma política de
habitação, especialmente para a população
de baixa renda. Tendo o Banco Nacional da
Habitação (BNH) como seu órgão central,
esse sistema dispunha de mecanismos
econômicos que visavam estimular a
aquisição da casa própria, bem como a
construção de habitações de interesse
social por intermédio da iniciativa privada.
(Dila Reis in UFBA, 2003)

O BNH, encerrado em 1986, quando sua função foi
transmitida à Caixa Econômica Federal, estabelece um
plano de aquisição da casa própria pela população de baixa
renda, sem precedentes no Brasil. O Carnê do Baú com o
Plano da Casa Própria vem para reforçar este sonho e, de
certa forma, glamourizá-lo ainda mais. Se ter um imóvel já
se tornara o símbolo máximo da realização, porque não
explorar este sonho em um show de prêmios com sorteios
e roletas prateadas e brilhantes?
Silvio Santos faz isto e se transforma em um importante
agente da política de habitação popular nacional, mesmo
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que de forma oblíqua. Existe, sim, a inserção física,
material, das casas que sua construtora constrói, vende
pelo carnê e sorteia, mas, principalmente, existe uma
importante inserção no imaginário de um país que se
urbanizava em altas taxas, contribuindo para a construção
do “sonho da casa própria”, que caminha lado a lado, não
apenas do funcionamento do mercado imobiliário, mas da
ideologia da propriedade privada.
Podemos observar que, assim como o Oficina, Silvio
Santos também criava seus laços com a cidade de São
Paulo (embora de outra ordem). Desde seu bar e suas
apresentações de circo na frente da Igreja da Santa Cecília,
até uma das primeiras sedes do Baú da Felicidade, na Rua
Quintino de Andrade, no centro de São Paulo, ao lado do
Vale do Anhangabaú.
No entanto, sua relação com a cidade ultrapassa o simples
lugar físico, atingindo diversas dimensões de inserção no
meio urbano. Apesar de estar na rádio e na televisão, tendo
assim um contato com seu público, paradoxalmente
onipresente, mas desprovido de “lugar físico”, o empresário
transforma essa relação em algo extremamente palpável e
tangível quando permite que sua audiência compre seus
carnês, concorra a prêmio, concorra a chances de ir ao seu
programa, e, principalmente, lhe ofereça (“gratuitamente”)
o lazer de domingo e um roteiro de inserção na economia
urbana, além da possibilidade de ganhar as casas,
construídas pelas próprias empresas do apresentador.
Existe ainda uma característica implícita comum aos
programas nacionais de incentivo à moradia (BNH e Minha
Casa, Minha Vida), e ao no Programa da Casa Própria do
Baú da Felicidade: a questão da periferização. Os conjuntos
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de habitação popular localizam-se longe dos centros das
cidades, isolando a população de baixa renda em grandes
bairros de casas populares nas periferias das cidades.
A crise de urbanidade de nossas cidades
demonstra que os quase 50 anos de
operação dessa máquina de financiamento
–apesar da falta de recursos nos anos
1980/1990– não foram capazes de
promover
cidades
includentes
e
equilibradas.
Nossas políticas de habitação ilustram bem
os elementos de ruptura e continuidade
dessa lógica. A implementação de uma
política de financiamento da casa própria
logo após o golpe atendia a duas demandas:
uma econômica, de dinamização da
economia do país, e outra política, de
constituição e ampliação de uma base social
de apoio ao regime junto às classes médias.
Para a população mais pobre –as maiorias–
, o BNH financiou escassas moradias de
péssima qualidade nas periferias das
cidades, ofertadas pelas Cohabs. (ROLNIK,
2014).

Podemos inferir desta situação que o “sonho da casa
própria” contempla uma casa, se não real, pelo menos
ideal, deixando de lado a questão da cidade ideal. A
moradia, tão desejada, está distante do centro da cidade,
da vida urbana, das atividades sociais, culturais e dos
empregos. Neste cenário, Silvio Santos consegue com a
televisão a ferramenta necessária para dialogar com esta
exclusão espacial: Como a inserção de seu meio de
comunicação não depende da presença física, ele não
precisa localizar no sonho da casa própria sua intenção de
cidade. Ele está dentro de todas as casas, no centro e nas
periferias e vende uma casa ideal, flutuando sobre um lote
genérico,

mas

fisicamente

propriedade privada.
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ancorado

no

elogio

à

Seu meio de conversa com seu público – a televisão – se
concilia perfeitamente com seu modelo de negócio: Ele
vende sonhos e carnês, ele financia casas e automóveis, e
consegue estar presente na cidade por estra dentro das
casas de sua audiência.
A partir de então, o locutor de rádio que começou sua
carreira

vendendo

bebidas

na

barca,

passou

por

apresentador de circo na rua e vendedor de carnês,
pavimenta sua trajetória como comunicador, detentor de
uma rede nacional de televisão (concessão pública) e
modelo do grande empresário nacional. Constrói, ao longo
do tempo, sua figura como respeitável, é a autoridade (ele
detém a fala) mas benévolo (distribui prêmios, respeitando
a “sorte”, como destino), e, acima de tudo, é acessível a seu
público – em todo território nacional e ao toque de uma
tecla.
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O Baú da Felicidade e o Sonho da Casa Própria
No início do Baú da Felicidade, Silvio Santos passou a mesclar suas duas atividades principais:
vendedor e apresentador. Logo seus programas se transformaram nas principais plataformas de
venda do Carnê do Baú, e o carnê, que no início vendia apenas um baú de brinquedos, passou
a vender todo o tipo de produtos.
Na figura 2, no anúncion da década de 70, podemos ver a oferta de televisões. Os aparelhos
podiam ser parcelados até em 40 vezes.
Ainda hoje os carnês do Baú da Felicidade são uma das principais atrações das empresas Silvio
Santos. E continuam fortemente atrelados aos programas do SBT.
No anúncio de 2019, podemos ver a oferta do carnê dos produtos Jequiti (cosméticos) e como
ele é anunciado junto aos sorteios que ocorrem nos programas na televisão. Quem compra os
carnês tem direito a concorrer a prêmios em dinheiro, casas, automóveis, ou simplesmente a
uma chance de participar de algum dos programas de Silvio Santos.
Desde a década de 60 até os dias atuais o Carnê do Baú da Felicidade é vendido junto com a
promessa, como seu próprio nome já denuncia, de felicidade: a felicidade proporcionada pelo
poder aquisitivo, mesmo que através de um sorteio.
Com o Festival da Casa Própria este desejo de felicidade se transforma no sonho da casa
própria.
Nos anúncios da década de 60 e 70 podemos observar o uso de palavras como “felicidade”,
“alegria”, “fortuna” e “casa próprias” sendo utilizadas constantemente. Além dos ícones com os
objetos de desejo dispostos como objetos de adoração: A casa, o carro, a viagem, o
apartamento, o caminhão, e a roleta do programa preparada para dar um enorme prêmio em
dinheiro para algum felizardo sortudo.
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Figura 1 - Anúncio publicitário do Festival da Casa Própria. Folha de São Paulo. 27/11/1964. Fonte:
http://obaudosilvio.blogspot.com/2014/11/o-festival-da-casa-propria.html
Figura 2 – Propaganda do Carnê do Baú, de 1972.
Fonte: https://www.propagandashistoricas.com.br/2019/07/carne-bau-da-felicidade.html
Figura 3 – Propaganda do Baú da Felicidade de 2019.Fonte: https://storgram.com/tag/Baudafelicidade
Figura 4 – Carnê do Baú da Felicidade, década de 70.
Fonte: http://edasuaepoca.blogspot.com/2013/05/1970-carne-da-poupanca-bau-da-felicidade.html
Figura 5 – Carnê do Baú da Felicidade de 1967. Fonte: https://benditoportugues.com.br/do-tempo-quecozinha-era-escrita-com-s/

2.3. Das Cinzas à Relevância Política

Se a instauração do golpe militar no país, em 1º abril de
1964, cria a oportunidade para Silvio Santos crescer em
seus negócios e expandir suas empresas para o ramo
imobiliário, para a companhia Teatro Oficina, a “revolução”
abre um paradoxal caminho para sua consagração: parte
de sua notoriedade vem por seus desentendimentos e
enfrentamentos com a ordem política e a censura
instaurada na época, e mesmo com a oposição política.
A peça Pequenos Burgueses é retirada de cartaz por alguns
meses, a peça Pena Que Ela Seja Uma Puta18 tem sua
montagem impedida, e a peça Os Inimigos19 enfrentou um
longo caminho na censura até que sua estreia fosse
autorizada.
Este não foi o primeiro momento no qual o Oficina se
deparava com a censura política. Ainda em seus tempos
amadores, em 1960, a montagem de A Engrenagem foi
proibida de ser encenada em praça pública, mais
exatamente, no Monumento à Independência. Em resposta
à proibição, o grupo organizou uma passeata de protesto
que desfilou por aproximadamente 2 quilômetros no
Ipiranga

com

integrantes

amordaçados,

carregando

cartazes, e uma fanfarra. (Podemos considerar esta como
uma primeira experimentação com ideias de trabalhos
extramuros – para além da caixa preta).
Durante os primeiros anos do regime militar, o grupo
construiu um posicionamento político próprio. Embora sua
colocação como grupo de teatro de vanguarda já o tornava
suspeito aos olhos do governo simplesmente por existir,
18. Pena que ela seja
uma Puta, de John Ford.
19. Os Inimigos, de
Máximo Gorki. Direção
de José Celso. Estreia
em 03/1966.

tornando necessário travar uma interrupta batalha contra a
censura para poder se apresentar, é possível identificar
algo como um instinto de autopreservação: algumas peças
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montadas neste período eram comédias de costumes ou
textos considerados “inofensivos” pela censura, para que
pudessem continuar em cartaz e ganhando dinheiro para
manter a companhia.
No entanto, no auge de sua fama inicial, em 31 de maio de
1966, o prédio foi inteiramente consumido por um incêndio,
o que deixou o grupo desabrigado, mas, ao mesmo tempo,
inspirou um grande movimento, quase que imediato, para a
reconstrução, a criação de um novo espaço teatral.
Durante toda a tarde do incêndio, os
membros da companhia não saíram da
calçada em frente ao prédio. Artistas,
diretores, críticos, toda a classe teatral,
apareceram para trazer sua solidariedade. À
noite, os homens de teatro em São Paulo
ocuparam os duzentos lugares do Arena e
tomaram a decisão de envidar todos os
esforços para reerguer o Oficina. (SILVA,
2008, p.44)

É possível identificar neste momento, mais uma vez, não só
a força do grupo, mas a inteligência estratégica em gerar
um movimento que extravasa a classe artística e ocupa os
mais diversos círculos sociais e diferentes meios de
comunicação. E a persona de José Celso começa a ser
moldada, um personagem que estaria sempre à frente da
mitologia do Oficina. A atriz Ítala Nandi relata:
Não me esqueço da atitude de Zé Celso. Ao
contrário de se entregar às lágrimas, vai até
seu apartamento, veste-se com o melhor
terno, retorna e posa para os fotógrafos,
sobre as cinzas e os escombros... Aquela
atitude só fez aumentar, em mim, a
admiração e o carinho que sentia por aquele
ser humano surpreendente e cheio de
energia. (NANDI, 1989, p.58)

Podemos dizer que neste momento José Celso já dramatiza
os acontecimentos da sua vida, transformando o incêndio
em um texto dramático para poder lidar com a mídia,
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utilizando-a ao seu favor. Inicia-se então um movimento
conjunto de angariar recursos, apresentações e um
conjunto de ações buscando levantar fundos, força de
trabalho e qualquer auxílio que pudesse vir para a
construção do novo prédio. Em uma reunião na noite de 31
de maio, logo no mesmo dia do incêndio, a classe teatral se
reuniu no Teatro de Arena e propôs as seguintes ações:
a. Show promovido pelo Centro Acadêmico
XI de Agosto.
b. Récita de O Inspetor Geral no Teatro de
Arena, vendida a preços especiais.
c. Shows organizados por Ari Toledo e Jô
Soares.
d.
Leilão
de
quadros
brasileiros,
organizados por Míriam Muniz e Assunta
Peres.
e. Um espetáculo no Municipal da “Jovem
Guarda em estilo clássico”, oferecido por
Diogo Pacheco.
f. Concerto de música barroca e recital de
música espanhola da Renascença.
g. Oferecimento de emissoras
promoverem campanhas financeiras.

para

h. Um récita de “Ballet de Câmara, uma
segunda feira, no Teatro Ruth Escobar.
i. Um show de Elis Reginas oferecido pela
Agência Magaldi Maia, que também se
compromete a fazer toda a promoção de
campanha.
j. Primeira récita de Morte e Vida Severina a
ser dada pelo TUCA na sua volta a São
Paulo.
k. Oferta de toda a receita da Livraria
Brasiliense do sábado, véspera do “Dia dos
Namorados”. (SILVA, 2008, p.45)

Fica cada vez mais evidente a capacidade de mobilização
z\z\zz\z\z\zo desejo de se investirem em cruzadas na busca
por seu território.
A atmosfera de comoção para a reconstrução do teatro
tomou conta do cenário teatral. As mais diversas ações
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surgiram para auxiliar a companhia. Desde articulações
políticas (Bárbara Heliodora buscava com o Presidente
Castelo Branco a liberação de financiamentos), o grupo
reencenando seus sucessos em diversos locais enquanto
outras companhias teatrais doavam sua bilheteria para o
Oficina.
(...) toda a classe teatral paulista está se
movimentando no sentido de arrecadar
fundos para a construção do novo Teatro
Oficina. Vários espetáculos com a renda
integralmente dedicada ao Oficina já foram
realizados, tanto na capital paulista como
interior do estado, e outros tantos estão
sendo organizados. E Cacilda Becker cedeu
ao grupo liderado por José Celso Martinez
Correa a sua excelente casa de espetáculos
na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, por um
prazo de três meses. (MICHALSKI, 1966).
Mil e poucas pessoas pagaram 5 e 2.500
cruzeiros cada uma para assistir ao “show”
de anteontem no ginásio de “A Hebraica”,
contribuindo dessa maneira para que o
Teatro Oficina, recentemente incendiado,
construa
nova
sede.
Gratuitamente
apresentaram-se Jô Soares, Cesar Roldão
Vieira, Toquinho, Renato Corte Real,
Gilberto Gil, Bossa Jaz Trio e Cláudia.
Agnaldo Rayol, que era o mais esperado,
não compareceu. É o segundo espetáculo
com entrada paga, cuja renda reverte em
benefício do Oficina. O primeiro foi uma
representação especial de “Morte e Vida
Severina”, pelo TUCA, domingo último.
(PARA, 1966).

Nesta movimentação o Oficina recebe apoio e visibilidade
entre políticos e setores culturais. Para poder receber ainda
mais apoio, inclusive financiamento estatal, o grupo precisa
se reorganizar e mudar seu estatuto social. “Nasce então a
Sociedade Civil Cultural Teatro Oficina, sem fins lucrativos,
administrada por uma diretoria não remunerada, com
poderes para contratar pessoal artístico e técnico para suas
produções.” (TAVARES, 2006, p.43). E a partir desta nova

80

organização social, o grupo estabeleceu as diretrizes do
espaço que estavam planejando para seu novo teatro:
1- Construir um teatro dentro dos mais
modernos requisitos técnicos e das
concepções
estéticas
mais
avançadas e com um grande número
de lugares, que permitissem a
realização de um teatro efetivamente
popular e que estivesse ao nível de
desenvolvimento da cidade de São
Paulo.
2- Realizar em torno do teatro, com
núcleo animador, um centro de
cultura, que compreenderia: um
centro
de
pesquisas
teatrais,
destinado a desenvolver o teatro
brasileiro em todos os seus aspectos,
desde estéticos a econômicos e
técnicos, enfeixando Dramaturgia,
Interpretação,
Cenografia,
Administração Teatral, Publicidade
especializada, etc.
3- Escola de Teatro, dentro dos cânones
da pedagogia e estética mais
atualizadas, com cursos realizados
dentro dos métodos da escola
moderna.
4- Teatro Infantil.
5- Festivais Nacionais de Teatro.
6- Temporadas
de
companhias
internacionais
de
“Teatro
de
Pesquisa” que viajem sem objetivos
comerciais.
7- Biblioteca, discoteca e cantina e, no
decorrer de seu crescimento, um
cinema de arte, de bolso.
8- Uma “Feira de Cultura” aberta
permanentemente
ao
público,
incluindo constante mostras de
atualidade.
9- Realização
permanente
temporadas populares.

de

10- Realização progressiva de um
“Teatro de Repertório”, isto é, do
maior número de produções anuais
apresentadas revesadamente.
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11- Ter como inspiração o sentido
estritamente de pesquisa, dentro das
opções da cultura contemporânea, de
fazer teatro para conquistar também
o grande público popular, que dele se
acha marginalizado. (SILVA, 2008,
p.46)

Importante frisar que, embora este plano não tenha se
concretizado completamente, ele mostra um entendimento
(e o interesse da companhia) em ocupar um espaço muito
mais amplo do que o esperado de uma companhia de
teatro. Percebe-se, desde este momento, a intenção em
oferecer um espaço cultural múltiplo, com diversas
atividades artísticas e variadas opções para público e
artistas.
Neste momento é possível identificar nos primeiros atos do
Oficina como o grupo começa a estender sua voz para além
do texto apresentado no palco. Fora do teatro o grupo
começava a expandir seu domínio, ocupando os meios de
comunicação e outros tipos de evento.
Por outro lado, com a instauração do golpe de 1º de abril de
1964, passa a ser mais significativo que nunca, o
posicionamento político da classe artística.
Até o momento o teatro que era feito pelo Oficina se
mantinha no palco, criticava a família, a burguesia, e as
bases morais da sociedade que permitia e aceitava o
cenário político do país. Até então o posicionamento político
do Oficina poderia estar em uma área cinzenta, no entanto,
com o novo regime instaurado, fica cada vez mais urgente
a definição da posição política que o grupo assumiria.
Se por um lado a modernização estética vinda da década
de 50 indicava uma preocupação formal e estilística e dava
espaço para expressões como a Bossa Nova, o Cinema
Novo e os Concretistas, em outra direção, artistas
engajados politicamente, por vezes abriam mão das
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preocupações estéticas e adotavam linguagens priorizando
a mensagem política. Comparado a outros grupos teatrais
da época, como o CPC, Arena ou Opinião, o Teatro Oficina
opta por um caminho “oblíquo” para seu engajamento: Não
tão claro em suas intenções políticas e com teor estético
bem definido.
Mais intelectualizado que seus congêneres
e, na mesma proporção, menos politizado, o
Oficina também creditou seu dízimo à frente,
porém em modo estético e não diretamente
político. O golpe militar o surpreendeu com
a produção de Pequenos Burgueses
ocupando o palco. As apresentações foram
suspensas, alguns atores se refugiaram do
clima de insegurança instaurado e o grupo,
na ausência de qualquer coisa mais insossa,
encena Toda Donzela tem um Pai que é
uma Fera20, de Gláucio Gil, uma comédia
despretensiosa girando em torno de Tarcísio
Meira, já na ocasião um galã de sucesso na
televisão para ganhar tempo e se
reorganizar. (MOSTAÇO, 2016, p. 109)

Na montagem seguinte, Andorra21, o texto de Max Frish é
tomado como uma parábola sobre delação e os tempos
políticos. “Mais uma vez apelando para um texto
estrangeiro, passível de ensejar correlações, mas não
identificações imediatas, o Oficina posicionava-se frente à
realidade pela via oblíqua.” (MOSTAÇO, 2016, p.110). E em
Os Inimigos, o grupo mais uma vez remetia aos problemas
do país, mas por uma ótica indireta:

20. Toda Donzela Tem
um Pai que é uma Fera,
de Gláucio Gil. Direção
de
Benedito
Corsi.
Estreia em 05/1964.
21. Andorra, de Max
Frisch. Direção de José
Celso.
Estreia
em
10/10/1964.

Górki é novamente convocado para, através
de uma paráfrase, equacionar a realidade
brasileira.
Os
pequenos
burgueses
apavorados com o ascenso revolucionário
de 1905 foram substituídos, nesse
momento, por um amplo painel social, que
seccionando a sociedade russa após 1905,
investigava a inter-relação entre a alta
burguesia, a classe média e o proletariado
no momento conturbado de uma revolução
fracassada. Ao ser traduzido por Fernando
Peixoto e pelo encenador, o texto já tomava
certas
liberdades,
estabelecendo
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conotações
com
os
tão
próximos
acontecimentos ocorridos em Brasília.
Adensado
artisticamente
por
uma
encenação que misturava arbitrariamente
elementos épicos e dramáticos, Os Inimigos
punha a nu o pacto burguesia/Estado
objetivando
coibir
os
avanços
do
proletariado. Optando por enfatizar a crônica
dos acontecimentos tratados no enredo,
elegeu igualmente a óptica da burguesia
para
efetivar
a
narração.
Assim
emoldurando o antagonismo entre as
classes sociais como proposto pelo original,
surgia em cena outro enquadramento
político distante daquele invocado pela
hegemonia cultural do PCB e, ao eleger a
óptica da elite, (que era, afinal, seu público),
o Oficina punha em cena o problema
exatamente pra quem por ele podia ter
interesse. (MOSTAÇO, 2016, p.110)

Então, em 29 de setembro de 1967, o grupo estreia O Rei
da Vela22, de Oswald de Andrade. Esta estreia marca
também a abertura do novo teatro, construído após o
incêndio no ano anterior.
A peça O Rei da Vela, escrita em 1933 e publicada em
1937, critica, com o uso da paródia e da ironia, os sistemas
político, social e financeiro da época. Na trama, Abelardo I,
dono de uma fábrica de velas, é também um agiota. Ao
longo de sua história, o autor apresenta um retrato de
classes sociais brasileiras – a burguesia, os novos ricos, a
aristocracia

cafeeira

comportamentos

decadente

gananciosos

e

–

absortas
códigos

em

morais

dissimulados. Somente trinta anos após ter sido publicada,
embora ainda atual em sua temática, a peça é levada aos
palcos pelo Oficina.
A direção será uma leitura minha do texto de
Oswald e vou me utilizar de tudo que Oswald
utilizou, principalmente de sua liberdade de
criação. Uma montagem tipo fidelidade ao
autor em Oswald é contra-senso. Fidelidade
ao autor no caso é tentar reencontrar um
clima de criação violenta em estado
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22. O Rei da Vela, de
Oswald de Andrade.
Direção de José Celso.
Estreia em 19/09/1967.

selvagem na criação do atores, do cenário,
do figurino, da música, etc. Ele quis dizer
muita coisa, mas como mergulhou de
cabeça, tentando fazer uma síntese afetiva
e conceitual do seu tempo, acabou dizendo
muito mais do que queria.
A peça é fundamental para o teatro
artesanal do teatro brasileiro de hoje, tão
distante do arrojo estético do cinema novo.
Eu posso cair no mesmo artesanato, já que
há um certo clima no teatro brasileiro que se
respira, na falta de coragem de dizer e
mesmo possibilidade de dizer o que se quer
e como se quer (censura por exemplo). Eu
padeço talvez do mesmo mal do teatro do
meu tempo, mas dirigindo Oswald eu confio
me contagiar um pouco como a todo elenco,
com sua liberdade. Ele deflorou a barreira da
criação no teatro como forma, isto é, como
arte. Como expressão audio-visual. E
principalmente como mau gosto. Única
forma de expressar o surrealismo brasileiro.
Fora Nelson Rodrigues, Chacrinha talvez
seja seu único seguidor sem sabê-lo.
(CORREA, 1967).

Com este espetáculo, o Oficina posiciona-se politicamente,
mesmo que este posicionamento não venha nos formatos
esperados.
Pelo viés crítico, o grupo da rua Jaceguai
posiciona-se no vértice de três diferentes
redirecionamentos: inicialmente, propiciar a
crítica da fantasmática frente nacionalista
instalada na cultura do país; em seguida,
redescobrir a linha evolutiva moderna da
cultura brasileira, iniciada no modernismo de
1922, através da retomada de um de seus
mais legítimos representantes, praticamente
desconhecido das novas gerações pósEstado Novo; e, finalmente, ser um dos
estopins de um novo movimento estético, o
tropicalismo, destinado a revolucionar os
padrões artísticos e políticos até então
assentados. (MOSTAÇO, 2016, p.123)
O rompimento proposto pelo grupo, como se
vê é total. Na melhor tradição debochada de
Oswald (“o contrário do burguês não é o
proletário, mas o boêmio”), o Oficina punha
em cena um país em transe, abalado em sua
suposta identidade. Sem encapar o nacional
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popular em voga no palco do Opinião ou o
povo de pé, exortado pelo Arena, o coletivo
não apenas se recusava continuar
companheiro de caminho, mas rompia com
estardalhaço o quadro da frente de
esquerda, posicionando-se numa terceira
via. Distante do poder, os tropicalistas
optaram pela marginalidade em relação às
convenções, certos de que seus “planos
eram muito bons”. Foi a retomada da linha
evolutiva. (MOSTAÇO, 2016, p.129)

Com O Rei da Vela o grupo encena seu grande primeiro
manifesto. O Oficina apresenta sua postura política à
sociedade radicalizando sua estética, favorecendo dentro
dos Andrades, o Oswald em detrimento do Mário: a
antropofagia, o escracho, o teatro musical brasileiro, o
circo...
Este espetáculo estabelece, enfim, o posicionamento
político do grupo: não abrindo mão de um rigor estético e
formal, o Oficina assume uma posição agressiva, expondo
a ferida, escrachando a imagem da classe que compunha
o seu público (e que constituía o cerne da oposição ativa à
ditadura):
Também à esquerda, mas nos antípodas do
Arena, e ambíguo até a raiz do cabelo,
desenvolvia-se o Teatro Oficina, dirigido por
José Celso Martinez Corrêa. Se o Arena
herdara da fase Goulart o impulso formal, o
interesse pela luta de classes, pela
revolução, e uma certa limitação populista, o
Oficina ergueu-se a partir da experiência
interior da desagregação burguesa em 64.
Em seu palco esta desagregação repete-se
ritualmente, em forma de ofensa. Os seus
espetáculos fizeram história, escândalo e
enorme sucesso em São Paulo e Rio, onde
foram os mais marcantes dos últimos anos.
Ligavam-se ao público pela brutalização, e
não como o Arena, pela simpatia; e seu
recurso principal é o choque profanador, e
não o didatismo. A oposição no interior do
teatro engajado não podia ser mais
completa. Sumariamente, José Celso
argumentaria da forma seguinte: se em 64 a
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pequena burguesia alinhou com a direita ou
não resistiu, enquanto a grande se aliava ao
imperialismo, todo consentimento entre
palco e plateia é um erro ideológico e
estético. E preciso massacrá-la. Ela, por
outro lado, gosta de ser massacrada ou ver
massacrar, e assegura ao Oficina o mais
notável êxito comercial. É o problema deste
teatro. Para compreendê-lo, convém
lembrar que nesse mesmo tempo se discutiu
muito a perspectiva do movimento
estudantil: seria determinada por sua origem
social, pequeno-burguêsa, ou representa
uma função social peculiar - em crise - com
interesses mais radicais? O Arena adota
esta segunda resposta, em que funda a sua
relação política e positiva com a platéia; (...)
O Oficina, que adotou na prática a primeira
resposta, põe sinal negativo diante da
platéia em bloco, sem distinções.
Paradoxalmente, o seu êxito entre os
estudantes, em especial entre aqueles a que
o resíduo populista do Arena irritava, foi
muito grande; estes não se identificavam
com a platéia, mas com o agressor. De fato,
a hostilidade do Oficina era uma resposta
radical, mais radical que a outra, à derrota
de 64; mas não era uma resposta política.
(SCHWARZ, 1978, p.85-86)

Em um cenário artístico que se dividia entre linhas de
modernização

estética

(bossa

nova,

cinema

novo,

concretistas) e grupos engajados politicamente e adeptos
de uma linguagem com traços populistas (Arena, CPC), o
Oficina traz seu novo posicionamento no teatro. Desta
forma o grupo se coloca em um novo patamar de relevância
artística: Se em seus primeiros anos a relevância vem da
novidade, com a dramaturgia de José Celso e o grupo de
jovens

de

classe

média-alta,

trazendo

referências

estrangeiras, de novos encenadores e filósofos, para a
cena teatral paulistana, agora, com O Rei da Vela e Roda
Viva23, a relevância se faz também pelo novo estilo estético
23. Roda Vida, de Chico
Buarque. Direção de
José Celso. Estreia em
17/01/1968.

e linguagem da “política” que acompanhavam a chegada da
tropicália.24
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Podemos observar no Oficina da década de 60 anseios de
atuar dentro e fora do palco, de ampliar seu público, de agir
como um centro cultural, mas também vemos estes
desejos, paradoxalmente, se diluírem na nova proposta do
Tropicalismo: busca por condensarem em uma estética
política e que acompanha o deslizamento do entendimento
da política: não foi por acaso que vários tropicalistas
enxergavam na contracultura o caminho para desenvolver
a sua proposta.
As ambiguidades parecem tomar conta do desenvolvimento
do Oficina em um caminho de autodescoberta e
entendimento do grupo como voz política. Se por um lado,
nos palcos, o grupo opta por uma relação negativa com a
plateia, como pontua Schwarz, se colocando como um
inquisidor da pequena burguesia (o seu público principal).
Na hora do endurecimento do AI-5, é a contracultura que
surge como saída.
Neste momento é possível observar também a semente
plantada na relação da companhia com o lugar: em dez
anos de existência o grupo reformou o espaço duas vezes.
Nas duas reformas houve uma preocupação não só com o
desenho arquitetônico do teatro – pensando em inovações
na disposição palco-plateia e no formato do palco – mas
também com um entendimento do teatro como lugar
simbólico dentro da comunidade, dentro da cidade.
O novo prédio conta com o projeto dos arquitetos Flávio
Império25 e Rodrigo Lefévre26 e traz uma disposição palcoplateia tradicional e uma estrutura mecânica para um palco
giratório.
Com a nova construção perdia as duas
plateias convergentes, para transformar-se
num palco italiano, frontal. A plateia ganhava
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24. É interessante notar
que a ensaio de Schwarz
coloca o Oficina no
patamar da crítica moral,
não da resposta política.
Este
seria
o
posicionamento
da
companhia teatral, muito
mais uma oposição ao
moralismo
pequenoburguês, do que uma
oposição ao governo. No
entanto, ao longo dos
anos, até chegarmos nos
dias de hoje, houve um
deslocamento semântico
da palavra “política”, que
traz para a discussão
questões como políticas
de gênero ou identitárias.
Ou seja, se nos anos 60,
criticar os moralismos
não
poderia
ser
considerado
uma
resposta
política
à
ditadura, hoje em dia é a
via de ação de muitos
opositores do governo.
25. Flávio Império (São
Paulo, 1935 – São Paulo,
1985) foi um cenógrafo,
figurinista, arquiteto e
professor, atuando em
diversos grupos como
Teatro Arena e o Oficina,
além
de
ter
sido
professor na Escola de
Artes Dramáticas da
USP.
Marca
um
movimento
bastante
importante na cenografia
brasileira, que foi a
transição
entre
os
cenários
chamados
“decorativos”
(que
cumpriam simplesmente
a função de ilustrar o
local da cena), para uma
cenografia
pensada
como elemento de cena,
com
características
simbólicas, e conceitos
que contribuem para a
encenação como um
todo. Trabalhou com
Joaquim Guedes no
início de sua carreira
como arquiteto e montou
um atelier com Rodrigo

em conforto e em número (mais 50 lugares)
com poltronas estofadas. O palco também
tornava-se maior, com 8,50m de largura,
9,00m de profundidade e 10,00 de altura.
Um palco giratório, por sistema eletrônico,
foi instalado e era controlado por
resistências transistorizadas. Atrás do palco,
na parte de baixo e nos fundos, localizar-seiam o bar, a livraria, a discoteca, a sala de
exposição e uma espécie de muralrecomendação. (SILVA, 2008, p.49)

O novo espaço teatral, volta à relação proxêmica
confortável

de

plateia-palco

frontal,

com

poltronas

espaçosas e confortáveis, mas em contrapartida, traz um
Lefèvre e Sergio Ferro
quando se formou. Com
o Oficina, trabalhou no
projeto da reconstrução
do teatro após o incêndio,
junto com Lefèvre, e
também desenhou os
cenários e figurinos de
peças como Um Bonde
Chamado Desejo (1962),
Andorra
(1964),
Os
Inimigos (1966) e Roda
Viva (1968), além de ter
participado ativamente
da vida comunitária do
grupo em experiências
como o contato com o
Living Theatre, ou como
o
processo
de
tombamento do teatro.
26. Rodrigo Lefèvre (São
Paulo, 1938 – GuinéBissau,
1984)
foi
arquiteto e professor de
arquitetura na FAU-USP
e em outras instituições
de ensino. Trabalhou
com Flávio Império e
Sérgio Ferro no Grupo
Arquitetura Nova. Ao
lados destes, destacouse por suas discussões
sobre o papel social do
arquiteto e as relações de
produção na arquitetura e
no canteiro de obra.
Faleceu em um acidente
automobilístico quando
trabalhava em projeto
para um sistema de
saneamento básico em
Guiné-Bissau.

palco nu, sem coxias ou bastidores, que não permitia a
espetacularização do teatro, como nos modelos do teatro
épico de Brecht. Se a relação frontal palco-plateia voltava
ao confortável e de fácil assimilação do público, a forma de
apresentar o espetáculo trazia ares de estranhamento.
Este teatro vem também para tentar expandir a visão do
Oficina que agora pretendia se colocar como centro cultural:
aos poucos estender o teatro para a cidade. O grupo
começa a demonstrar que enxerga o teatro como marco
espacial de arte e cultura dentro da cidade como pólis. Ou
seja, em uma cidade construída e vivida por seus
habitantes, o teatro seria um dos espaços que carregaria o
símbolo da criação artística, e o Oficina, desde de os seus
primeiros

anos,

imbui

esse

conceito

em

seu

posicionamento.
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O Incêndio
O incêndio no Oficina
mobilizou toda a comunidade
artística da cidade.
Várias pessoas se reuniram
no teatro, logo após o
ocorrido, já planejando quais
seriam as ações para a
reconstrução do espaço, e,
na mesma noite, se reuniram
no Teatro de Arena para
estabelecer estratégias.
Nas primeiras imagens é
possível notar que todo o
interior
do
teatro
foi
queimado, sobrando apenas
suas paredes externas.
Na última imagem, acima é
possível ver a fachada do 1º
Teatro, alinhada totalmente
ao alinhamento predial.

Figura 1 - Teatro Oficina destruído pelo incêndio e artistas reunidos em seu interior. Fonte: SILVA, 2008,
p.43.
Figura 2 - Teatro destruído após o incêndio. Fonte: AEL, Unicamp.
Figura 3 - Bombeiros trabalham no controle do fogo. Fonte: AEL, Unicamp.
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O Projeto do 2º Teatro Oficina
Após o incêndio, o arquiteto Flávio Império enxerga nos destroços uma oportunidade:
“um dia fui chamado às pressas à Rua Jaceguai e encontrei o Zé Celso perplexo e extremamente
comovido no meio das cinzas e dos restos fumegantes das arquibancadas, qual houvesse havido
uma morte, que, essa sim, é irremediável. Eu ria ao ver o antigo espaço descoberto e de repente
o dentro virado fora e o céu sobre as nossas cabeças ensolarando os escombros de pedaços de
um mundo que só tinha conhecido a luz elétrica dos refletores. Um banho de vida sobre um
espaço apagado e neutralizado por um espetáculo natural. Graças a Deus aquela caminha que
sempre acabava por entrar em cena, maquiada de mil maneiras, não existia mais. Tudo tinha
virado carvão.” (Flávio Império in HAMBURGER e KATZ, 1999, p.46)
“Queimaram o Teatro Oficina, o teto veio abaixo. O Flávio foi até lá e morria de rir: “o teto dos
pequenos burgueses caiu, que maravilha!”. Ele ficou contentíssimo com o incêndio... Eu vesti
um terno, fui receber a imprensa, todos os atores chorando na calçada. Tive que me conter
enquanto Flávio dava gargalhadas. No dia seguinte acordei com uma dor enorme. Caiu enfim a
casa dos pequenos burgueses... Mas eu, ainda estupidamente colonizado, pedi a ele que
reconstruísse um teatro brechtniano, com um palco giratório à maneira do Berliner Ensemble em
que assistira uma série de espetáculos em visitas à Europa. O Flávio não queria fazer aquilo, eu
insisti. (...) Os arquitetos radicalizaram ainda mais a proposta de um teatro nu, com escadarias
em concreto, em que encenamos a peça o “Rei da Vela”, com cenografia de Helio Eichbauer,
que é outro gênio.” (José Celso, depoimento disponível em: http://www.flavioimperio.com)

Figura 4 - Croqui explicativo da história física do Teatro Oficina. Exposição Rever Espaços. Centro Cultural
São Paulo, 1983. Fonte: Acervo Flávio Império. http://www.flavioimperio.com
Figura 5 – Projeto do 2º Teatro Oficina. Desenho a partir do projeto original. Fonte: Acervo Flávio Império.
http://www.flavioimperio.com
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São mantidas as paredes externas, com os tijolos originais aparentes, que recebem reforços
estruturais em concreto O palco não possui bastidores, pernas ou bambolina (peça de pano que
fica em cima do palco, junto ao teto, para impedir a visão do urdimento), todo o maquinário cênico
é visível, assim como as paredes do prédio. Apensar da relação tradicional de palco-plateia
frontal, não existe o enquadramento tradicional da boca de cena do palco italiano. Não existe
nenhum mecanismo que moldure a visão na caixa cênica. É um palco nu, onde o urdimento e
as coxias são visíveis.
O palco possui um mecanismo giratório no centro, movido automaticamente por maquinário
embaixo do tablado de madeira. E é construído de frente à plateia, que recebe novas poltronas
estofadas, totalizando 223 lugares. No alto é possível ver a porta de entrada para a cabine
técnica.
Há também permeabilidade visual sobre o urdimento e a luz do sol pode entrar no teatro.
Na fachada é adicionado um “puxadinho” sobre a calçada onde se localizam as cabines técnicas.
Figura 6 – Plateia. 1968. Fotografias de Benedito Lima de Toledo. Fonte: Acervo Flávio Império.
http://www.flavioimperio.com.
Figuras 7 e 8 – Palco do 2º Teatro. 1968. Fotografias de Benedito Lima de Toledo. Fonte: Acervo Flávio
Império. http://www.flavioimperio.com.
Figura 9 – Acesso lateral. 1968. Fotografias de Benedito Lima de Toledo. Fonte: Acervo Flávio Império.
http://www.flavioimperio.com.
Figuras 10 e 11 – Urdimento do palco do 2º Teatro. 1968. Fotografias de Benedito Lima de Toledo. Fonte:
Acervo Flávio Império. http://www.flavioimperio.com.
Figura 12 – Fachada do 2º Teatro Oficina com vista da caixa técnica além do alinhamento predial. 1968.
Fotografias de Benedito Lima de Toledo. Fonte: Acervo Flávio Império. http://www.flavioimperio.com.
Figura 13 – Plateia e acesso lateral. 1968. Fotografias de Benedito Lima de Toledo. Fonte: Acervo Flávio
Império. http://www.flavioimperio.com.
Figura 14 - Apresentação de O Rei da Vela no palco giratório. Fonte: Acervo Idart/Centro Cultural São
Paulo. Disponível em: http://www.spescoladeteatro.org.br/noticias/ver.php?id=2244
Figura 15 – Apresentação da peça Roda Viva. Fonte: https://epoca.globo.com/thiago-herdy/roda-vivaestreia-em-sao-paulo-lider-do-ccc-esta-morto-23296897
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O teatro nu e desprovido de mecanismos de
ilusionismo, segue o modelo do teatro épico
Brechtiano, uma resposta em oposição a um tipo
de teatro catártico, no qual o público recebe pronta
uma obra espetacular, encerrada em uma caixa
preta “mágica” e se deixa envolver totalmente em
uma experiência dramática e emocional.
Entre as ferramentas do teatro épico Brechtiano,
além dos artifícios do texto, como a inserção de
narradores ou músicas, estão a revelação dos
equipamentos técnicos do palco, como refletores,
cordas e maquinário, e a ausência de bastidores
ou elementos arquitetônicos que escondam as
coxias e os atores fora de cena.
Neste projeto, Flávio Império pode ter retomado o
“conforto” clássico da plateia com palco frontal,
mas introduziu o palco épico que, aqui, pode ser
lido como caráter de confrontação ao espaço
teatral tradicional.

A Cenografia no 2º Teatro Oficina
Com a montagem de O Rei da Vela, em 1967, o
Oficina assume sua forma de posicionamento
político através do tropicalismo.
Com a montagem de Roda Viva, em 1968, o grupo
já havia se consolidado por sua relevância política,
sofrendo, inclusive, um ataque do Comando de
Caça aos Comunistas - CCC, que invadiu uma
apresentação no teatro Ruth Escobar, agredindo
os atores e destruindo equipamentos e bens do
grupo.
A cenografia de Rei da Vela, assinada por Helio
Eichbauer, é um marco na história da cenografia
brasileira. Com um cenário diferente para cada um
dos três atos da peça, Helio explora três
linguagens tipicamente usadas no país: O circo, o
teatro de revista e a ópera. O painel de fundo do
segundo ato (foto acima), representando a baía de
Guanabara em cores vivas, com verdes, azuis e
amarelos, se transforma em uma das imagenssímbolo do movimento tropicalista.
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2.4. A Cidade Entra no Teatro

Em 1969, o Oficina estreia Na Selva das Cidades27, dirigido
por José Celso, e traz a primeira parceria de Lina Bo Bardi
com o grupo28. A arquiteto constrói um ringue de boxe e
mais uma arquibancada para a plateia, recriando a
configuração de plateias sanduíche presente na primeira
reforma do teatro, com o projeto de Guedes. O ringue –
palco da digladiação dos personagens, dos atores, da
dramaturgia – é destruído ao longo de cada apresentação
e reconstruído para a apresentação seguinte.
Neste mesmo ano, o então prefeito, Paulo Maluf, munido
com o slogan “São Paulo, a cidade que se humaniza”
liderava a construção do Viaduto Costa e Silva, conhecido
como Minhocão. O viaduto chegava, rasgando o Bixiga,
passando pela frente do teatro, e deixando uma imensa
cicatriz na cidade.
De encontro a este trem destruidor que cortava o bairro
demolindo

casas,

interrompendo

ruas,

e

criando

abandonos urbanos, Lina busca nos entulhos de demolição
e nos rejeitos da construção os objetos de cena e a matéria
prima para construir as cenas.

27. Na Selva das
Cidades,
de
Bertold
Brecht. Direção José
Celso.
Estreia
em
01/09/1969.
28. Lina Bo Bardi já havia
iniciado
algumas
conversas
sobre
trabalhar
com
a
arquitetura cênica do
espetáculo Pena Que Ela
Seja Uma Puta, de John
Ford, em 1964, porém a
montagem foi impedida
pela censura e a parceria
não se concretizou.

“(...) naquele momento sua construção
provocava um transbordamento de entulho,
casas derrubadas, ratos, uma loucura
completa. E foi ali naquela babel que Lina Bo
Bardi, (...) encontrou seu material de
criação: madeiras, tijolos, lixo. Uma
cenografia feita de escombros.” (NANDI,
1989, p.136)

Este espetáculo marca de forma bastante clara as
conversas que começavam a se estabelecer, cada vez mais
nítidas e cada vez mais fortes, entre o Teatro Oficina e o
seu entorno urbano. Se antes o prédio – o lugar – já era um
totem para o grupo e a intenção de expandir o alcance das
atividades exercidas ali para um círculo maior já existia,
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agora a cidade, o entorno, estava também entrando aos
poucos dentro desse lugar.
Assim como o bairro é destruído, o palco é destruído e a
companhia se “destrói”. A reconstrução – o renascimento
dos entulhos – acontece nos atores, no texto, na encenação
e na arquitetura cênica, com a mesma força que o grupo
expressa seu desejo de que a mudança e o renascimento
aconteçam na arte, no teatro, no Bixiga, em São Paulo, na
política, no Brasil do AI-5.
É o final do barco vazio dos sonhos errados,
da catarsis, de tudo que nos seduziu e nosso
noviciado para entrarmos em outras, saindo
de uma vez por todas de uma irritante e
eterna qualidade de jovem grupo idealista.
É o fim definitivo de um certo tipo de teatro e
um mergulho arqueológico no trabalho do
Oficina: quebrar tudo, virar a mesa, espatifar
as cuecas e se preparar para destruir 10
anos de Oficina que ameaçava se
transformar em instituição. (CUNHA, 1969).

Por outro lado, é possível identificar nesta montagem de Na
Selva das Cidades o nascimento do Oficina como grupo
teatral indissociavelmente ligado à cidade e ao bairro do
Bixiga: o futuro teatro que seria inaugurado em 1994, com
projeto de Lina Bo Bardi e Edson Elito, tem a origem de
seus conceitos principais neste momento. A intenção da
companhia de ocupar o bairro e, consequentemente,
estender os limites do teatro para o terreno ao redor
também nasce neste momento.
O arquiteto Guilherme Wisnik, no texto “Oficina: um teatro
atravessado

pela

rua.”

(2016)

contextualiza

o

desenvolvimento do edifício do Teatro Oficina e volta no
tempo para recuperar alguns fatos centrais da época que
ajudam a por em perspectiva a montagem da peça:
Localizando a origem do teatro atual na
encenação de Na Selva das Cidades,
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ocorrida em 1969, podemos compreender
em profundidade a sua condição artística
não unívoca, antropofágica, urbana, e
essencialmente sacrificial. Um olhar mais
detalhado sobre aquele contexto histórico,
em sua intricada relação com a cidade, é
fundamental para iluminar a rica condição do
Teatro Oficina como uma verdadeira “arena
cultural” em São Paulo.
Em janeiro de 1971, o governo militar
inaugurava a obra que viria a se tornar o seu
grande marco ideológico na capital paulista:
o conjunto formado pelo elevado Presidente
Costa e Silva, o viaduto Júlio de Mesquita
Filho e o viaduto Jaceguai, conhecido como
“Minhocão”. Era o tempo ufanista do
chamado “milagre econômico”, do Brasil de
usinas hidrelétricas e estradas na
Amazônia, prologando com um acento mais
tecnocrático
e
grandiloquente
o
“desenvolvimentismo” dos tempos de
Juscelino Kubitschek (1956-1960), que
construiu
Brasília
e
incentivou
o
desenvolvimento
da
indústria
automobilística
nacional.
Com
aproximadamente sete quilômetros de
extensão, esse sistema de vias expressas
elevadas cortou áreas centrais da cidade,
incluindo alguns de seus bairros históricos,
populares e com intensa vida cultural, como
o Bexiga (ou Bixiga), apelido dado ao bairro
da Bela Vista. (WISNIK, 2016, p.469-470)

O bairro do Bixiga, que, oficialmente faz parte do bairro Bela
Vista, é um dos mais tradicionais bairros da cidade de São
Paulo e apresenta um complexo histórico de evolução
urbana desde seu loteamento inicial no início do século,
passando por uma febre de urbanização entre as décadas
de 40 e 60, até seu cenário atual: um bairro com desenho
peculiar, resultado de uma ocupação desordenada, não
muito verticalizado, com ocupações diversas e sem
grandes eixos viários.
Os modelos de ocupações anárquicas,
irregulares, e as atividades híbridas
desenharam um bairro desconcertante (...).
O tecido urbano do Bixiga é cheio de
“falhas”, porosidades, por conta do caráter
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provisório da urbanização italiana e do
loteamento em “linguiça” (de 40m x 5m) que
geravam sobras no interior das quadras.
Estas sobras permitiam uma ocupação
heterogênea de espaços compartilhados
entre as casas, quase como uma
copropriedade, e dos lotes compridos
nasceram os cortiços labirínticos, alojando
diversas famílias num mesmo lote, numa
metástase de ocupações irregulares e
ilegais, agregando todo tipo de gente à
margem da centralidade de Sampã.
Também os imigrantes artesãos passaram a
trabalhar seus ofícios nas suas residências
e esta combinação de residência-oficina
gerou uma tipologia muito particular, e
consolidou o Bixiga como bairro de
pedestres, já que seus moradores não
precisavam de transporte pra chegar ao
trabalho.
(GALLMEISTER,
MATZENBACHER, 2015).

E foi neste bairro, em um terreno com 9,00 metros de frente
e 50,00 metros de profundidade, e um declive de 3,00
metros de altura, que o Oficina estabeleceu sua morada,
adensando o conjunto de casas de espetáculo e
estabelecimentos de entretenimento que já ocupavam o
bairro.
A Bela Vista apresenta uma vida noturna
bastante original, o que lhe valeu o apelido
de “Broadway Paulistana”. Suas cantinas,
seus restaurantes típicos, seus teatros já
viraram pontos turísticos da vida noturna de
São Paulo. No entanto, poucos habitantes
do bairro têm acesso a esse tipo de
divertimento, que, segundo eles, encontrase acima de suas posses. (...) Além das
cantinas, a Bela Vista concentra em seu
interior, grande parte dos teatros de São
Paulo. Desses o mais antigo é o TBC –
Teatro Brasileiro de Comédia, que iniciou
suas atividades a partir de 1948. A partir
dele, outros teatros aí se localizaram: o
Teatro Aquarius, o Teatro Ruth Escobar, o
Teatro Cacilda Becker, O Teatro 13 de Maio,
o Teatro Oficina, o Teatro Markanti, o Teatro
do Bixiga, o Teatro Sérgio Cardoso, etc. A
Bela Vista foi palco de toda revolução do
teatro brasileiro. (MARZOLA, 1985, p.116)
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A chegada do Minhocão ao Bixiga não traz somente uma
nova via para o bairro. O viaduto é um símbolo do
desenvolvimento

capitalista,

do

chamado

“milagre

econômico brasileiro”, e vem acompanhado de um aumento
vertiginoso no PIB brasileiro, mas também de uma noção
de “destruição criativa” no sentido Schumpeteriano, na qual
o velho precisa ser destruído para dar lugar ao novo e ao
crescimento econômico.
Para o Oficina, o Minhocão não corta somente as ruas e
derruba as casas por onde passa, a construção do viaduto
acaba por trazer, também, o bairro para dentro do teatro e
a companhia incorpora esta diretriz em seu cerne principal
(e não somente o bairro, mas também toda a cidade e o
“milagre econômico”). Esta é a “arena cultural” em São
Paulo que Wisnik utilizou para descrever o Oficina: A partir
deste ponto, diversos serão os momentos nos quais a
cidade será convidada a participar da cena e podemos
considerar agora mais uma camada adicionada à estrutura
que forma o Oficina:
A primeira camada seria o grupo teatral que conquista sua
relevância artística dentro do meio teatral logo em seus
primeiros espetáculos (1º Teatro Oficina). Em seguida, a
companhia que fortalece os laços com o seu espaço teatral
e passa a se colocar como lugar de significância dentro da
cidade e da comunidade (2º Teatro Oficina). A próxima
camada seria a relevância política que o Oficina alcança ao
apresentar “O Rei da Vela” e se posicionar contra a
sociedade pequeno-burguesa acomodada em sua posição
conivente com o regime. Agora mais uma camada se
sedimenta nesta construção: O Oficina incorpora as
mudanças no bairro e a cidade entra pela porta do teatro.
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Na Selva das Cidades
A arquitetura cênica de Na Selva das Cidades, projetada por Lina
Bo Bardi, recria as plateias sanduíche do teatro de Joaquim
Guedes, e dispõe o público frente a frente, como em uma batalha,
reforçando a ideia de conflito e confronto que é apresentada no
cenário pelo ringue de boxe.
A luta exposta aqui não é somente a dos personagens, mas é
também da “modernidade”, que vem na figura do Minhocão, Paulo
Maluf, do milagre econômico, do carro como meio de transporte,
contra os destroços do antigo bairro e das antigas práticas de se
fazer cidade; É o novo que precisa destruir o velho para existir.
O cenário é inteiro destruído para renascer na apresentação
seguinte, servindo como uma metáfora para o teatro que foi
destruído e reconstruído e, talvez, uma esperança para o bairro.
cena, o bairro entra no teatro, literalmente. A cenografia também
traz para o palco o slogan da prefeitura municipal de São Paulo: “a
cidade que se humaniza”, como uma crítica à noção de
humanização em contrapartida com os acontecimentos de
destruição.
Analisando o desenvolvimento do Oficina neste 2º Teatro, podemos ver um projeto arquitetônico
de Flávio Império, (construtivo, racional, anti-espetáculo, um espaço épico brechtiano), que é
ocupado – em um momento de contradição - por um cenário anárquico em O Rei da Vela, com
o trabalho tropicalista de Eichbauer.
Lina, genialmente, faz a síntese destas duas tendências em seu cenário para Na Selva das
Cidades, abrindo caminho para a exploração teatral do urbano, da vida quotidiana.
Figura 1 - Palco-ringue em Na Selva das Cidades, com arquibancada ao fundo e plateia na frente. Fonte:
AEL, Unicamp.
Figura 2 - Publicidade da cidade de São Paulo, Revista Veja, 1968. Fonte: Disponível em:
http://outrasvelhidades.blogspot.com.br/2015/05/sao-paulo.html. Acesso em 12/10/2016
Figura 3 - Ringue de Na Selva das Cidades sendo destruído ao longo da peça. Fonte: AEL, Unicamp.
Figura 4 - Arquitetura cênica de Na Selva das Cidades. Fonte: AEL, Unicamp.
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2.5. O Sonho do Sistema
Brasileiro de Televisão

Enquanto o Oficina expande seu espaço teatral para o
“bairro”, Silvio Santos também estende seu império
paralelamente. Após várias tentativas de conseguir a
concessão de um canal de televisão, finalmente, em 1976,
ele estreia a sua primeira emissora, a TVS Rio de Janeiro.
Aqui é importante ressaltar que nenhuma emissora de
televisão aberta no Brasil possui um “dono”. Todas elas são
concessões públicas concedidas para serem administradas
por empresas privadas. Desta maneira, o Estado mantém o
controle da TV: porém, na prática, “possuir” uma emissora
(conseguir sua concessão e “esquecer” que ela é pública)
se torna uma atividade altamente considerada na política e
nos negócios.
No início da década de 70, Silvio Santos passará a
ambicionar seu próprio canal de televisão. O apresentador
tentou comprar algumas emissoras que haviam sido
fechadas29 (a TV Excelsior, no final de 1970, e a TV Rio, no
final de 1971) e, apesar de ter uma boa relação com o então
presidente, general Garrastazu Médici, não consegue a
concessão. Apesar das negativas, Silvio continua com seu
objetivo e assume como uma cruzada pessoal ter sua

29. Durante a ditadura
militar
algumas
emissoras de televisão
foram fechadas pelo
governo. A justificativa
oficial indicava que o
principal motivo era que
estavam
falidas,
no
entanto,
é
possível
presumir
que
os
fechamentos
tenham
sido
motivados
por
censura governamental.
Da mesma maneira,
pode-se supor que a
concessão de redes era
oferecida somente há
pessoas em quem o
governo militar confiava.

própria emissora. Em uma entrevista à revista Veja, de
1971, quando perguntado pela jornalista Eda Maria Romio
se televisão seria um bom negócio, ele responde:
Não, é um negócio arriscado. Mas não é isso
que importa. Como disse, meu objetivo é ter
uma emissora, e vou ter. Comecei minha
carreira como locutor, como um soldado, e
gostaria de terminar como um marechal. Só
no dia em que eu tiver uma estação de TV,
me sentirei realizado. Se perder algum
dinheiro, não faz mal. Estarei gastando no
meu hobby. (Silvio Santos em entrevista
para Eda Maria Romio in STYCER, 2018,
p.35)
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Sua jornada continua, em meio a visitas aos gabinetes do
Ministro das Comunicações e do Presidente, criando um
verdadeiro lobby para conseguir seu canal.
O ministro Quandt de Oliveira (da
Comunicações)
não
tinha
nenhuma
restrição em relação a Silvio, nem o próprio
presidente Geisel. Figueiredo muito menos.
Eles eram não digo influenciados, mas
sentiam o que o povo estava sentido.
Lembro que, várias vezes em que visitamos
o Palácio do Planalto, funcionários se
reuniram em volta do Silvio, formando uma
pequena multidão, fazendo votos, pedindo
autógrafos. Isso acontecia até nas
antessalas da presidência. Fomos ao
gabinete de Geisel duas vezes. No de
Figueiredo, chefe do SNI, várias vezes. Ao
Quadt de Oliveira, sempre. (Demerval
Gonçalves, diretor administrativo de Silvio
Santos, in STYCER, 2018, p.40)

O lobby eventualmente funcionou e, em outubro de 1975,
através de um decreto assinado pelo presidente general
Ernesto Geisel, Silvio Santos assume a concessão do canal
II no Rio de Janeiro, a TVS. O empresário se adequa ao
único modo possível de fazer política durante a ditadura
militar: estabelecer relacionamentos e fazer lobbies para
conseguir concessão pública. Em pouquíssimo tempo o
empresário viabiliza toda a estrutura e o pessoal
necessário, estreando seu canal em 14 de maio de 1976.
Silvio Santos trabalha na mesma sintonia que o governo
militar, tendo como principal agenda o desejo de unificar o
Brasil pela televisão e incorporar a massa de consumidores
a este sentimento de unificação, principalmente através do
sonho de consumo e da felicidade através da posse. Isso
fica claro na entrevista, concedida à revista Realidade, de
1975, na qual o próprio apresentador admitiu que um único
canal não satisfazia seus desejos de se tornar um
“marechal” da televisão.
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Diferentemente dos empresários pioneiros,
Silvio Santos tinha consciência de que um
canal local, como a TVS no Rio, não seria
suficiente
para
manter
o
negócio
sustentável: “Eu falo de “emissora”, mas é
claro que estou pensando em “rede” para
me comunicar com o Brasil inteiro. Esta é a
minha grande preocupação e minha grande
esperança”, diz à revista. “Não quero o canal
de TV para ganhar dinheiro; dinheiro eu
ganho com o Baú, com o gado”, destaca a
edição, em letras grandes, abaixo do título
“Silvio Santos conta tudo”. A frase completa,
no corpo da reportagem, é tão demagógica
quanto: “Veja, não se trata de dinheiro:
dinheiro eu ganho com o Baú, com a
financeira, com o gado. Com a minha
televisão eu quero é realizar coisas novas,
eu quero é lutar, ganhar a simpatia e a
confiança do público do Brasil”. (STYCER,
2018, p.41-42)

Seguindo sua empreitada, entre os anos de 1980 e 1981, o
empresário buscou, então, adquirir a concessão de mais
emissoras para poder formar uma grande rede televisiva.
Após diversas negociações e estratégias de mercado, em
25 de março de 1981, o presidente João Figueiredo assina
um decreto concedendo à Silvio o direito à mais quatro
canais. Nasce assim o Sistema Brasileira de Televisão, o
SBT.
Em 1981, Silvio Santos finalmente
alcançaria a concessão da rede que tanto
sonhava. Mas foi preciso mais do que a
pesquisa de opinião pública para chegar à
reta final. Assim como no caso da
concessão da TVS, Silvio e sua equipe
tiveram que batalhar muito para alcançar o
objetivo. Mais uma vez, membros de sua
equipe, como Luciano Callegari e Arlindo
Silva, estiveram presentes nessa importante
fase profissional. Algumas viagens para
Brasília foram necessárias, assim como
algumas reuniões com peças-chave do
governo. Dessa vez, o ministro das
Comunicações era Haroldo Corrêa de
Mattos, o homem que teria a palavra final na
decisão das concessões. Mostrando mais
uma vez a seriedade e a viabilidade do seu
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projeto para um sistema de televisão, o
Empresário e sua equipe obtiveram mais
uma importante vitória. Agora estava
nascendo Sistema Brasileiro de Televisão.
(BATISTA, MEDEIROS, 2017, p.128-137).

Daí em diante a emissora apenas cresceria até ter
cobertura nacional e ser uma das principais redes do país.
Atualmente o SBT é a segunda maior rede do Brasil, atrás
apenas da Rede Globo.
É interessante observar como a jornada de Silvio Santos
para conseguir sua rede de televisão está ligada à sua
participação na política. Data da década de 50 seu primeiro
contato com candidatos, que financiaram suas caravanas
de circo em troca de animações em comícios. Para
conseguir seus canais, Silvio teve que enveredar-se por um
caminho de lobismos e articulações entre ministros e
presidentes, durante a ditadura militar, quando demonstrou
ter ótimas relações com os governantes em questão.
Na década de 80, Silvio atinge outro patamar em sua
relação com a política, quando tenta candidatar-se a
prefeito de São Paulo e, em seguida, a Presidente do Brasil.
As inclusões do apresentador de forma efetiva na vida
política se dão de forma, aparentemente, apressada e sem
o devido planejamento, levando a inferir que Silvio
acreditava que sua fama e sua influência com o público
seriam suficientes para que ganhasse eleições.
Embora nunca tenha assumido nenhum cargo público, nem
tenha conseguido, de fato, concorrer a nenhuma eleição,
Silvio Santos sempre manteve um relacionamento amigável
com todos os presidentes em exercício e nunca se colocou,
publicamente, como oposição a nenhum governante,
independente de quem estivesse no cargo – dos militares,
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passando pelos presidentes de direita, de esquerda, até,
eventualmente, apoiar Jair Bolsonaro nos dias de hoje.
Ele passa seu posicionamento, em suas palavras,
“apolítico”, na sua comunicação com seu público, a política
seria algo distante e complicada, que só atrapalha o
entretenimento. Ao mesmo tempo, o empresário Silvio
Santos sabe percorrer com maestria estes terrenos, sempre
que tem interesse em algo que o governo possa oferecer
para suas empresas.
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Silvio Santos e a Política
No ano de 1989 Silvio Santos tentou se candidatar a Presidente do Brasil. O apresentador se
filiou ao Partido Municipalista Brasileiro (PMB) e entrou em campanha no lugar de Armando
Corrêa, primeiro nome indicado pelo partido. Silvio chegou a fazer campanha, mas alguns dias
antes das eleições, o Tribunal Superior Eleitoral impugnou sua candidatura por irregularidades
encontradas.
Devido a pressa com que sua candidatura foi decidida, as cédulas eleitorais já haviam sido
impressas com o nome de Corrêa, e, mesmo que tivesse que pedir para que os eleitores
votassem no número 26, que estaria impresso com o nome “Corrêa” nas cédulas, ao invés de
procurar pelo nome “Silvio Santos”, ele ainda estava em primeiro lugar nas pesquisas e tinha
grandes chances de ter sido eleito.
“Se o lenhador Abraham Lincoln foi presidente dos Estados Unidos e o ator Ronald Regan
também – e por dois mandatos -, um camelô que virou artista e empresário pode ser presidente
do Brasil. Se existem empresários, pessoas de formação universitária e homens de projeção
nacional alimentando este tipo de preconceito contra mim, eles não deveriam estar nas
importantes posições que ocupam.” (Silvio Santos à Revista Veja in STYCER, 2018, p.118).
“De Figueiredo a Michel Temer, passando por Sarney, Collor, FHC, Lula e Dilma, Silvio nunca
negou sorrisos nem elogios aos presidentes do Brasil. “Eu sou um concessionário, um “office
boy” de luxo do governo. Faço aquilo que posso para ajudar o país e respeito o presidente,
qualquer que seja o regime”, disse em 1988.” (STYCER, 2018, p.226)
Figura 1 – Cena da propaganda eleitoral de Silvio Santos, 1989. Fonte: “Sílvio Santos para Presidente Eleições 1989”, 1989.
Figura 2 – “Silvio tira votos de todos os candidatos”. O Estado de São Paulo. 02/11/1989. Fonte: GOMES,
1989.
Figura 3 – Montagem com imagens de Silvio Santos encontrando-se com Presidentes do Brasil. Fonte:
STYCER, 2018, p.226.
Figura 4 – Encontro entre Silvio Santos e Jair Bolsonaro em Maio de 2019. Foto de Lourival Ribeiro/SBT.
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2.6. Do Subterrâneo ao Terreiro Eletrônico

Durante a década de 70 o Oficina passa por um período de
aparente submersão: É um período de mudanças e buscas
por novos caminhos dentro da companhia. Viagens
acontecem, dentro do Brasil e no exterior. A perseguição
política aumenta com ataques ao teatro, invasões, prisões
e exílio de alguns integrantes. A contracultura (o
underground) se firma como a única forma de oposição
possível ao AI-5. Com o afastamento do Oficina de seu
espaço na Jaceguai, outras companhias, como o Grupo
Ornitorrinco, ocupam o teatro, e o prédio vai se degradando
e sucumbindo ao abandono aos poucos.
Neste momento, os integrantes divergem entre si nas
opiniões sobre o tipo de teatro e as linguagens que
desejavam explorar. O núcleo inicial de atores se desfaz e
o grupo vai formatando aos poucos o conceito de Te-Ato,
que permearia a partir de então o fazer da companhia.
No meio da viagem, o Teatro Oficina
descobriu que as experiências que estava
fazendo não se inseriam mais no conceito
de linguagem teatral, visto que tinham
abolido, de vez, a máscara, a personagem.
A estrutura dos happenings era muito
simples e baseada no encontro dos atores
do conjunto com o povo da região. As ações
simbólicas – carregar pedras para a
construção de uma ponte, por exemplo,
transformavam-se numa realidade, na
medida em que a ponte era realmente
construída, com todo o cansaço físico que o
ato sugeria. Era a transformação da arte em
vida e da vida em arte. Na entrevista ao
Jornal da Bahia, por exemplo, uma ação real
– a entrevista – era transformada em uma
ação simbólica – os atores fingiam morrer
em cima das mesas. Em Brasília, no
percurso do túneo, os atores realmente
deram e apanharam dos estudantes. O
nome teatro foi então, a meu ver
inteligentemente, abandonado e a nova
preposição de continuação seria chamada
de “Te-ato” – nome com múltiplas
significações que vão desde “te uno a mim”,
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até... “te obrigo a unir-se a mim”. (SILVA,
2008, p.202-203)

Ainda assim este período é de rica produção, com
montagens como Gracias Señor30 e um novo entendimento
do teatro produzido ali.
A estreia de Gracias Señor (que surge em experimentações
durante viagens ao interior do Brasil com o nome de
“Trabalho Novo”) marca um desejo pela diluição das
barreiras entre teatro e vida que vinha se instaurando nas
produções do grupo. O contato com o grupo americano
Living Theatre31, a influência do trabalho de Artaud32, a vida
em comunidade, a presença e a força de um coro33, o uso
de

substâncias

apresentações,

como
a

a

criação

mescalina
coletiva...

durante
Vários

as

fatores

convergiam neste nascimento do Te-Ato. E as fronteiras
entre vida, teatro, palco, plateia, prédio, santuário, cidade
vão aos poucos de mesclando. De acordo com Silva:
O Oficina acabara de perder o seu núcleo de
atores com técnicas de interpretação
apurada – os “representativos” – e se
fechava agora, durante a viagem, numa
comunidade
composta
de
atores
inexperientes – cinegrafistas, intelectuais –
enfim pessoas que não assumiriam o teatro
como profissão. Ao mesmo tempo, José
Celso iniciava uma carreira de intérprete e
dizia, muito claramente, que não gostaria
mais de dirigir ninguém. O seu posto
entretanto, de fomentador de atividades,
jamais foi deixado para outrem. Enfim, o
Oficina estaria também incluído na
tendência do teatro da década de sessenta,
pelas seguintes características:
- O teatro em si não existe. Veremos que,
por não aceitar mais as definições da arte
teatral, iriam inventar um novo nome para o
exercício de comunicação que estavam
realizando. (...) Agora estavam chegando à
fase do “nós não representamos, nós
somos”. (...)
- Negar a propriedade. O Oficina abandona
a estrutura de empresa para viver em
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30.
Gracias
Señor.
Criação Coletiva. Estreia
em 02/1972.
31. A companhia teatral
Living Theatre, fundada
em 1947 nos Estados
Unidos, destacou-se no
cenário alternativo, por
seu caráter experimental,
pela
diluição
das
fronteiras entre teatro e
vida, a dissolução da
quarta parede e da
divisão entre palco e
plateia / atores e público,
e a vida em comunidade.
Estiveram no Brasil no
início dos anos 70, a
convite do Oficina, para
trabalhar em parceria
com o grupo. No entanto,
o trabalho em conjunto
não se consolidou como
esperado e o Living
Theatre se instalou em
Ouro Preto para a
montagem
de
um
espetáculo próprio. O
que
também
não
aconteceu, já que os
membros da companhia
foram presos e expulsos
do país pelo governo
militar.
32.
Antonin
Artaud
(França, 1896 – 1948) foi
um dos principais nomes
das
vanguardas
artísticas do início do
século XX no campo
teatral. Seu fazer teatral,
denominado, Teatro da
Crueldade, preconizava
uma relação visceral do
ator com seu próprio
corpo e seu próprio ser,
em um fazer quase que
ritualístico. Seu trabalho
vem como uma base
para as mudanças que o
Oficina vivia naquele
momento de transição
entre o espetáculo teatral
de raízes clássicas e
dramatúrgicas, para a
experiência teatral mais
próxima da vida, da
criação coletiva, e o teato.

comunidade, onde os lucros eram divididos
e deveriam servir, apenas, para a
subsistência de seus membros. Uma teoria
generosa e uma rigorosa reflexão cederiam
lugar para uma prática violenta e uma ação
total. (...) Finalmente, e talvez aí a mais
importante mudança da década, mudar a
relação cena-público em busca de uma
participação mais ativa por parte dos
espectadores. O objetivo essencial do
“Trabalho Novo” era justamente a abolição
da divisão palco e plateia e a instituição de
um jogo criativo interpessoal. (SILVA, 2008,
p.202)

Com as experiências do Trabalho Novo e em Gracias Señor
o Oficina atravessa, aos poucos, as cortinas que separam
o público dos artistas e trazem a vida para a arte. Esta nova
forma de fazer teatro, que eles denominam Te-Ato, traz um
novo posicionamento e relevância para o grupo dentro da
contracultura e do cenário artístico brasileiro na década de
70.
Neste novo gesto radical, o Oficina exibe uma coerência
espantosa com sua etapa anterior, enveredando por uma
proposta político-cultural sobre a qual vale a pena refletir.
Retomando Schwarz, se o Oficina oferecia ao seu público
um espelho para ver suas contradições (que lucravam, no
fim das contas, com o regime a que se opunham, e queriam
ter a consciência tranquila frequentando o teatro de
vanguarda), pensando assim fazer um trabalho político,
neste momento parece que voltaram o espelho em sua
direção. Afinal de contas, eles ainda eram um grupo teatral
33. Como nos ditirambos
gregos, quando o coro
marcava a ponte entre os
atores da tragédia e os
deuses,
no
Teat(r)o
Oficina, o coro vem como
a ponte entre os atores e
a vida, a plateia, a
existência
política
e
social fora dos palcos.

que oferecia seus serviços a esse público (uma empresa
cultural de sucesso...).
Sendo assim, ser consequente, era dissolver a companhia
e aplicar o remédio que anteriormente ofereciam a seu
público (a crítica moral, segundo Schwarz) e mudar seu
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posicionamento no mundo: “nós não representamos, nós
somos”.
Não era apenas a questão de abolir a representação teatral,
o personagem, era também abolir a máscara social de ator,
para reinventá-la no cotidiano – fazer uma crítica feroz, mas
moral, a cada ação e comportamento, assim existência e
teatro seriam superados em uma nova síntese.
Mas qual a natureza desta nova síntese?
Seria a autenticidade da experiência pessoal privada o
melhor guia para a crítica social? O modelo romântico da
arte (originalidade, autenticidade) seria o caminho para a
sua crítica?
Lembrando Sennet (O Declínio do Homem Público), o que
acarretaria o abandono (ou a perda) da máscara social?
Qual articulação entre a esfera pública e a privada que ela
pressupõe?
Ou ainda, seria ela possível ou suporia apenas uma
institucionalização mais refinada de representações sociais
da espontaneidade, da criatividade? Abriria caminho para o
elogio da autenticidade da vida privada, da perfeita
expressão do eu, do indivíduo, como horizonte e utopia da
vida social?
Estes questionamentos levantam algumas reflexões e
discussões maiores,

que não prolongaremos nesta

pesquisa, mas nos ajudam a ler de diversas maneiras a
trajetória do Oficina, que precisou ir até este extremo - a
dissolução total da forma – para poder voltar para seu
status de companhia/empresa e, consequentemente, para
o seu teatro.
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Com a chegada da década de 80, o abrandamento da
perseguição política e a volta do exílio, o edifício, que
seguia bastante subutilizado, vai aos poucos sendo
retomado. E, assim como os novos tempos, os novos
integrantes da companhia, o novo te-ato e os novos
desejos, o edifício teatral também precisa mudar.
Durante mais de uma década tenta-se viabilizar a
construção do teatro novo. Ao longo deste processo, com o
prédio existente se deteriorando por falta de manutenção e
verbas, e o desejo palpável do grupo de mudanças se
materializa na transformação física do teatro, que vai aos
poucos sendo modificado e demolido.
(...) o grupo do teatro começou a demolir
eles mesmos o que achavam o que deveria
ser demolido. Então era um grupo de atores,
homens e mulheres, artistas de marreta,
picareta na mão demolindo tudo! E o que
ocorre é que esse pessoal não é,
evidentemente, conhecedor de técnicas de
obra, mas, ao mesmo tempo, é muito
criativo. Então a medida que iam demolindo,
ia surgindo uma ideia nova e iam atrás
dessa ideia nova sem o desenvolvimento de
um projeto e coisa e tal. E afora que era uma
barbaridade, questões de segurança, deles
próprios, no meio daqueles escombros... e
eu não tinha a menor condição de ir todos os
dias lá. Quando isso começou a evoluir a
ponto de se ter chegado no nível dos
respaldos das fundações, eu entrei em
pânico e falei para Lina, falei: “olha Lina,
você tem que agora tirar um dia e ir lá
comigo, porque está ficando grave”. Bom,
nós fomos, e quando ela viu aquilo, ela
gritou comigo assim, “você está querendo
perder o seu CREA? Porque eu não quero.
Chame o Roberto Rochlitz. O Roberto é um
engenheiro fantástico, um engenheiro que
tem uma visão, uma intuição sobre
estrutura, maravilhoso, e sempre foi
colaborador da Lina nos projetos (...).
Realmente foi a salvação, tinha que ir um
grande
técnico
lá...
Bom,
ele,
evidentemente, mandou parar tudo e não se
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tomar providência nenhuma, enquanto não
se desenvolvesse o projeto, inclusive
arquitetônico, suficientemente para a gente
saber aonde iria para, seja com a demolição,
seja com a escavações e, principalmente,
como proteger o que já estava em
andamento, em alto grau de destruição.
(Suzuki in SILVA, 2004, p.327-328).

Mais uma vez, assim como havia acontecido após o
incêndio em 66, o teatro vai ao chão. O Oficina não se
reconfigura somente em seu fazer teatral... Seu edifício –
sua casa – também é reconfigurado. Assim como o cenário
em Na Selva..., assim como o Bixiga, enfrentando o
Minhocão-bulldozer que veio rasgando o bairro, o Oficina
se destrói para renascer mais uma vez.
Simultaneamente a este processo, no ano de 1980, o Grupo
Silvio Santos inicia uma sequência de compras e
demolições de várias construções na quadra onde se
localiza o teatro, com o objetivo de viabilizar o grande
terreno para um novo empreendimento imobiliário. E, assim
como fez com os outros lotes, oferece uma proposta de
compra visando demolir o teatro e incorporar o terreno ao
grande vazio urbano que se formava ali.
Neste momento o Grupo Oficina ainda não era dono da
propriedade, e sim, locatário e, considerando o estado de
deterioração e aparente abandono do prédio, a venda do
terreno ao Grupo Silvio Santos parecia quase certa. No dia
06 de abril do mesmo ano um oficial de justiça dá o prazo
de um mês para que o grupo compre o teatro ou deixe o
prédio.

Inicia-se

então

mais

um

movimento

com

apresentações, shows, eventos e mobilizações para que o
Oficina salve seu território.
Entre 1975 e 1980 o teatro viveu um período
de leituras, de elaboração do filme “O Rei da
Vela”, de ensaios, e até esteve alugado para
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outras peças. Com a retomada de “posse”
de fato do espaço, pelo grupo Oficina, e com
a precariedade física em que se
encontravam as instalações, teve o início o
movimento para a compra do imóvel e sua
reestruturação, que acabou tendo resultado
o seu tombamento pelo CONDEPHAAT em
1981, a partir de um parecer de Flávio
Império, que diz ser o Teatro Oficina “um
bem cultural da cidade não pela importância
histórica do imóvel, mas pelo seu uso como
palco das transformações do teatro
brasileiro”. No ano seguinte houve a
desapropriação
do
imóvel
e
sua
incorporação ao patrimônio público estadual
sob administração da Secretaria de Estado
da Cultura. (BARDI, ELITO, CORREA, 1999,
p.04)

O tombamento do teatro é comemorado “numa Grande
34. Lina Bo Bardi (Roma,
1914 – São Paulo, 1992)
estudou arquitetura na
Itália, onde chegou a
atuar profissionalmente,
ne entanto, diante do
cenário pós-guerra na
Europa, muda-se para o
Brasil com seu marido
Pietro Maria Bardi, em
1946. Lina estabelece-se
como um dos principais
nomes da arquitetura
moderna
no
país,
projetando
marcos
arquitetônicos, como o
MASP
e
o
SESC
Pompéia, ambos em São
Paulo. Ao longo de sua
vida, se envolve com
diversos
projetos
artísticos e culturais,
transitando entre o teatro,
as artes plásticas, a
cultura popular brasileira
e a cenografia.
35. Edson Elito (1948) é
um arquiteto atuante na
cidade de São Paulo.
Entre suas obras estão o
Teatro do Colégio Santa
Cruz, em São Paulo, o
SESC Santo Amaro,
também em São Paulo,
além de diversos projetos
de
Habitações
de
Interesse Social.

Festa com todos os movimentos simultaneamente criando
pelo espaço todo transformado em Terreiro Eletrônico”
(MARTINS, 2013, p.240). Neste momento o prédio já não
existe, e o grupo inicia a campanha para a construção do
novo teatro.
Lina Bo Bardi34 e Edson Elito35 assumem a tarefa de
projetar o novo teatro:
Quando iniciamos o projeto e durante toda a
sua concepção, Lina e eu procuramos
concretizar as propostas cênica e espacial
de Zé Celso. Houve um saudável, por vezes
complexo, processo de integração de
diferenças culturais e estéticas: de um lado
nós
arquitetos
e
nossa
formação
modernistas, os conceitos de limpeza
formal, pureza de elementos, less is more,
racionalismo construtivo, ascetismo e do
outro, o teatro de Zé Celso, com o
simbolismo, a iconoclastia, o barroco, a
antropofagia, o sentido, a emoção e o desejo
de contato físico entre atores e plateia, o “teato”. (Edosn Elito in BARDI, ELITO,
CORREA, 1999, p.06)

O edifício do teatro segue o conceito de rua, de local de
passagem, e em seu projeto traz diversos elementos que
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mesclam as noções de espaço público-privado, internoexterno e aberto-fechado. As paredes laterais, originais,
com tijolos expostos e arcos coloniais transmitem a noção
de espaço fechado, seguro e tradicional: pronto para
acolher o público em um local teatral. Ao mesmo tempo as
galerias (plateias) laterais em estruturas metálicas com
leves bancos de madeiras remetem a andaimes inseguros
e desconfortáveis, retirando os espectadores de qualquer
lugar de conforto e estabilidade que se poderia esperar de
um espaço teatral enclausurado em um edifício.
O espaço também traz diversos elementos que remetem à
natureza e ao espaço exterior como a terra, a água e o ar.36
O projeto incorpora um jardim interno (uma grande floreira
lateral), uma fonte, além de um sistema que permite que o
teto seja retraído e o teatro se abra para o céu. Uma grande
janela envidraçada na lateral do teatro provém iluminação
natural e contato visual com o exterior e a realidade. Uma
característica não muito comum aos edifícios teatrais.
A ideia de passagem, conexão e integração interior-exterior
acompanha os anseios que existiam de ocupar o entorno,
de unificar o teatro ao vazio que se formou atrás do prédio
após todas as demolições realizadas pelo Grupo Silvio
Santos e que a companhia teatral “descobriu” quando
derrubaram a parede dos fundos do teatro.
O projeto para o Teatro Oficina deveria varar
literalmente as paredes do fundo,
desembocando em uma praça pública que o
ligasse ao outro lado da rua, ao vale do
Anhangabaú. A ideia era criar uma via de
passagem potencializada considerando a
predominância de percursos a pé do bairro
do Bixiga, um dos mais antigos da cidade de
São Paulo. Lina procura integrar este
pequeno teatro à escala, às características
e à diversidade daquele bairro de classe
operária. Acreditava, no futuro, em ampliar o
teatro para toda a quadra. Previa a
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36. Paralelamente às
conversas para o projeto
do edifício, o grupo
estudava o texto e a
montagem de Bacantes.
A
necessidade
do
contato com a natureza e
os elementos naturais
extrapola então o estudo
do texto e se mescla ao
projeto arquitetônico.

derrubada do muro dos fundos assim como
o da área envidraçada, porque vislumbrava
no projeto “uma experiência germinal de
uma outra cidade”, que se integraria sob a
forma de um teatro-estádio público. (LIMA,
2012, p.62)

Em 1993, o edifício novo é inaugurado com a peça HamLet37 e, cada vez mais, os limites físicos – as paredes –
daquele teatro estavam se tornando tão difusas quanto os
limites que existiam entre o teatro ritual do Oficina (Te-ato),
e a vida, política, sociedade e plateia.

37. Ham-Let, de William
Shakespeare. Direção de
José Celso. Estreia em
03/10/1994.

Todas essas camadas artísticas e urbanas
de significação confluíam na montagem de
Hamlet feita pelo grupo, agora rebatizado de
Companhia de Teatro Comum Uzyna
Uzona. “Ser ou não ser” é a famosa
indagação não apenas filosófica, contida na
peça,
mas
também
metalinguística,
desvelando a encenação por dentro do
teatro – lembremos que a peça punha fim a
um longo período de “não ser” do Oficina,
em que ele havia ficado distante do front da
cena artística da cidade. Em chave
antropofágica, citando Oswald de Andrade,
Zé Celso toma o “tupi or not tupi” para
aproximar a tragédia norte-europeia, escrita
na passagem do século XVI para o XVII, do
contexto brasileiro de então. A saber, um
contexto marcado tanto pela teatralização
da farsa política que se revela no escândalo
de corrupção do Presidente Fernando Collor
de Mello (...), quanto pela chocante irrupção
de uma violência endêmica nas grandes
cidades. (...)
Ao mesmo tempo, os vários movimentos
sociais surgidos com a redemocratização do
país, em meados da década anterior,
começavam a amadurecer e ganhar espaço
público, sobretudo com marchas e
ocupações
do
Movimento
dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), e
os vários movimentos de luta por moradia na
cidade, fortalecidos em São Paulo durante a
prefeitura de Luiza Erundina (1989-1992), e
que levariam a pauta política da reforma
agrária para o campo da reforma urbana.
Questão que, como veremos, conflui em
grande medida com as lutas da companhia
Uzyna Uzona a partir de então no campo

125

imobiliário, atravessando também a sua
dramaturgia na virada para a década
seguinte, com o ciclo Os sertões (20012006). (WISNIK, 2016, p.467-468)

Com a montagem de Ham-let, o Oficina volta aos palcos
para “ser” novamente: ser grupo de teatro, ser companhia
e empresa, ser formado por atores, retomar o texto
dramático e os clássicos, e, agora com seu novo teatro
reformado, ser espaço teatral. O percurso nas duas
décadas

anteriores

de

reclusão,

estudos,

viagens,

demolição e, de certa forma, negação ao teatro, traz para o
grupo um repertório de visão de mundo. O Oficina vai ao
interior do país, vai ao exterior, vivencia outros lugares
físicos e simbólicos para então voltar ao seu território.
O novo edifício teatral é uma convergência de toda a
história da companhia até então: A cidade entra no teatro
pelo janelão lateral que vê o grande terreno vazio do Grupo
Silvio Santos. As portas da frente se abrem totalmente para
a Jaceguai e o Minhocão. O teto se abre para o céu e para
o Edifício Angra dos Reis38, de onde, eventualmente, voam
ovos, atingindo os atores em cena, quando os espetáculos
passam das 22:00 horas e o barulho do teatro incomoda a
vida em vizinhança. O teatro sai para a cidade, toma as ruas
e ocupa em procissões o Bixiga. O Oficina ocupa, literal e
metaforicamente, a cidade ao seu redor.

38. Edifício residencial,
vizinho ao teatro e um
dos poucos imóveis que
ainda resistem inteiros na
quadra,
graças
à
mobilização de seus
moradores que se recusa
a
vender
os
apartamentos.
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Gracias Señor
A montagem de Gracias Señor, na década de 70, marca o início do desenvolvimento do conceito
“te-ato”, uma diluição dos limites entre vida e arte, entre teatro e realidade.
Neste período o grupo viaja pelo interior do país, experimenta a vida em comunidade, a criação
coletiva, linguagens próximas do que entendemos hoje como performance e happening, além de
experimentar a criação acompanhada de psicotrópicos, como a mescalina.

Figura 1 - Apresentação de Gracias Señor (1972). Fonte: AEL, Unicamp.
Figura 2 - Apresentação de Gracias Señor (1972). Fonte: AEL, Unicamp.
Figura 3 - Colagem “Paredão” (1972). Fonte: AEL, Unicamp.
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O 3º Teatro Oficina – o Terreiro Eletrônico
O novo prédio do Teatro Oficina ocupa, praticamente, toda a extensão do terreno. As paredes
de tijolos com arcos da fundação original foram mantidas. Acima delas se erguem as novas
paredes, uma grande janela lateral, e uma cobertura com sistema que permite mobilidade: o teto
se abre.
Há ainda uma fonte, um canteiro próximo da janela, e um fosso central que permite que se
acenda uma fogueira no centro do teatro: todos os elementos da natureza clamados no texto de
Bacantes estão presentes no projeto arquitetônico.
As galerias laterais permitem que o público se acomode ao longo do palco-passarela-rua. Esta
rua, hoje chamada de Rua Lina Bardi pelo grupo, se inicia na entrada do teatro, na Rua Jaceguai,
e pode possuir, ou não, saída pelos fundos do teatro. Isto depende do momento e de como estão
as negociações com o Grupo Silvio Santos.
O palco-passarela, com o público disposto em galerias/andaimes, exige um trabalho de
movimentação, corporeidade e projeção de voz totalmente diferente de qualquer outro tipo de
palco. As construções de cenografia e iluminação também fogem ao usual, neste caso, não
somente pelo formato do teatro, mas também pela presença da grande janela que permite a
vista do exterior e a entrada de luz da rua.

Figura 4 - Estudo para a planta do novo Oficina. Fonte: BARDI, ELITO, CORRÊA, 1999, p.05
Figura 5 – Projeto do 3º Teatro Oficina Fonte: BARDI, ELITO, CORRÊA, 1999, p.08
Figura 6 - Teatro Oficina (Janela e canteiro lateral). Fonte: Arquivo Pessoal.
Figura 7 - Teatro Oficina (Janela e canteiro lateral). Fonte: Arquivo Pessoal.
Figura 8 - Teatro Oficina – Teto retrátil. Fonte: Arquivo pessoal.

129

130

131

132

2.7. O Império do Grupo Silvio Santos
39.
O
Banco
Panamericano,
criado
em 1990, foi um dos
principais
fiascos
econômicos do Grupo
Silvio Santos. O banco
faliu, com uma dívida de
mais de 4 bilhões de
reais e foi “vendido” para
o grupo BGT Pactual,
que não teve que retornar
nenhum valor para o
GSS, uma vez que
assumiu toda a dívida do
banco.

Enquanto

Silvio

Santos

expandia

seus

negócios,

aumentando os prêmios do carnê do Baú, produzindo
programas de televisão e adquirindo emissoras de
televisão, as demandas práticas e burocráticas de suas
empresas também se expandiam. Para cada nova atração,
ou produto, vendidos pelo apresentador, surgiam novas
questões administrativas, de produção, de publicidade,
editoriais, entre outras.
Logo no início do Baú da Felicidade, na década de 60, Silvio
percebeu que seria mais interessante abrir novas empresas
que atendessem as demandas de seus próprios negócios,
do que terceirizar estes serviços. A partir daí o empresário
passou a abrir ou adquirir novas empresas nas mais
diversas áreas. Com tantas novas companhias sob seus
cuidados, o apresentador cria um conglomerado que
abrigue todas suas demandas.
Nesse momento, Silvio já tinha uma imagem
consolidada como homem de negócios. Até
mesmo pelo expressivo número de
funcionários em suas empresas, é de se
notar que o grupo era um negócio “parrudo”.
Em junho de 1972, Silvio Santos criou a
holding Silvio Santos S/A Administração e
Participações para conseguir unificar a
administração de todas as suas empresas,
que, na época, totalizavam dez. (BATISTA,
2017, p.108)

Desta forma nasce o que é hoje conhecido como Grupo
Silvio Santos. O grupo empresarial já atuou, ou atual ainda
nos dias de hoje, principalmente na área da comunicação
(SBT, SBT Filmes, SBT Music, SBT Licensing), no setor
financeiro com títulos de capitalização, previdência e
seguro (Liderança Capitalização, Aspen Seguros, Perícia
Corretora de Seguros, Banco Panamericano39); no setor de
cosméticos (Jequiti); setor hoteleiro (Hotel Jequitimar);
setor imobiliário (Sisan), entre outros.
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O

Grupo

Silvio

Santos

é

uma

engrenagem

autossustentável, que se organiza em um sistema de
codependência entre as empresas do grupo. Este sistema
se sustenta desde os primeiros momentos do Baú da
Felicidade: Os carnês são vendidos e levam à sorteios nos
programas da televisão. Da mesma maneira os programas
na televisão têm audiência pois há o interesse nos sorteios
e nos prêmios do baú. O SBT se autofinancia com o Baú da
Felicidade, da mesma maneira que todas as empresas do
GSS se apoiam prestando serviços uma para as outras.
O público alvo do Grupo Silvio Santos é, prioritariamente, o
público do SBT que compra os carnês do Baú. Toda a
programação da rede é voltada para esta audiência:
Durante

a

semana

a

programação

é

composta

prioritariamente por novelas (uma boa parte destas
importadas do México); Programas de auditório ou
entrevistas, baseados em conflitos pessoais, fofocas sobre
artistas, ou competições entre os participantes (neste grupo
se encontram programas como “Casos de Família” ou
“Teste de DNA do Ratinho”, que normalmente colocam os
participantes em situações constrangedoras); Programação
infantil, que o próprio Silvio Santos faz questão de destacar
como essencial para sua emissora (como em uma
estratégia de formação de público); E uma singela
programação jornalística com algumas inserções ao longo
do

dia

e

sem

muito

compromisso

com

críticas

especializadas, ou pontos de vista, chegando em alguns
momentos a um tom bastante sensacionalista.
Durante os finais de semana, principalmente aos domingos,
entram em cena os programas de auditório e sorteios,
muitos deles apresentados pelo próprio Silvio Santos. São
nestes programas que acontecem os sorteios do Baú da
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Felicidade. São nestes programas que os sonhos se tornam
realidade. São estes programas que arrastam caravanas do
Brasil inteiro para os estúdios do SBT em São Paulo,
semanalmente.
Os cenários destes programas seguem, normalmente, a
mesma lógica espacial: Plateia do tipo auditório, sempre
iluminada, em frente a um palco, normalmente no mesmo
nível

da

plateia.

No

palco

estão

elementos

que

normalmente servem às brincadeiras ou sorteios que serão
realizados ali. Existem, em muitos momentos, elementos
bastante glamourizados, com brilhos e sinais que remetem
à riqueza e aos prêmios sorteados, como casas e barras de
ouro.
E assim, encabeçando uma grande holding multifacetada e
um império nas comunicações, Silvio Santos se glorifica
como símbolo máximo do sucesso empresarial e do mundo
das comunicações. Como podemos observar, a trajetória
do empresário mescla constantemente os caminhos do
apresentador de televisão com as ações do comerciante. E
é desta forma que Silvio melhor se identifica, como um
comerciante, um vendedor.
Todo seu império se constrói a partir da vontade de vender
seus produtos. O apresentador age como se fizesse
televisão por hobby e abre uma nova empresa a cada nova
oportunidade de mercado que encontra. Não parece,
também, apegado aos seus negócios, sem demonstrar
grandes preocupações quando algum ramo de sua holding
sofre fracassos financeiros, contanto que consiga realinhar
a balança com lucros em outras áreas e que sempre tenha
seu canal de comunicação em massa com seus
espectadores para que possa continuar a vender esta
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imagem de sucesso e prosperidade que é encontrada no
SBT.
Este sim é o principal produto que Silvio Santos oferece: a
imagem de sucesso e prosperidade, afinal de contas, se um
camelô das ruas do Rio de Janeiro conseguiu se
transformar no dono de um império empresarial, qualquer
um também pode, talvez apenas, com uma pequena ajuda
da sorte e dos sorteios realizados pelo Baú da Felicidade.

136

O Grupo Silvio Santos – Inserção Espacial
Silvio Santos consegue a concessão de sua primeira emissora no Rio de Janeiro (1975), mas
logo já consegue mais emissoras e inicia sua rede de televisão (no ano de 1980 Silvio Santos já
possuía uma emissora em São Paulo, onde já estava instalado com a empresa do Baú da
Felicidade, uma em Porto Alegre e uma em Belém). Até o início da década de 90 o SBT já estava
instaurado no país, com emissoras afiliadas em todos os estados. (O mapa abaixo apresenta
um panorama atual das emissoras do SBT).
Na cidade de São Paulo a sede do SBT era localizada em um estúdio na Rua Dona Santa Veloso,
na Vila Guilherme (1981-1996). Em 1996 a emissora passa a ocupar o Centro de Televisão da
Anhanguera (também conhecido como CDT da Anhanguera, Cidade da Televisão ou CT do
SBT). O complexo, localizado em Osasco, na rodovia Anhanguera, é o segundo maior complexo
de televisão do Brasil, atrás apenas dos estúdios da Globo no Rio de janeiro, possui 290.000,00
m2 construídos, 9 estúdios de aproximadamente 800 m2 cada, dois enormes depósitos para
cenários e equipamentos, e tecnologia de ponta para gravações e transmissões.
Principais empresas do Grupo Silvio Santos:












SBT – Rede de Televisão
SBT Filmes – Produções cinematográficas
SBT Music – Gravadora
SBT Licensing – Licenciadora de marcas
TV Alphaville – TV a cabo por assinatura
Liderança Capitalização – Financeira
Jequiti – Cosméticos
Hotel Jequitimar – Hotelaria
Maricultura Netuno e Frutivita – Exportadora alimentícia.
Vimave Veículos – Concessionária de veículos.
SiSAN Empreendimetos Imobiliarios – Mercado imobiliário.

Figura 1 – CDT do SBT. Fonte: http://wikimapia.org/242372/pt/Centro-de-Televis%C3%A3o-daAnhanguera-SBT
Figura 2 – Abrangência do SBT no Brasil. Fonte: https://www.sbt.com.br/institucional#onde-estamos
Figura 3 – Primeira sede do SBT em São Paulo, na Vila Guilherme. Fonte:
https://observatoriodatelevisao.bol.uol.com.br
Figura 4 – CDT do SBT. Fonte: http://wikimapia.org/242372/pt/Centro-de-Televis%C3%A3o-daAnhanguera-SBT
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A Programação do SBT
A programação do SBT é composta principalmente por shows de variedades, muitos deles
comandados por Silvio Santos: Programas de namoro, competições entre cidades, competições
entre homens e mulheres, competições entre famosos, shows de talento, jogos (dos quais
podem participar o público ou os convidados do programa), e, principalmente, programas com
sorteios ou onde exista a possibilidade de a audiência ganhar algum prêmio. A maior parte dos
programas de Silvio Santos giram em torno da questão “ganhar”.
Além dos programas de auditório e reality shows, a emissora trabalha com conteúdo importado,
como novelas mexicanas, ou animações infantis.
Os cenários, de um modo geral, nos programas com sorteios e prêmios, normalmente são
sempre chamativos, com brilhos e jogos de luz, com itens como roletas ou pedestais para os
prêmios.
Na imagem abaixo, Silvio Santos apresenta o concurso Miss Brasil, assim como Donald Trump
apresentava o concurso Miss Estados Unidos.

Figura 5 – Topa tudo por dinheiro, 1996. Fonte: O Baú do Silvio Santos.
Figura 6 – Festival da Casa Própria, 1997. Fonte: O Baú do Silvio Santos.
Figura 7 – Miss Brasil, 1984. Fonte: O Baú do Silvio Santos.
Figura 8 – Cidade contra Cidade, Tv Tupi, 1979. Fonte: O Baú do Silvio Santos.
Figura 9 – Jogo das Famílias, Tv Tupi, 1979. Fonte: O Baú do Silvio Santos.
Figura 10 – Domingo no Parque, SBT, 1986. Fonte: O Baú do Silvio Santos.
Figura 11 – Tentação, SBT, 1996. Fonte: O Baú do Silvio Santos.
Figura 12 – Show de Calouros, SBT, 1989. Fonte: O Baú do Silvio Santos.
Figura 13 – Jogo do Milhão, 1999. Fonte: O Baú do Silvio Santos.
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Embora tente em alguns momentos alterar o tipo de programas exibido no canal (na década de
90 o SBT passa por mudanças na programação para tentar mudar sua imagem de canal
“popular”, e implementa programas como o TJ Brasil, com Boris Casoy, e o Programa Livre com
Serginho Groysman), a programação segue sendo prioritariamente de shows de variedade, e,
atualmente, mesmo sua programação jornalística (a programação “séria”) tem ares de
entretenimento, com apresentadores como Dudu Camargo.

Figura
14
–
TJ
Brasil
com
apresentação
de
Boris
Casoy,
http://www.sbtpedia.com.br/2015/08/o-dia-na-historia-21081995-tj-brasil.html
Figura 15 – Programa Livre com Serginho Groisman, 1991. Fonte:
Figura 16 – Programa do Ratinho, 1999. Fonte: Observatório UOL.
Figura 17 – Primeiro Impacto, com Dudu Camargo. Fonte: https://famososnaweb.com/

1995.

Fonte:
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2.8. A Presença Atual

Entre o final da década de 90, os anos 2000 e o início dos
anos 2010, o Oficina passa por um período de relativa
prosperidade: O grupo possui seu lugar de significância
dentro do cenário teatral do Brasil, tanto por sua relevância
artística e estética, quanto por sua relevância política. A
companhia se fortalece e se organiza como empresa. Os
principais integrantes agora são, em sua maioria, atores
profissionais e jovens, que buscam o Oficina já conhecendo
sua história e seu posicionamento teatral e já tendo na
figura de Zé Celso um grande mentor, quase que
messiânico.
O setor financeiro também vê algumas melhorias em
relação às décadas passadas. Com o reconhecimento e a
visibilidade do grupo, os patrocinadores surgem com mais

40. Mistérios Gozozos,
de Oswald de Andrade.
Direção: José Celso.
Estreia em 15/02/1994.
41.
Bacantes,
de
Eurípedes. Direção: José
Celso.
Estreia
em
12/08/1995.
42. Pra Dar Um Fim No
Juízo de Deus, de
Antonin Artaud. Direção:
José Celso. Estreia em
1996.
43. Taniko, o Rito do Mar,
de
Zenchiku
Zeami.
Direção: José Celso.
Estreia em 1997.
44. Cacilda!, de José
Celso. Direção: José
Celso.
Estreia
em
29/10/1998.
45. Boca de Ouro, de
Nelson
Rodrigues.
Direção: José Celso.
Estreia em 12/1999.
46. Os Sertões, de
Euclides
da
Cunha.
Direção: José Celso.
Estreia em 02/12/2002.
47. Os Bandidos, de
Friedich
Schiller.
Direção: José Celso.
Estreia em 07/2007.

facilidade, assim como os patronos e colaboradores, mas,
principalmente, como uma das principais características
das políticas públicas implantadas pelo Ministério da
Cultura neste período, o Oficina se beneficia dos programas
de incentivo à cultura, como a Lei Rouanet, e trava
parcerias profícuas com grandes grupos, como BNDES e
Petrobras.
Várias

produções

são

montadas,

como

Mistérios

Gozozos40, Bacantes41, Pra Dar Um Fim No Juízo de
Deus42, Taniko, o Rito do Mar43, Cacilda!44, (a grande
consagração de José Celso como dramaturgo), Boca de
Ouro45, Os Sertões46 e Os Bandidos47. O grupo também
reencena suas principais montagens e lança uma coletânea
de DVDs com os espetáculos Vento Forte Para um
Papagaio Subir, Taniko, O Rito do Mar, Cypriano & ChanTa-Lan48 e Os Bandidos, além de uma coletânea de DVDs
com a montagem completa de Os Sertões.
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Com a montagem de Os Sertões, baseado na obra
homônima de Euclides da Cunha, o Oficina volta-se
totalmente para a questão urbana em uma coroação
máxima da luta pela terra – tanto no drama, com a
população de Canudos defendendo seu território, quanto
na vida real, com a companhia buscando seu espaço ao
lado do gigante Grupo Silvio Santos. O tema da luta pela
terra une-se na dramaturgia do grupo à luta por território
urbano, e acontece em simbiose com o momento no qual o
grupo estende sua atuação para além do edifício teatral,
com uma organização mais complexa.
A partir deste momento, até os dias de hoje, o grupo passa
a realizar uma série de ações que vão para além do campo
do teatro, de cunho didático, midiático e, principalmente, de
encontro à cidade e ao espaço urbano ao redor do teatro.
Surgem ações como o Movimento Bixigão, envolvendo as
crianças em situação de risco do bairro em atividades
artísticas. O Terreyro Coreográfico, que ocupa os baixios
do Minhocão com atividades como aulas de dança, filosofia
e festas para o bairro, além de diversas ações como festas
ou manifestações em prol do terreno.
O Oficina se une a outros movimentos sociais e coletivos
que estavam agindo em novas formas de ocupar a cidade,
como a Ocupação Prestes Maia49, A Batata Precisa de
Você50, Praça Roosevelt51, Baixo Augusta52. Esta tendência
dos anos 2000 traz uma nova visão de ocupação urbana,
liderada, normalmente por coletivos ou movimento sociais,
ou seja, grupos informais, com propostas de reapropriação
do espaço urbano calcadas na ocupação orgânica dos
espaços públicos.
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48. Cypriano & Chan-TaLan, de Luis Antônio
Martinez
Corrêa.
Direção:
Marcelo
Drummond. Estreia em
12/07/2008.
49. Ocupação liderada
inicialmente pelo MTST,
no ano de 2002, ao
Edifício Prestes Maia, um
grande
prédio
abandonado no bairro da
Luz, no centro de São
Paulo.
50.
Mobilização
de
moradores
e
frequentadores da região
do Largo da Batata no
centro de São Paulo, a
partir de 2014, propondo
ações
de
ocupação
urbana e reapropriação
do espaço urbano.
51.
Movimento
de
moradores
e
frequentadores da região
da Praça Roosevelt, no
bairro da República, no
centro de São Paulo, que
reinauguraram o espaço
no ano de 2012 com o
objetivo de fomentar a
reocupação do espaço
urbano, que hoje é
ocupada por skatistas
durante o dia e artistas e
jovens durante a noite.
52. Região da Rua
Augusta entre a Avenida
Paulista e o Vale do
Anhangabaú, ocupada
por casas noturnas e
bares.
Entre
os
movimentos
de
ocupação desta área,
além dos relacionados à
vida
noturna,
está
também o movimento
pela criação do Parque
Augusta.

Neste momento o Oficina oficializa finalmente seu plano,
idealizado desde a década de 60, de tornar-se um núcleo
de cultura que extravasasse as paredes de tijolos do teatro
e atinge diretamente a cidade. O movimento entre o teatro
e a vida, e o público e o privado demarcado pelo edifício
teatral se faz nos dois sentidos. Os atores saem do Oficina
para ensinar as crianças do bairro e as crianças entram no
teatro e compõem o coro da montagem de Os Sertões.
Surgem novas maneiras de inserção socioeconômica do
teatro na cultura.
Atualmente o Oficina comemora seus 60 anos, ainda
encabeçado por José Celso, e mantém na questão urbana
um de seus motes principais. O viés político ainda permeia
as montagens do grupo, principalmente após as grandes
mudanças e reviravoltas no cenário nacional entre os anos
de 2015 e 2019. No entanto a principal manifestação neste
sentido vem na forma da remontagem das duas principais
peças da companhia da década de 60.
Em outubro de 2017 o Oficina apresenta O Rei da Vela no
Teatro Paulo Autran do Sesc Pinheiro em São Paulo, com
Zé Celso e Renato Borghi reunidos novamente nos palcos
após trinta anos, e com a cenografia e figurinos originais de
Hélio Eichbaeur. E em dezembro de 2018 a peça
remontada é Roda Viva, no Sesc Pompéia, em São Paulo.
Entre as remontagens, a constante produção de conteúdo
midiático nas redes sociais, um período de dificuldades
financeiras e a realização de financiamentos coletivos na
internet para conseguir manter o teatro em funcionamento,
o Oficina mantém na disputa pelo terreno do Grupo Silvio
Santos mais uma de suas atuações, dissolvendo na disputa
sua linguagem teatral.
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É possível observar nesta trajetória, todo o percurso que foi
traçado no desenvolvimento da relação do grupo com o seu
espaço: o Teatro Oficina, e como essa relação extrapolou
os limites do edifício e firmou-se com o bairro e com a
cidade,

tendo

como

materialização

maior,

e

a

representação simbólica, deste relacionamento, a disputa
pelo terreno.
Também é possível observar como a companhia resignifica sua existência em cada momento de sua história
de formas diferentes, sempre buscando se colocar em
evidência, no amplo terreno da cultura feita em São Paulo
e no Brasil, mesmo que não seja somente pela produção
teatral. Na verdade, ao longo de sua história, o Oficina
soube articular a produção teatral com as mais diversas
manifestações significativas de cada momento: política e
cultura, underground, contracultura, apropriação urbana,
práticas críticas urbanas, ONGs, e um intenso envolvimento
com a mídia.
De fato, a produção teatral pode ser sim, a via de escolha
para os movimentos do grupo, mas estas ações se
estendem para outros objetivos, ramificando-se em ações
como as com as crianças do bairro e a ocupação do terreno
vazio ao lado do teatro.
Em um caminho paralelo ao caminho do Oficina
observamos também o apresentador e empresário Silvio
Santos e sua holding empresarial Grupo Silvio Santos. A
trajetória de Silvio se destaca em diversos aspectos, mas
os mais significativos são sua personalidade comunicadora,
que garante um contato muito forte com seu público, e as
habilidades como vendedor.
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Sua ascendência como apresentador de televisão e
comunicador lhe rendeu fama e a posição de uma das
figuras mais conhecidas do Brasil. Silvio Santos conecta-se
com sua audiência como poucos outros no ramo e se torna
figura integrante do dia a dia, quase que como uma figura
do imaginário popular. Todos conhecem Silvio Santos, sua
imagem e seus bordões. Sempre há alguém que saiba
imitá-lo para animar uma reunião em família. Seus
programas são sinônimo de Domingo em muitas casas no
país.
E é interessante observar como esta figura se transformou
em mais um dos produtos que o Silvio Santos-vendedor
comercializa. Em seus programas ele distribui aviõezinhos
feitos de notas de dinheiro que são arremessados ao
auditório. “Quem quer dinheiro?” é um de seus bordões
mais conhecidos. Esta é a imagem máxima do sucesso
para o público de Silvio Santos: ter dinheiro suficiente para
distribuí-lo em aviõezinhos.
Enquanto o grupo Oficina buscou ao longo dos anos
ressignificar sua existência de diversas maneiras, Silvio
Santos pôde seguir por uma única estratégia em escala
ascendente, pois, os princípios que ele defende vêm
funcionado em todas as suas atividades: Ter dinheiro, ter
uma casa própria e ter um carro são os sonhos de felicidade
que o apresentador vende, além da imagem de que um
camelô pode chegar a ser dono de um império se trabalhar
para isso.
Nos dias de hoje, a disputa pelo terreno coloca estas duas
trajetórias em contraponto: de um lado o Oficina, de outro
lado o Grupo Silvio Santos. Esta ideia de “combate” entre
Zé Celso e Silvio Santos, que já dura quase 40 anos, vem
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sendo a principal força motora do grupo teatral e joga luz
sobre uma série de questões do meio urbano e de
ocupação da cidade. Para Silvio Santos a disputa também
já rendeu diversos frutos, sendo, muitas vezes empecilho
para seus empreendimentos, mas também oferecendo ao
empresário oportunidades de se apresentar à diferentes
públicos e de novas formas.
No capítulo seguir analisaremos a trajetória destas duas
figuras, não apenas o conflito que as une, mas também o
fato que sua trajetória profissional inclui a criação de duas
personas públicas, se não midiáticas.
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3. ZÉ CELSO VERSUS SILVIO SANTOS

Uma das características mais marcantes da disputa é a
personificação das partes na figura de dois personagens
antagônicos: Zé Celso e Silvio Santos.
Os dois homens, um artista e um vendedor, se transmutam
em personagens, e se (re)criam em personas públicas.
Ainda, no sentido apresentado por Bettina Funcke, de
personas que são montadas pelo artista para prever a
imagem que farão dele, os dois se apresentam como
personas midiáticas, em diversas camadas, e atuantes em
várias áreas: o teatro, as entrevistas, as práticas urbanas,
as assembleias públicas, os programas de televisão, o
homem de negócios, o vendedor, o político, os inimigos...
Obviamente que, no plano da realidade, não estamos
falando somente de Silvio Santos. Estamos falando de um
grupo

de

empresários,

de

órgãos

públicos,

de

financeirização, especulação e, principalmente, de um
terreno que está dentro da lei – uma propriedade privada.
Também não estamos falando somente de Zé Celso. O
Teatro Oficina é uma empresa, onde muitas pessoas estão
envolvidas, inclusive arquitetos, urbanistas e advogados.
Existe um entendimento das questões burocráticas e legais
envolvidas na disputa pelo terreno.
Mas no plano do TE-ATO, também estamos falando desta
dramaturgia. De uma dramaturgia que se escreve no meio
urbano. Um mundo imaginário que surge no qual
personagens são criados nos olhos do público: De um lado
temos Zé Celso, o artista, representante das artes, do
interesse coletivo, da memória do local e do bairro. O
símbolo da esquerda política e dos intelectuais; E do outro,
Silvio Santos, o empresário, representante do dinheiro, do
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interesse particular, do desenvolvimento desenfreado. O
símbolo da direita política e do capital.
Para entender melhor as figuras de Zé Celso e Silvio Santos
podemos trazer as noções de “frontman” e “branding” para
a discussão.
O termo frontman é comumente utilizado para designar o
vocalista de uma banda – o rosto ao qual o público associa
o grupo. Embora o Oficina tenha sido fundado por um grupo
maior

de atores,

tenha tido centenas

de artistas

participando de suas montagens ao longo dos anos, e,
diversas vezes, trabalhe com criações coletivas e outros
diretores, José Celso é um de seus principais idealizadores,
o único integrante atual da companhia que fazia parte da
formação inicial e, inegavelmente, o rosto ao qual o público
associa o grupo.
O mesmo podemos falar de Silvio Santos. Embora o GSS
seja uma holding, formada por diversas empresas, que por
sua vez são comandadas por diretorias, advogados e
administradores, é o rosto de Silvio Santos que está
associado ao comando de tudo, inclusive ao comando de
sua rede de televisão, o SBT. Independentemente de quem
realmente tome as decisões empresariais, legais e
artísticas no GSS, o grande público sempre terá Silvio
Santos como a figura máxima por trás de tudo, como se
coubesse sempre a ele a última palavra.
Ainda para analisar estas duas figuras, podemos considerar
o termo branding, uma denominação que vem, desde a
década de 80, se firmando no léxico das análises
publicitárias e de mercado: Para além das ações de criar
uma marca, uma logomarca, um nome ou uma identidade
visual, o branding também abarca uma noção sensorial que
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deve ser “vendida” junto com a imagem em questão. Ou
seja, além da imagem (que pode ser o nome da marca, o
logotipo ou a figura de um apresentador) também
associamos valores ao que estamos vendo. A construção
destes valores e como eles são transformados em noções
intrínsecas a uma marca é o que chamamos aqui de
branding.
Quando acompanhamos o desenvolvimento de Silvio
Santos e Zé Celso, podemos observar uma progressiva
transformação

das

pessoas

em

personagens

e,

eventualmente, em “marca” e em branding.
Como iremos observar neste capítulo, José Celso carrega
consigo a imagem de “homem do teatro”, uma espécie de
embaixador das artes que vende noções de igualdade,
justiça social e direito à cidade. Já Silvio Santos é o “homem
de negócios”, a imagem do sucesso, do sonho da casa
própria, e das possibilidades de “vencer na vida”. Estas
noções são essenciais para que possamos analisar suas
trajetórias até que entrem em confronto pelo terreno na Rua
Jaceguai.
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3.1. Zé Celso

José Celso Martinez Corrêa nasceu em 1937 na cidade de
Araraquara, SP, em uma família de classe média alta. Sua
infância e adolescência configuraram um quadro bastante
ordinário da vida burguesa numa cidade do interior. Seu pai,
Jorge Borges Corrêa, ostentava a postura de homem
letrado e apaixonado pelas artes, como o cinema. Foi
proprietário de escolas e ocupou cargos políticos em
Araraquara. Sua mãe, Ângela Martinez Corrêa, conhecida
como Dona Lina, comandou uma casa cheia, composta
pelos seus seis filhos: Zé Celso, Luís Antônio Martinez
Corrêa, também ator e diretor teatral, morto em um
assassinato em 1987, Anna Maria Martinez Corrêa,
historiadora e professora, Maria Helena Martinez Corrêa,
professora, João Batista Martinez Corrêa, arquiteto e Lala
Martinez Corrêa, artista plástica.
Este berço se mostrou bastante favorável para o
desenvolvimento da “figura” Zé Celso. Desde cedo teve
acesso às artes e à literatura nacional e estrangeira. Pode
ter aulas de piano e teve sua adolescência em um terreno
bastante fértil, na companhia da chamada “elite intelectual”
de Araraquara, tendo entre os amigos pessoas como o
escritor Ignácio de Loyola Brandão.
Seus primeiros trabalhos – e grandes sucessos – como
dramaturgo tratavam justamente de questionamentos da
juventude

de

elite

aburguesada,

com

leituras

internacionalizadas e politizadas sobre o mundo, mas sem
um real engajamento político na sua realidade.
Como descobriu que sua profissão seria a
arte?
Descobri quando tive um papagaio, o
Imperador do Espaço. Ele caiu muito longe,
molhado. No dia seguinte, o sol forte de
Araraquara o rasgou. Em seguida, bateu um
vento forte e o papel voou. Nesse momento,
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fui para o violão e escrevi uma música assim
“Eu hoje vou sair pro vento, vou até o
firmamento, vou ver a terra a brilhar,
brilhar...” Depois fui para a máquina de
datilografia e escrevi uma peça em 40
minutos, chamada Vento Forte Para Um
Papagaio Subir. Foi aí que eu falei: é isso! A
peça estreou em um teatro chamado Novos
Comediantes. Em três dias, fomos
consagrados. (JOSÉ, 2017).

Entre os anos de 1955 e 1960 José Celso cursou direito na
prestigiada Faculdade de Direito da Universidade de São
Paulo, no Largo São Francisco. Sem nunca ter praticado o
direito, o próprio diretor afirma que a principal contribuição
da faculdade para a sua vida foi que lá conheceu algumas
das pessoas com quem fundaria o Oficina. Em diversas
entrevistas Zé Celso já afirmou que concluiu o curso e
nunca mais voltou à faculdade nem para buscar seu
diploma. Fato, aliás, que aconteceu no ano de 2008,
quando completava 71 anos.
À coluna, Zé Celso confirmou o motivo da
visita: “Fui buscar meu diploma, finalmente”,
disse. “Vou criar uma universidade
antropofágica e preciso do diploma – que,
aliás, é bonito, preto, vermelho e dourado”,
revelou o diretor.
Zé Celso, que dirige o grupo Oficina,
localizado no bairro Bela Vista, região
central de São Paulo, nunca advogou, mas
seu teatro, que comemora 50 anos, surgiu
no centro acadêmico em 1958. “Acho que o
teatro tem um sentido de justiça e eu advogo
muito por isso. Nesses 50 anos, fui um
excelente advogado”, disse à coluna. Na
saída da faculdade, o diretor parou e fez
pose na estátua do pátio e gritou “Eu amo a
justiça de Xangô!” (BERGAMO, 2008).

Este José Celso - advogado, de uma família renomada na
cidade do interior – surge com frequência no início da
história do Oficina, principalmente nos momentos em que o
grupo teatral precisou se organizar para reunir fundos para
reformar o teatro, ou reconstruí-lo depois do incêndio. São
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frequentes os registros de Zé Celso nesta época vestindo
terno e gravata e se colocando como o responsável pela
empresa Teatro Oficina.
Com

o

passar

dos

anos

esta

imagem

se

dilui,

principalmente após a década de 70, e Zé Celso assume
uma postura muito mais leve e condizente com a imagem
de arauto do teatro que ele assume nos dias atuais. Como
ele próprio colocou em uma entrevista: “Nossa geração
tinha duas opções: ou você ia para a luta armada ou para o
desbunde. Eu fui para o desbunde. Tomei ácido.” (Correa
in COSTA, 2014).
As três faces de Zé Celso
No começo, fim dos anos 50, há um
dramaturgo tímido que emerge em um grupo
de estudantes como encenador, aprende
rápido com mestres como Eugênio Kusnet,
estuda referências fundamentais do teatro
no século 20 como Stanislavski e Brecht e
chega a montar espetáculos lendários,
como "Pequenos Burgueses" e "Selva das
Cidades". Em paralelo, há o brasileiro do
interior, formado pela rádio nacional e por
suas cantoras maravilhosas, que flertou na
juventude com o integralismo e, ao descobrir
Oswald de Andrade, "estrela de absinto" de
uma vida inteira, encenará o antológico "Rei
da Vela". Há ainda o advogado, polemista
nato, envolvido na luta política e que, como
muitos de sua geração, vai romper nos anos
60 com a cultura e os modos de vida
burgueses. (RAMOS, 2008).

Zé, ao apresentar a sua presença, invoca, de forma
antropofágica, a Grécia da Antiguidade Clássica, as
religiões de matrizes africanas, os grandes nomes da
dramaturgia e do teatro. Acompanhado de taças de vinho e
maconha, o diretor se autodenomina “O Exu das Artes
Cênicas” e, usualmente, transita entre a arte, a política, as
drogas, o sexo e o teatro em suas entrevistas, aparições
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públicas, ou seu blog. Por essas referências, também, ele
passa quando é indagado a se definir:
Nas vésperas da festa de meu aniversário
de 80 anos, dos quais quase 60 foram
dedicados à liberdade da Cultura, não posso
deixar de lamentar a atitude de André Sturm,
secretário de Cultura da cidade de São
Paulo, que na tarde de 27 de março
consentiu em mandar bloquear as
escadarias do Teatro Municipal e fechar sua
secretaria para não receber os artistas. Nem
na ditadura militar se viu gesto semelhante.
É muito grave. Espero que André
reconsidere sua posição atual. Neste
momento em que a democracia tem sofrido
muitos golpes, essas atitudes pedem uma
retratação e um encontro seu imediato com
este movimento. Aposto no que Zeus,
depois de Hera cegar Tirézias, diz: "Você vai
ver tudo! E viverá por 7 gerações". Tomo
como se fosse pra mim estas palavras e vou
poder fazer este ano ainda “O Rei da Vela”
com o mesmo Renato Borghi, o ator que
mais sabe falar Oswald e que faz também
80 anos de voltas em torno do Sol,
exatamente neste dia 30, como eu. Minha
percepção desta festa é de gratidão a todos
e a tudo e sobretudo a esta arte: arte do
tesão de vida que é a do teatro. Agradeço à
paixão dos que nascem e se dão a ela, seja
no ao vivo, na TV, na rede, na pulsação do
poder dessa Deusa: a poderosíssima
respiração. A grande arte que pratico é a do
aqui agora, em cada minuto, em cada
respiração. (Correa in REIS, 2017).
***
Eu costumo acordar, fumar um baseado,
ligar o computador, saber o que se passa no
mundo, beber vinho, estar com meus
amigos e fazer amor. Preciso estar sempre
apaixonado. (Correa in SOARES, 2010).
***
Não há uma escultura chamada Zé Celso. O
teatro é uma arte de vida, aqui, agora, de
pessoas diante de pessoas. O “Vento Forte
para Papagaio Subir” me fez voar ao
encontro desta profissão chamada teatro, e
“Exu das Artes Cênica” é o título que mais
amo. Mas Exu é um bicho entre o inferno e
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o céu, que não se deixa jamais esculpir.
Sabe como ele é? Sempre viajando.
(COSTA, 2018)

Zé Celso, inevitavelmente, transforma em teatro qualquer
momento comunicativo em que se encontre, mesmo que
este não pertença ao universo teatral. Uma entrevista
cedida a um jornalista, mesmo que não haja câmeras
filmando, é registrada com descrições minuciosas de
movimentos, ações e gestos, em tentativas de retratar
fielmente o personagem que se apresenta e que não se faz
possível de ser lido somente por suas palavras. Diante das
câmeras da televisão, seja em entrevistas ou matérias
jornalísticas, o diretor apresenta-se como o emissor das
Artes Cênicas, sempre invocando seus amuletos, seja na
sua linguagem, seja em seus gestos, suas roupas ou seja
nos objetos que traz consigo (como as garrafas de vinho e
a maconha).
Em muitos momentos, Zé Celso surge quase como uma
caricatura de si mesmo, falando como um emissário do
deus grego Dionísio, carregando em suas roupas e seus
acessórios um figurino próprio para seu personagem.
Antecipando qualquer estereótipo que o público possa ter
de um profeta ancião do mundo do teatro.
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Zé Celso evolui a forma de se apresentar ao público: inicia
sua carreira como um respeitável ator, jovem de classe média
alta, de terno e gravata e vai ao desbunde até dar entrevista
sentado no banheiro de seu apartamento. Mesmo que já
houvesse um caráter de dramatização do incêndio no 1º
Teatro, ele ainda se apresentava dentro do “plano da vida”
quando estava tratando de assuntos fora dos palcos. Na
entrevista, dada para a televisão em 1985, podemos observar
um meio termo: Ele ainda “pertence” ao universo da
entrevista e da televisão, mas já dá sinais que o teatro está
presente em sua fala. Hoje em dia já aconteceu um
deslizamento completo entre os gêneros: Zé Celso sempre
está fazendo teatro, seja em entrevistas, seja dando
palestras, seja tirando fotos.
Figura 1 – Zé Celso em frente ao Teatro Oficina após o incêndio, 1966. Fonte: AEL, Unicamp.
Figura 2 – Zé no banheiro de seu apartamento. Foto de Bob Prado. Fonte: PRADO, 2014.
Figuras 3 e 5 – Conferência de Zé Celso no Teatro Oficina. 24/11/2016. Fonte: Arquivo pessoal.
Figura 4 – Entrevista de Zé Celso. Fonte: “Zé Celso 1985 - #ParqueDoBixiga”, 2018.
painel da FLIP 2019. Fonte: "Vaza-Barris [O Irapiranga dos Tapuias]", 2019.
Figura 7 – Zé Celso em ensaio fotográfico para o Garapa – Coletivo Multimídia, 15/05/2010. Fonte:
https://www.flickr.com/photos/prodculturalbr/4863125985.
Figura 8 – Zé Celso em entrevista para o programa Roda Viva da TV Cultura, 2004. Fonte: “Roda Viva José Celso Martinez Corrêa”, 2004.

159

Zé Celso apresentando uma palestra no Teatro Oficina, em 2016, enquanto fuma maconha.

Zé Celso em uma palestra na FLIP 2019, com maquiagem e roupas que remetem às culturas indígenas e
latino-americanas, acompanhado de uma taça de vinho.

Suas roupas possuem referências das religiões afro-brasileiras, ou das culturas latinoamericanas (como o poncho que usa em sua fala na FLIP 2019), e o diretor, comumente, dá
entrevistas e palestras com uma taça de vinho ou um cigarro de maconha.
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Zé Celso fazendo poses irreverentes em uma sessão de fotos.

Zé Celso em uma entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura. A primeira pergunta feita ao diretor foi
respondida em forma de música.
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Zé Celso
e a Teatralização
Atividades que não pertencem ao
campo
do
teatro
são
transformadas em teatro quando
passam pelas mãos de Zé Celso.
Em um entrevista no Programa
Roda Vida da TV Cultura em
2004, o diretor responde a
primeira pergunta em forma de
música, como se estivesse em
seu palco musical.
Questões legais e burocráticas –
reuniões com políticos, com
advogados, com bancos – são
levadas para a linguagem da
encenação quando o ator
convoca os deuses gregos no
seu discurso.
A teatralização é a ferramenta
com a qual Zé Celso se
apresenta ao mundo, e assim,
naturalmente, ele se transforma
em um personagem.
Em um artigo publicado na Folha
de São Paulo em 1986, sobre
uma questão de alugueis
atrasados do Teatro Oficina,
Antônio Gonçalves Filho relata
como Zé Celso transformou uma
reunião com advogados em um
grande banquete no teatro:
“Quando viram armada sobre o
terreno-terreiro do Oficina uma
mesa de banquete-bacante,
generosa em garrafas de vinho,
os causídicos defensores de
Cocozza perceberam que a
proposta não seria convencional.
(...) Na mais pura tradição
dionisíaca, porém, Zé Celso
pretendia fazer um acordo verbal,
através
da
qual
Cocozza
entrasse
como
sócio
na
reconstrução do Oficina.” (FILHO,
1986).
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Zé Celso é personificado como a representação do Oficina na questão do
terreno.
O diretor é, com certeza, a figura mais significativa do grupo, sendo o único
entre os fundadores da companhia que ainda faz parte do Oficina. E, em
diversos tópicos, não somente na questão do terreno, ele aparece à frente da
imagem do grupo teatral.
No entanto, na questão do terreno, esta personificação da disputa assume
outras camadas, já que é reforçada para antagonizar a figura de Silvio Santos.

Figura 9 – “A Novela do Teatro Oficina continua ainda sem Epílogo”. Folha de São Paulo. 14/05/1986.
Fonte: FILHO, 1986.
Figura 10 – “Zé Celso quer levar nova demolição à cena”. Folha de São Paulo. 24/01/2004. Fonte: DÁVILA,
2004.
Figura 11 – “Zé Celso se mobiliza para alterar projeto”. Folha de São Paulo. 14/02/2006. Fonte: ZÉ, 2006.
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3.2. Silvio Santos

Silvio Santos nasceu em 12 de Dezembro de 1930, na
cidade do Rio de Janeiro. Batizado com o nome de Senor
Abravanel, filho de Alberto Abravanel e Rebeca Caro,
imigrantes judeus que chegaram no Brasil em 1924,
cresceu com cinco irmãos: Beatriz, Perla, Sara, Leon e
Henrique.
Uma das características mais marcantes de Silvio Santos
como personagem é o fato de não haver registros muito
precisos de sua infância, sua história e sua vida pessoal. O
próprio empresário nunca deu muitas entrevistas, modifica
os próprios relatos, se desmente e conta novas histórias, e
assim, acaba criando diversas narrativas sobre si mesmo.
É possível traçar um perfil do início de sua carreira que
passa por alguns fato basais: Ele vendeu canetas e
capinhas para títulos de eleitor, como camelô, nas ruas do
Rio de Janeiro quando criança, fugindo da polícia e
burlando a fiscalização; Ele trabalhou de locutor em uma
balsa na Baía da Guanabara, onde fazia sorteios, vendia
bebidas e já explorava seus talentos como entertainer e
comerciante; No ano de 1954 já morava em São Paulo e
tinha contrato como locutor na Rádio Nacional; Entre o final
da década de 40 e o início da década de 60, trabalhou com
diversas atividades distintas, como corretor de anúncios,
anunciante em comícios, comerciante, apresentador de
circo, etc.
Estes

primeiros

trabalhos

aparecem,

com

algumas

mudanças na cronologia, ou alguns detalhes alterados, em
praticamente todas as biografias sobre Silvio Santos e,
embora suas inconsistências sirvam para levantar dúvida
sobre sua veracidade, este cenário cria com eficiência a
imagem de sucesso do menino que saiu de uma infância
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simples, trabalhando como camelô nas ruas, até se tornar
o maior comunicador do país.
E, se esta imagem é constantemente propagada pela mídia
e vendida como modelo de sucesso, (existem, pelo menos
5 livros publicados no Brasil com a biografia de Silvio
Santos, mais alguns analisando o seu sucesso empresarial
e a história do Grupo Silvio Santos, além de infinitas
reportagens e artigos em revistas do universo econômico
analisando Silvio Santos como um estudo de caso), o
próprio empresário também faz questão de montar o
personagem que pretende apresentar ao público e utiliza-o
para reforçar esta imagem e, principalmente, para vender
seus produtos.
A sua história é a de um vendedor que
vislumbrou na comunicação a ferramenta
mais eficaz para promover os seus produtos.
Descontada toda a mitologia criada a seu
respeito, Silvio sempre adotou duas
“personas”, por assim dizer, para transitar
em duas estradas paralelas - o comércio e
a promoção. Foi assim em todas as
atividades que desenvolveu antes de ser
dona de um canal de televisão: camelô
(comprava canetas no atacado e vendia no
varejo), locutor na barca Rio-Niterói
(fazendo ele mesmo a corretagem de
anúncios), locutor da Nacional e, ao mesmo
tempo, dono de um bar ao lado da rádio, no
centro de São Paulo. “Se você tivesse que
optar por uma única atividade como
empresário, qual seria?”, quis saber o
jornalista Tão Gomes Pinto, em matéria de
capa para Veja, em 1975: “Eu seria sempre
um homem de vendas”, respondeu. (...) A
televisão, enfim, sempre foi uma extensão
natural dos seus interesses - do comércio, e
não de negócios de mídia ou da política. Ele
teve, porém, que se envolver tanto com uma
coisa quanto com a outra para alcançar os
seus objetivos. E é aí que reside muito do
seu interesse. Ao ser, ele próprio, o garotopropaganda de tudo que vendeu, sempre
esteve exposto ao olhar e à curiosidade do
público. (STYCER, 2018, p.30-31).
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Silvio Santos transita sem dificuldades entre a figura do
empresário/comerciante, e o comunicador que dialoga sem
problemas com o público mais simples. Seu apelo vai desde
as massas e classes sociais mais baixas, com a imagem de
ídolo que vende sonhos, sorteios, entretenimento, e
aviõezinhos de dinheiro; Até as classes mais altas de
empresários e profissionais, que admiram a figura do
vendedor que criou seu império do zero. Ele é o garotopropaganda perfeito para o modelo neo-liberal de vitória e
meritocracia.
E, para criar e manter este personagem, Silvio não teve
problemas em criar histórias, inventar narrativas sobre si
mesmo, mudar fatos, ou apresentar a figura que lhe fosse
mais conveniente em cada momento. O apresentador
durante muitos anos, no início da sua fama, fez mistério
sobre sua vida pessoal, escondendo que era casado, para
poder manter a imagem de galã. As histórias que conta
sobre si mesmo e sua infância são constantemente
alteradas e variam de um registro para outro, sem que
ninguém saiba ao certo qual a versão verdadeira.
Em muitos casos, o empresário incentiva, ou ignora
propositalmente, quando a imprensa publica informações
falsas ou fantasiosas a seu respeito. E, ainda assim,
apresenta um Silvio Santos específico para cada situação,
seja o animador de auditório distribuindo prêmios, seja o
homem sério nos negócios, ou ainda, o homem não tão
interessado assim nos negócios quando estes vão mal e
não convém se responsabilizar pelos fatos.
Quando o seu banco, o Panamericano,
quebrou, deixando um rombo de cerca de
4.3 bilhões de reais, o empresário tentou
adotar a mesma técnica que usa no
auditório. Em público, questionado por
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jornalistas, “fingiu demência” como dizem os
mais jovens. Para Mônica Begamo, na
Folha, em novembro de 2010, disse que não
sabia quem era Rafael Palladino, principal
executivo do banco e primo de Iris, sua
mulher. (...) Em dezembro de 2013, numa
aparição na festa de fim de ano dos
funcionários do SBT, Silvio Santos repetiu
esse discurso, se eximindo de qualquer
responsabilidade pela fraude no banco. “Eu
sou o dono do SBT de direito. Mas de fato
não me sinto dono. Me sinto colega de
vocês. Eu chego aqui, faço meus programas
e vou embora... Eu não tenho conhecimento
do que se passa nos bastidores, eu não
tenho conhecimento do que se passa no
escritório”. (STYCER, 2018, p.86-87).

Hoje em dia a imagem de Silvio Santos varia entre a figura
do senhor de idade, sem filtros morais, que diverte a
audiência com aparições engraçadas em camisas floridas
durante suas férias em Miami, que fala palavrões e
absurdos machistas, homofóbicos e racistas em seus
programas dominicais, e que desperta um sentimento de
descrença do tipo “não devemos levar a sério o que ele
fala...

Ele

já

tá

velho...”;

E

a

figura

do

empresário/comunicador que entende bem como utilizar
sua influência para fins comerciais e políticos, que tem
oferecido constantemente espaço em seus programas para
o presidente Jair Bolsonaro, e que sabe se aproveitar da
onda de extrema direita que vem se instaurando no país.
Suas piadas retrógradas e suas opiniões conservadoras
são mantidas, de maneira bastante deliberada, exatamente
sobre a tênue linha que separa o senhorzinho com o qual
podemos nos relacionar, que fala besteiras porque é velho,
que é tão simples e desbocado quanto o seu público de
massa, do grande empresário maquiavélico que sabe
exatamente como vender sua imagem e colher os lucros
disso, como se cada um de seus movimentos fosse sempre
uma jogada planejada.
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Silvio Santos nunca demonstrou parecer incomodado com a divulgação de sua imagem em
notícias falsas ou cômicas. Muito pelo contrário, parece até incentivá-las, como quando
concordou com a montagem feita na capa da revista Melodias, de 1971, quando aparecia careca.
Se, por um lado, esta imagem reforça a proximidade com o seu público (“Silvio Santos é gente
como a gente”), ele também entende o valor de manchetes sensacionalistas para a vendagem
de revistas, jornais, programas de televisão e para sua própria marca Silvio Santos.
Não importa que as manchetes sejam verdadeiras, contanto que elas vendam.
Em diversos livros publicados sobre Silvio Santos podemos observar o uso de expressões como
“fantástica história” e “mito”, sempre exaltando a figura do empresário como um grande exemplo
de sucesso.
O livro Silvio Santos: Vida, Luta e Glória é, inclusive, uma história em quadrinhos, o que tipifica
mais ainda a imagem de Silvio Santos como um super herói pela sua história bem sucedida.
Figura 1 – Revista Amiga, 1973. Fonte: STYCER, 2018, p.232.
Figura 2 – Reportagem sobre Silvio Santos. Fonte: STYCER, 2018, p.232.
Figura 3 – Revista Melodias, 1971. Fonte: STYCER, 2018, p.229.
Figura 4 – Silvio Santos: A biografia. Fonte: BATISTA, 2017.
Figura 5 – Silvio Santos: A trajetória do Mito. Fonte: MORGADO, 2017.
Figura 6 – Silvio Santos: Vida, Luta e Glória. Fonte: LUCCHETTI, 2017.
Figura 7 – A Fantástica História de Silvio Santos. Fonte: SILVA, 2017.
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Silvio Santos é personificado pela mídia como o responsável pela queda do Oficina. Na nota de
Rabinovic, publicada no Jornal da Tarde a palavra “vilão” é usada na chamada, inclusive.
Atualmente Silvio Santos “vende” a imagens que vai do homem de sucesso, que trabalha por
hobby, que venceu na vida – o mito do self-made man – e que prosperou o bastante para,
literalmente, jogar dinheiro para os outros; para o senhor de idade, que usas camisas floridas
quando sai para comprar pão em Miami, mas que ainda é dono de uma emissora de televisão e
tem seus horários reservados na televisão de domingo, onde pode fazer o que quiser, como falar
todo o tipo de coisa, constrangedoras ou não, ofensivas ou não.

Figura 8 – “Silvio Santos não vem ai...”. Folha de São Paulo. 29/01/2010. Fonte: BERGAMO, 2010.
Figura 9 – “Silvio Santos pode acabar com o Oficina”. Folha de São Paulo. 13/11/1980. Fonte: FILHO,
1980.
Figura 10 – “Silvio Santos: herói no Rio, vilão em São Paulo”. Jornal da Tarde. 28/02/2001. Fonte:
RABINOVIC, 2001.
Figura 11 – Topa tudo por dinheiro. Fonte: A divulgação / SBT.
Figura 12 – Silvio Santos de férias, 2015. Fonte: https://www.instagram.com/patriciaabravanel/?hl=pt-br.
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Observar as personas de Silvio Santos e Zé Celso nos
permite traçar uma série de paralelos que complementam a
leitura sobre a disputa pelo terreno e o lugar do teatro e da
cultura, diante da situação política no Brasil.
Primeiro observamos como eles se transformaram nestas
personas: Como os limites entre o palco e as demais
atuações deles se estabeleceu (ou se dissolveu). Sendo
assim, quais são as relações entre “Silvio Santos” e Senor
Abravanel; e entre “Zé Celso” e José Celso Martinez
Correa?
Quais os desdobramentos desta oposição?
O cientista político Mark Lilla, no livro O Progressista de
Ontem e do Amanhã, discorre sobre o cenário político
americano e a posição da esquerda, analisando fenômenos
como a eleição de Donald Trump, em 2016, e a ascensão
da extrema direita no país. O autor desenvolve uma
discussão bastante polêmica pois critica os movimentos
identitários por “dividirem” as frentes de esforços da
esquerda, resultando num enfraquecimento da mesma, o
que reforçaria a direita e abriria espaço para movimentos
extremistas.
A maneira como reagimos a presidência de
Donald Trump será o nosso primeiro teste
de prontidão. Seu governo ainda não
abandonou as fraldas e já está assolado por
escândalos. Mas o verdadeiro escândalo é
ele ser presidente. Sim, alguns votos a mais
em estados decisivos poderiam ter mudado
o resultado no colégio eleitoral. Mas uma
vitória democrata não teria ocultado o fato
de que ele foi uma força vinda de baixo para
preencher um vácuo e derrotar os dois
partidos. Ficou patente que havia um anseio
inexplorado de ouvir alguém tratar dos
novos desafios dos Estados Unidos
empregando outro tom, alguém disposto a
defender mudanças e dizer, sem deixar
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nenhuma margem para ambiguidades, que
os Estados Unidos podem ser um grande
país. (...) Por isso é animador ver a rapidez
com que os liberais se organizam para
resistir a Trump. Mas a resistência é, pela
própria
natureza,
reativa;
não
é
vanguardista. E ser anti-Trump não é uma
política. Meu medo é que os liberais fiquem
tão entretidos em contestar cada movimento
dele, ou seja, jogando o seu jogo, que
acabem
perdendo
ou
sequer
reconhecendo - a oportunidade que ele lhes
ofereceu. Agora que ele destruiu o
republicanismo convencional e o que
restava de conservadorismo honrado, o
campo está livre. Pela primeira vez em
nossa história recente, nós liberais, não
temos adversário ideológico digno de nome.
Por isso é importantíssimo olharmos para
além de Trump. O único adversário que
resta somos nós mesmos. E nós
aprendemos à perfeição a arte de
autossabotagem. Numa época em que
liberais precisam falar de um modo que
convença pessoas das mais diferentes
classes, em todas as partes do país, de que
elas partilham um destino comum e
precisam se unir, nossa retórica estimula o
narcisismo presunçoso. Num momento em
que a consciência e elaboração de
estratégias
políticas
precisam
ser
desenvolvidas, gastamos nossas energias
em dramas simbólicos sobre identidade.
Numa época em que é importantíssimo
direcionar nossos esforços para adquirir
poder institucional ganhando eleições, nós
os dissipamos em movimentos expressivos
mas indiferentes aos efeitos que possam ter
no público votante. Numa época em que
precisamos instruir os jovens a pensar em si
como cidadãos com deveres para com os
outros, nós os incentivamos a mergulhar no
poço sem fundo do ego. A verdade
frustrante é que não temos visão política
para oferecer ao país, e estamos pensando,
falando e agindo de um jeito que
seguramente impedirá que apareça alguma.
(LILLA, 2018, p.81-82)

No entanto, apesar da polêmica, o autor levanta uma das
principais contradições da esquerda: a oposição só existe
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em antítese a uma situação. Sem a antítese, a esquerda
não se sustenta.
Na esquerda hoje nos Estados Unidos,
assim como na esquerda em muitos países,
a política é teatral. É sobre resistência.
Então todos querem fazer parte da
resistência contra Trump. Agora há uma
resistência
contra
Bolsonaro.
Mas
resistência não é o suficiente, você também
tem que governar. E para governar você
precisa ganhar eleições, e para vencer
eleições você precisa falar com pessoas
diferentes de você.1

Esta necessidade de oposição é observada na disputa pelo
terreno. Silvio Santos é o antagonista necessário à Zé
Celso. A sua “musa inspiradora”, como o diretor mesmo já
o chamou. Um antagonismo necessário para que haja luta,
para que haja disputa, para que haja conflito e para que o
Oficina não deixe de se resignificar como agente político.
Podemos observar que, de certa forma, esta
teatralização e construção de um antagonista, não deixa de
ser intencional. O Oficina – Zé Celso, os demais integrantes
do grupo e o público apoiador do grupo – entende o valor
de criar uma narrativa que valide o terreno como território
digno da ocupação do teatro. E também entende o valor
desta narrativa como peso para equilibrar a balança que, do
lado do Grupo Silvio Santos, tem o poder do capital
financeiro. No entanto, muito do que é teatralizado pelo
Oficina também faz parte do cerne do grupo e das pessoas
ali, sendo quase que espontâneo muitas vezes. Quanto do
personagem de Zé Celso é intencional e quanto já é
intrínseco à sua existência? Claramente que não há uma
resposta para esta pergunta, mas podemos visualizar a
1.
Mark
Lilla
em
entrevista concedida no
programa Roda Viva.
Fonte: “Roda Viva – Mark
Lilla”, 2019.

intencionalidade das ações do Oficina desta maneira,
também: Existe um entendimento de que teatralizar a
questão do terreno aumenta o apelo com a opinião pública
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e, de certa forma, ressignifica a existência do grupo, mas
também existe somente a vivência deste coletivo de artistas
agindo de uma maneira que já se tornou inevitável àquele
grupo.
Quando Zé Celso e Silvio Santos se reuniram em
2017, os estereótipos de seus personagens ficaram ainda
mais evidentes, e esta explicitação nos providenciou um
modelo perfeito de como vem se dando a disputa do
terreno.

Silvio

Santos

se

demonstrou

impaciente,

reclamando do quanto a reunião estava se prolongando. O
empresário fez várias piadas e repetiu várias vezes que Zé
Celso deveria ser menos artista e mais realista. O seu
discurso voltava sempre ao ponto: “O terreno me pertence,
ninguém irá dar dinheiro ou o terreno para Zé Celso. Se
houver uma troca de terrenos com a prefeitura, o que será
feito com o terreno se ninguém tem dinheiro? ”
Para Silvio Santos pareceu sempre muito claro que
a questão envolvida ali dizia respeito somente ao universo
do capital e dos bens materiais. Por outro lado, Zé Celso
mal conseguia explicar de forma direta os projetos do
Oficina, pois sempre se desviava em suas falas ao florear o
conteúdo com temas sobre a arte e o teatro. Ele parecia
bastante confiante que, com a troca dos terrenos, o poder
público, mais especificamente a prefeitura de São Paulo,
viabilizaria verbas para a construção do parque. Seu
discurso parecia, por vezes, até simplista e utópico diante
das perguntas diretas de Silvio Santos questionando da
onde

viria

apresentavam

o

dinheiro.
propostas

As

arquitetas

concretas,

com

do

Oficina

desenhos,

projetos, sugestões de instrumentos legais, datas e dados
sobre protocolos oficiais e opções de terrenos para a troca.
E, por fim, João Dória insistia em exaltar a grandeza do
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Oficina por seu valor para as artes e a cultura, mas também
reforçava que a prefeitura não teria verba para viabilizar o
parque, apontando, inclusive, que vários parques da cidade
já estavam entrando em processo de privatização de sua
gestão, justamente por falta de recursos do governo.
Observando estas dinâmicas encontramos mais paralelos,
sendo um deles, as mudanças na identidade de cada uma
dessas personas ao longo dos anos:
O Oficina, e Zé Celso, se pautam em metamorfoses
constantes ao longo dos seus 60 anos de atuação.
Somente assim conseguiram se manter em relevância
dentro do cenário político cultural do país por todos estes
anos.
Já o grupo Silvio Santos, e Silvio Santos, não tiveram sua
identidade alterada dentro das mudanças do país e da
política. Houve expansão e crescimento, mas não mutação.
A permanência da figura do Silvio Santos no tempo foi
exatamente o que fortaleceu seu branding e o manteve em
cena.
De um lado temos a vanguarda permanente, que precisa se
re-colocar constantemente diante de diferentes cenários
para manter-se vanguarda; De outro, temos a empresa
sólida, que deve, como uma de suas principais qualidades,
manter-se íntegra independentemente das mudanças do
mundo.
Pensando a partir do conceito de brand, enxergamos outro
paralelo: Considerando que uma marca equivale a uma
série de associações (figuras, qualidades), a figura de
ambos (suas personas) funcionam como “brands” para
suas empresas, mas mais do que isso, para o cenário
brasileiro.
177

De um lado temos a cultura como emancipação, como parte
da Cidadania mais um conjunto de associações provindas
do Romantismo e do Modernismo, temos a vanguarda, a
genialidade, a expressão, o desmonte e a conjunção
harmoniosa

do

popular

da

vanguarda

em

formas

alternativas de trabalho e de vida.
Do outro lado, a integração na modernização do Brasil por
meio do consumo, da casa própria, da propriedade privada
e pela indústria cultural. Tudo isso regido pela figura
benevolente e autoritária de Silvio Santos
Temos ainda duas estratégias de resolução para a questão
do terreno: Uma se dá na criação / publitização, da disputa
(a teatralização, as guerras culturais); E a outra se dá no
silêncio, na representação público e resoluções feitas pelos
canais institucionais.
Os dois também possuem públicos diferentes, e ainda,
duas formas de legitimar a cultura e a cidadania ou a
indústria cultural e o empreendedorismo junto a este
público.
De modo geral, observamos aqui que analisar as figuras de
Zé Celso e Silvio Santos nos permite concluir que a
existência dessas duas brands permite a teatralização do
conflito em um faroeste, em uma confrontação descrita,
como que em uma narrativa: o bem contra o mal, a posse
de um território.
Mas mais do que isso, estas brands nos possibilitam
observar dois projetos político-culturais para o Brasil, e
assim podemos transpor esta análise para um cenário
expandido da cultura na política do país.
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4. A LUTA PELAS TERRAS DO BIXIGA

Em seus 60 anos de existência o grupo Teatro Oficina
construiu um papel de significância na história do teatro
brasileiro, assim uma relação de simbiose com o espaço
que ocupa na Rua Jaceguai, no Bixiga: O grupo ocupa os
espaços, ressignificando-os e colocando em evidência
vazios urbanos, ocupações de prédios abandonados e um
bairro em aparente decadência, com casarões vazios e
cortiços. Na mesma medida, o lugar alimenta a roda criativa
do Oficina, oferecendo não somente as bases físicas para
a ocupação, mas também arcabouço criativo para a
dramaturgia

e,

principalmente,

como

pretendemos

apresentar com essa pesquisa, um elemento de reforço
para a significância e relevância do grupo no cenário teatral.
A partir da década de 80 o Oficina passa a dividir seu lugar
com outro protagonista na história: O Grupo Silvio Santos,
ou, simplesmente, GSS. Criado no final da década de 50 e,
assim como o Oficina, completando seus 60 anos de
atividade, o holding concentra todas as empresas - criadas
ou adquiridas - pelo empresário Silvio Santos, sendo que,
através

de

uma

destas

empresas,

a

SISAN

–

Empreendimentos Imobiliários, o GSS passou a adquirir
inúmeros imóveis na região do Teatro Oficina com o
objetivo de construir um grande empreendimento imobiliário
na região.
No entanto, a ocupação deste espaço segue sendo uma
incógnita, mesmo quase quarenta anos depois, já que uma
disputa por solo urbano se instaurou entre o grupo
empresarial e o grupo teatral. Cada parte clama seu direito
ao território e apostam em diversas estratégias e ações
para concretizar uma ocupação e, também, para apresentar
ao público todos os elementos possíveis nesta querela.

179

A disputa por um terreno pode ser somente uma transação
financeira. Embora a cidade sempre seja um organismo
muito mais complexo (uma pólis social e política, do aqui e
agora, das interações e dos conflitos), a especulação
imobiliária e a razão do capital que encobre nossa
sociedade por vezes consegue transformar a disputa pelo
solo em uma mera questão financeira: quanto vale um
pedaço de chão, e quanto ele pode valer eventualmente. E
a batalha travada pelo Oficina não deixa de ser uma
questão de especulação imobiliária.
Mas o grupo consegue transportar esta disputa para outro
gênero: Não se fala mais somente de vida, economia,
urbanismo,

política

urbana,

ocupação

do

solo

e

especulação imobiliária. Fala-se também de teatro. A
teatralização das questões urbanas vem acompanhada de
dramaturgia, de personagens, de roteiro com reviravoltas,
de batalhas encenadas no palco.
Neste capítulo analisaremos esta disputa territorial,
periodizando os principais acontecimentos ao longo dos
anos e analisando, através de registros fotográficos e de
vídeo, reportagens e entrevistas, o caráter de teatralização
que se instaurou, tanto pelas ações dramáticas do Oficina,
quanto pela construção de narrativas e personagens
também fomentada pelo Grupo Silvio Santos.
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Cronologia da disputa.
Teatro Oficina
teatralização
práticas urbanas críticas

outras
produções

produção
teatral

produção
teatral sobre a
disputa

terreno na
Jaceguai

documentação / espetacularização da reforma / buraco na parede / descoberta do miolo de quadra
show no Ibirapuera para a compra do Oficina - Domingo de Festa

Filmes (O Rei da Vela, 25 Revolução Moçambique)

Ensaio Geral do Carnaval do Povo

retomada do teatro pelo Oficina
reforma
projeto de Lina Bo Bardi e Marcelo Suzuki (ocupação do miolo de quadra)

Te-Ato Oficina apresenta Desapropriação
projeto de Lina Bo Bardi e Edson Elito (3º Teatro Oficina)
estudo de Edson Elito (ocupação da quadra)

As Boas

estudo de Paulo Mendes da Rocha (ocupação urbanística)

Hamlet
Mistérios Gozozos a Moda de Ópera
Bacantes
Para dar um fim no juízo de Deus
Ela / Taniko, O Rito do Vale
Cacilda!
Boca de Ouro
início das leituras de Os Sertões
ato no Oficina - abaixo assinado contra o shopping
Movimento Bixigão / Universidade Antropófaga
participação das crianças em Os Sertões
Silvio Santos visita o Oficina

Bixiga Revista Oficina do Samba
movimento #vetaastorres
abaixo assinado dos moradores da Bela Vista pede Shopping do Silvio Santos

registro da abertura da parede
reunião do IPHAN - Zé Celso discursa / Paschoal da Conceição se veste de Mario de Andrade
Zé Celso visita Silvio Santos

Zé Celso discursa na Câmara antes da votação da PL 805/2017

inauguração do Terreyro Eletrônico

Os Sertões - A Terra
Os Sertões - O Homem 1 / O Homem 2
Os Sertões - A Terra / O Homem 1 / O Homem 2
Os Sertões - A Luta 1 / A Terra / O Homem 1 / O Homem 2
Os Sertões - A Luta 2 / Os Sertões - Obra Completa
Os Bandidos / Os Sertões - Viagem / Os Sertões (Canudos)
Taniko, O Rito do Mar
Cypriano & Chantalan
Dionizyacas
O Banquete
Cacilda!! Estrela Brasyleira A Viagem
comodato do terreno do GSS / tenda (teatro de estádio) no terreno
abertura "oficial" da porta no fundo do teatro, com escada para o terreno
Macumba Antropófaga
projeto de João Batista Martinez Corrêa (Teatro de Estádio)
Acordes / Bacantes
convênio exemplar irresistível / segundo programa de gestão do Anhangabaú da Feliz Cidade
Cacilda !!! / Cacilda !!!! / Cacilda !!!!!
projeto da X Bienal de Arquitetura (Anhangabaú da Feliz Cidade)
Walmor y Cacilda 64 – Robogolpe
fim do comodato
Walmor Y Cacilda 68 – Aqui Agora
Para dar um fim no juízo de Deus
Bacantes

Um ônibus chamado Achi-lina Bardi
Livro Oficina 50+
Terreyro Coreográfico
Rito Cineteatográfico do Centenário da Arquiteto Lina Bo Bardi
festa no terreno com sementes de girassol plantadas no sambaqui
TEHOKÁ - Cobra Grande Ligando o Bixiga à Praça Roosevelt
Oficina nas reuniões do CONDEPHAAT com patuás
Encontro Zé Celso, Silvio Santos, João Dória e Eduardo Suplicy
Documentário “Acupuntura Urbana: Os Cavaletes de Lina Bo
Domingo no Parque / Paschoal da Conceição vestido de Dr. Abobrinha / abraço no Teatro Oficina

marcos legais

Grupo Silvio Santos

O Rei da Vela

Roda Viva
Documentário “Para ver a luz do Sol – 40 anos da luta Teatro Oficina X Grupo Silvio Santos”
Documentário "Oficina Casa de Vidro"

Projeto Parque do Bixiga (PL 805/2017)

comissão de Justiça, Política Urbana e Meio Ambiente e Administração Pública aprova o PL 805/2017
apresentação pública do Parque do Bixiga

terreno na
Jaceguai
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

produção
artística SBT

presidentes

governadores SP

prefeitos SP

Programa Silvio Santos / Domingo no Parque (Tupi)

Ernesto Geisel (ARENA)

Paulo Egydio Martins (ARENA)

Olavo Setúbal (ARENA)

Paulo Maluff (Arena)

Reinaldo de Barros (ARENA)

José Maria Marin (PDS)
Franco Montoro (PMDB)

Antônio Salim Curiati (PDS)
Mário Covas (PMDB)

Diretas Já

Jânio Quadros (PTB)

redemocratização

GSS possui prédio do Baú da Felicidade e miolo de quadra (estacionamento)
início das compras de terrenos
proposta de compra do terreno do Oficina / início demolições

Cidade Contra Cidade / Namoro na TV (Tupi)

João Figueiredo (Arena)
tombamento CONDEPHAAT
desapropriação

O Preço Certo (SBT) / Miss Brasil
Domingo no Parque (SBT)
Qual é a Música / Festival da Casa Própria (SBT)

José Sarney (PMDB)

proposta de compra do terreno do Oficina / início demolições

Orestes Quércia (PMDB)
Constituição Cidadã
Show de Calouros (SBT)
Show de Prêmios (SBT)
Tele Sena (Liderança Capitalização / SBT)

Luiza Erundina (PT)
Fernando Collor (PRN)

Luiz Antônio Fleury (PMDB)
impeachment

Itamar Franco (PMDB)

Paulo Maluf (PPB)

Porta da Esperança (SBT)
Fernando Henrique Cardoso (PSDB)

Topa Tudo Por Dinheiro / Tentação (SBT)

Mário Covas (PSDB)

projeto de Julio Neves (Shopping Bela Vista Festival Center)

Celso Pitta (PPB)
Em Nome do Amor (SBT)
Jogo do Milhão (SBT)
aprovação do Bela Vista Festival Center

Os Satyros Praça Roosevelt

Silvio Santos no carnaval do Rio / Casa dos Artistas (SBT)

Geraldo Alckmin (PSDB)

Marta Suplicy (PT)

bairro do Bixiga tombado pelo COMPRESP

Ocupação Prestes Maia
Lula (PT)

projeto de Marcelo Ferraz Brasil Arquitietura (Centro Cultural e Comercial do Bixiga)
Cláudio Lembro (PFL)
José Serra (PSDB)

embargo Bela Vista Festival Center
Movimento Bixigão contemplado como Ponto de Cultura

demolição (desmonte) do prédio do Baú / demolição Sinagoga
projeto de Gil Carvalho SISAN (torres residenciais)

tombamento IPHAN

José Serra (PSDB)
Gilberto Kassab (PSD)

PL Parque Augusta

Alberto Goldman (PSDB)

Roda a Roda (SBT)

2011
2012
2013
2014

tombamento imaterial pelo COMPRESP

2015
2016

reunião no CONDEPHAAT para análise das torres

2017

aprovação das torres pelo CONDEPHAAT

2018
2019

outros

Programa do Silvio Santos (SBT)

2009
2010

questões políticas / urbanas

Geraldo Alckmin (PSDB)
Dilma Rousseff (PT)

Bolsa Família (SBT)

aprovação das torres pelo IPHAN
justiça de São Paulo concede liminar proibindo as torres
PL 805/2017 aprovado na Câmara

revitalização Praça Roosevelt
Fernando Haddad (PT) manifestações de junho
a Batata precisa de você

Michel Temer (PMDB)

golpe
João Dória (PSDB)

Jair Bolsonaro (PSL)

Márcio França (PSB)
João Dória (PSDB)

Bruno Covas (PSDB)
Parque Augusta
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4.1. Silvio Santos Vem Aí

No ano de 1979 o Oficina retoma suas atividades após um
período em que o grupo esteve disperso e seus integrantes
estiveram exilados e empenhados em outras atividades e
produções. Com a reocupação do teatro na Rua Jaceguai
se inicia uma reforma no espaço, que necessitava de
manutenção e adaptações. Nesta reforma é aberto pela
primeira vez um buraco na parede do teatro que permite a
visão para o exterior. Este buraco simboliza o início de uma
disputa territorial que se arrastaria pelos próximos quarenta
anos.
Quem quiser conhecer a história de pelo
menos os últimos 26, senão 35 anos do
Oficina, terá de levar em conta o Buraco que
ora se abre pelos atores e associados do
Teatro Oficina, ora se fecha a mando dos
especuladores imobiliários do Grupo Silvio
Santos.
Lina Bardi projetou o Oficina como uma rua,
iniciando-se na rua Jaceguay 520,
atravessando o muro ao norte (que até
agora faz do Teatro, um beco sem saída),
em direção à rua Japurá. O Teatro projetado
por uma das maiores arquitetas de todos os
tempos, criou um espaço ecológico. A razão
primeira desta rua, é a da entrada do Ar, a
ventilação, a energia heólica, para o interior
do espaço. Além do Beco, Lina havia
projetado toda parede Norte com janelas de
vidro abertas para a cidade, para o
Estacionamento do Baú da Felicidade. Dia 6
de Janeiro de 1979 abrimos uma janela,
onde hoje é a sufocante cabine técnica do
Oficina, assinada então pela arquiteta
Dionéia.
O Teatro foi Tombado em 1983 com esta
primeira janela. Em 1989, exatamente nos
dias de queda do Muro de Berlim, quando os
atores viajavam, o Grupo Silvio Santos
levantou um enorme Muro, fechando as
paredes já levantadas, com aberturas de
Janelas-Portas e a pequena janela já
tombada. A partir desta data tivemos que
iniciar a constante abertura de buracos, pelo
menos no Beco, para a entrada de ar. Foi
um contínuo abrir e fechar. Neste momento
vencemos uma Liminar impedindo o início
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da construção do muro. Na estréia da ‘Luta
II’, abrimos inteiramente o muro do Beco e
colocamos janelas arqueadas de vidro,
acompanhando a curvatura dos arcos
romanos. Imediatamente o Gurpo SS
mandou fechar, e nós continuamos a abrir.
Neste
Carnaval,
em
que
fizemos
espetáculos, tendo de abrir cada noite o que
tentaram fechar durante o dia, agora estão
pretendendo cimentar com ferros, pois com
o calor intenso, não conseguíamos trabalhar
no sufoco das janelas fechadas. Hoje,
segunda de Carnaval, a parede do fundo da
‘rua’ do Teatro amanheceu fechado com
uma estrutura de aço, e pior nossa própria
janela de vidro, soldada, de forma que não
podemos mais abrí-la. É um ato sádico de
crueldade. Vamos ter que demolir. O que vai
nos custar muito dinheiro. Por outro lado as
construções não podem ser coladas à
paredes de vizinhos. É um absurdo, além de
desumano, ilegal. (CORREA, 2007)

Neste ato o Oficina “encontra” o exterior, encontra o espaço
vazio atrás do teatro (um grande estacionamento que havia
no miolo da quadra), mas também se encontra com outro
personagem que vinha de encontro a este espaço: Neste
mesmo período, o Grupo Silvio Santos inicia sua
empreitada na região. Já então em posse de um prédio ao
lado do teatro e deste grande estacionamento, o grupo
passa a adquirir outros lotes no entorno visando abrir
espaço para um grande empreendimento imobiliário. Entre
1979 e 2019 o grupo empresarial adquire mais de vinte
lotes na mesma quadra e passa a demolir as edificações
existentes,

criando

um

grande

espaço

vazio

que

permanece sem nenhuma construção até o momento.
O primeiro “confronto” se dá quando o Grupo Silvio Santos
tenta comprar o terreno do teatro: No dia seis de novembro
de 1980, José Celso recebe um comunicado do proprietário
do imóvel, Luiz Coccozza, informando que havia recebido
uma oferta de Cr$ 9 milhões e que o grupo teria 30 dias
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para se pronunciar, informando se tinha interesse em
adquirir o prédio.
A partir daí, assim como já havia se posicionado no
passado para angariar fundos e reconstruir o teatro, o
Oficina inicia uma campanha com eventos e shows para
juntar o dinheiro necessário para comprar o prédio.
Também se inicia neste momento uma campanha com o
objetivo de exaltar a importância do Teatro Oficina como
espaço cultural que deveria ser preservado. Muitos dos
movimentos do grupo neste momento, como tentar
conseguir empréstimos no Banco Central, se sustentam
sobre a base de que o Oficina tem seu valor como grupo
teatral e como espaço da arte na cidade de São Paulo.
Mesmo com toda a mobilização o grupo não consegue
verba

suficiente

para

comprar

o

teatro,

mas

a

movimentação segue em diversos rumos e eventualmente
o Oficina consegue o que espaço seja tombado pelo Estado
de São Paulo e, em seguida, que o prédio seja
desapropriado.
Neste primeiro capítulo da querela, o Grupo Silvio Santos
não consegue comprar o terreno do teatro para incorporálo em seu megaempreendimento imobiliário, e o Oficina
passa a evidenciar ainda mais a questão de seu teatro
como um território de conquista e de significância. O grupo
teatral também começa a olhar para o grande terreno que
se abre gradativamente e sua quadra e, cada vez mais,
passa a considerar a ocupação daquele espaço como uma
pauta para o grupo.
Após esta primeira empreitada do Grupo Silvio Santos ao
iniciar a compra dos terrenos, muito aconteceu nesta
disputa territorial. Os movimentos de ocupação do espaço,
vindos do Oficina, e de reafirmação da posse legal da terra,
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vindos do Grupo Silvio Santos, se alternam em diversas
jogadas como em um tabuleiro de xadrez ao longo dos
anos. Várias propostas foram apresentadas por ambos os
lados com diferentes conceitos e ideias de ocupação, não
somente para o terreno, mas para o entorno do teatro.
Analisando estes movimentos, desde o final da década de
70 até os dias atuais, conseguimos identificar uma trajetória
que perpassa e interliga projetos arquitetônicos formais,
produção artística (seja teatral, seja televisiva, seja de
outras linguagens), questões políticas, urbanas e de caráter
legal, projetos arquitetônicos e urbanísticos alternativos e,
principalmente, o que chamaremos aqui de Práticas
Urbanas Críticas, ou seja, ações de inserção na cidade,
com diversos formatos e por diferentes meios, como forma
de linguagem, expressão artística ou posicionamento
político.
A partir do momento que o grupo Oficina se sentiu
ameaçado em seu espaço com a proposta de compra de
terreno pelo Grupo Silvio Santos, eles se voltam às práticas
já conhecidas do grupo, como mobilização da classe
artística em São Paulo e a realização de espetáculos e
shows de música para angariar fundos.
Neste primeiro momento a companhia teatral também
opera por meios que podemos considerar “convencionais”,
dialogando com arquitetos já renomados, como Lina Bo
Bardi e Paulo Mendes da Rocha, reafirmado sua posição
na cidade com projetos arquitetônicos e urbanísticos dentro
de uma lógica já assimilada de produção urbana: projetos
→ aprovações legais dos projetos → angariação de
recursos → construção.
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Da mesma maneira, o Grupo Silvio Santos age dentro da
lógica de investimentos e construção que já existia dentro
de suas empresas: compra terrenos, destrói as construções
existentes e propõe um grande empreendimento comercial
– um Shopping Center – que viria para melhorar o bairro,
trazendo empregos, investidores, segurança e valor
agregado para o Bixiga.
No entanto, parece que as práticas “convencionais” não
funcionam neste momento para nenhum dos lados. O
Oficina já não encontra a mesma facilidade para juntar a
verba que precisava para construir seu novo teatro e, ao
contrário do que havia acontecido das outras duas vezes, o
3º Teatro Oficina demora em torno de quinze anos para sair
do papel.
Enquanto isso, o projeto do shopping center do GSS
esbarra em inúmeras questões nos órgãos regulatórios
(muitas delas reforçadas pelo Oficina) e não consegue as
aprovações

legais

para

ser

construído,

sendo

eventualmente embargado.
O grande trunfo do Oficina neste momento é conseguir o
tombamento do teatro pelo CONDEPHAAT, e utilizar esta
ferramenta legal como principal artifício para impedir o
empreendimento do GSS. Utilizando ainda, como podemos
ver um meio “convencional” para a disputa.
Em um segundo momento, entre o final da década de 90 e
os anos 2010 o cenário se altera em diversas esferas: O
GSS propõe um projeto de centro cultural que deveria
atender a necessidade da empreendedora, mas também
dialogaria com as demandas da companhia teatral; Silvio
Santos visita o Oficina e conversa com Zé Celso; o
empresário cede o terreno em comodato para que o grupo
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teatral possa montar espetáculos ali, ao ar livre ou em
tendas...
Se nos anos anteriores a abordagem tradicional cabia em
um cenário político-social ainda tradicional, mas com ares
de mudanças e melhorias, como foi o período de
redemocratização no Brasil pós ditadura militar, em 2003,
com Lula e a esquerda no poder, este cenário de aparente
conciliação entre as forças econômicas e empresariais com
as necessidades da população e, no caso, dos artistas,
parece fazer sentido e ser um bom caminho para todos.
Também neste momento o Oficina passa a inserir a questão
do terreno e da disputa com Silvio Santos em sua produção
teatral. Peças como Os Sertões e Os Bandidos são
atreladas às questões territoriais e à imagem do poder
econômico como opressor.
O contrário, no entanto, não acontece, visto que Silvio
Santos não altera em nada o formato de sua produção
televisiva neste sentido e continua exibindo programas com
sorteios, auditórios e brincadeiras.
Outra questão que também surge neste momento são as
práticas urbanas críticas promovidas pelo Oficina. As
práticas da companhia deixam o espaço exclusivo do palco
e do teatro e passam a agir de forma direta na cidade, tanto
com ações artísticas, como apresentações nas ruas,
quanto com inserções diretas em trabalhos conjuntos com
ocupações, crianças e famílias em situação de risco,
espaços urbanos, movimentos como o Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e o Movimento dos
Trabalhadores Sem Teto (MTST), entre outro.
Aos poucos, a atmosfera que tinha ares de trégua caminha
para um terceiro momento no qual a disputa se instaura
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novamente e, desta vez, sem que haja um vislumbre de
conciliação no horizonte.
O Grupo Silvio Santos propõe o projeto de grandes torres
residenciais que destoam totalmente dos desejos do
Oficina para o terreno. A companhia teatral abandona o que
estávamos

chamando

de

projetos

arquitetônicos

“convencionais” e parte para uma abordagem “alternativa”
desta questão, com propostas como o Anhangabaú de Feliz
Cidade (um corredor cultural no Bixiga), e parcerias com
arquitetos como João Batista Martinez Correa, irmão de
José Celso, e com diversos profissionais de vários países
em uma residência realizada pela X Bienal de Arquitetura,
até que eventualmente proponha o Parque do Bixiga: um
grande espaço vazio para a ocupação do terreno.
As práticas urbanas críticas continuam, o Oficina estende
cada vez mais suas ações para as ruas e as mídias sociais,
agindo em diversas frentes, além dos palcos.
No entanto, o cenário político no país também sofre uma
guinada: o governo do Partido dos Trabalhadores, com
Dilma Rousseff na presidência, assiste às manifestações
de junho de 2013 e a uma crescente alteração nos ânimos
da população até a culminância do golpe em 2016. Em
2018, Jair Bolsonaro é eleito presidente do Brasil e o país
acompanha a tendência mundial de uma aproximação com
a direita política extrema.
Nesta conjuntura as práticas urbanas críticas deixam de ser
uma ferramenta utilizada somente pelo Oficina e passam a
surgir

também

nas

manifestações

de

direita,

pró

impeachment e a favor do governo de Bolsonaro, que
passam a ocupar as ruas e a internet.
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No momento atual, outubro de 2019, a disputa pelo terreno
ainda acontece. O Oficina remonta seus principais
espetáculos políticos da década de 60 (O Rei da Vela e
Roda Viva), luta pelo Parque do Bixiga ao mesmo tempo
que tenta barrar o projeto das torres do GSS. As práticas
urbanas críticas continuam sendo utilizadas pelos dois
lados e Silvio Santos já sinalizou que não tem mais
interesse em dialogar com o grupo teatral e espera que seu
empreendimento imobiliário saia do papel o quanto antes.
Para uma melhor compreensão de toda esta questão e
seus

desdobramentos,

a

seguir

apresentaremos

e

analisaremos estes movimentos nestes três momentos pela
disputa pelo terreno, desde 1977 até os dias de hoje.
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4.2. A Ocupação Territorial na Rua Jaceguai

Em 1978 José Celso volta para o Brasil após quatro anos
exilado no exterior. Assim que chega em São Paulo o
diretor já mobiliza antigos e novos integrantes da
companhia para reativar o Oficina e reúne a imprensa e a
comunidade teatral buscando apoio:
Há dez dias no país, depois de quatro anos
de auto-exílio, Zé Celso Martinez Correa
está com muita energia e disposição de
trabalho. Voltou propondo uma abertura de
relação entre nós, jornalistas, leitores de
jornais, classe teatral, público de teatro e
áreas próximas:
“Vamos precisar de todos (gesticula,
balança o corpo, dá força expressiva às
palavras, mas sem agressividade nem
intenções de liderança). Ou todo mundo ou
ninguém! Se eu ficar sozinho, me pico pra
fora de novo. Acabou o trabalho isolado,
aquela onda dos anos 60, aquela pequenoburguesia querendo fazer tudo sozinha. A
única maneira de não virar personagem
herói é criar uma relação em que todos
tenham
responsabilidade
por
tudo.”
(CARDOSO, 1978)

Com a retomada do Oficina como grupo, há também o
retorno para o teatro na Rua Jaceguai, após um período em
que o espaço foi ocupado por outros grupos, alugado para
outros fins, e estava bastante deteriorado e com várias
demandas de manutenção predial.
Portanto, com esta volta, surge a necessidade de uma
reforma, que se inicia, como que em um mutirão, e é
transformada em um rito de passagem marcando a
reabertura do Oficina.
Como poderemos observar nas imagens que serão
analisadas

posteriormente,

esta

obra

foi

bastante

registrada, em fotografias e vídeo, e foi acompanhada como
um evento artístico-teatral.
Durante esta reforma é aberto o primeiro buraco na parede
do teatro. Considerada a “primeira janela” do teatro, este
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buraco representa de forma bastante literal a ação do grupo
de derrubar as paredes do edifício teatral e tomar a cidade.
A saída da caixa preta aqui vem junto com a demolição das
paredes e a abertura de buracos.
Nesta ação, o grupo teatraliza a reforma do edifício e dá
início ao ato simbólico de abrir janelas no teatro, que será
repetido inúmeras vezes ao longo dos anos como uma das
principais características da disputa urbana na qual o
Oficina se encontra nos dias de hoje.
Os buracos na parede, além do símbolo máximo da quebra
da caixa preta e do encontro do teatro com a cidade,
assumem

também

um

caráter

de

mecanismo

de

sobrevivência, resquício dos duros anos da ditadura,
quando o perigo era real e havia a necessidade de uma rota
de fuga caso o teatro fosse invadido. Nas palavras de Zé
Celso: “Antes da ditadura não tínhamos a preocupação de
ter uma abertura por trás, até que a polícia invadiu o teatro.
Depois veio a crise do Oficina e passamos a dizer que o
teatro estava em um beco sem saída.” (Correa in NOVO,
1994).
E, a partir desta ideia de que o teatro deveria oferecer uma
saída pelos fundos, germinada após os pesados anos de
perseguição política nas décadas de 60 e 70, o grupo teatral
abre o buraco na parede do fundo de teatro, encontra o
estacionamento do Grupo Silvio Santos e propõe, com uma
maquete de Lina Bo Bardi e Marcelo Suzuki, um teatro de
estádio para o miolo de quadro.
A maquete sinaliza as primeiras interações entre o Oficina
e Lina Bo Bardi para o projeto do novo teatro. Nos anos
seguintes estas conversas se intensificam e um primeiro
estudo arquitetônico foi feito para o espaço por Lina e
Suzuki com o conceito de rua.
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Quando este estudo não foi continuado, Lina Bo Bardi e
Edson Elito assumem a tarefa e começam a trabalhar no
que concretizou-se como o projeto que hoje está construído
na Rua Jaceguai, 520.
Em 1985 o projeto do novo teatro é apresentado e em 1987,
Edson Elito apresenta uma proposta mais detalhada para o
teatro de estádio ocupando o vazio que se abria através das
demolições do Grupo Silvio Santos. Em 1993 o 3º Teatro
Oficina, chamado de Terreiro Eletrônico, é finalmente
inaugurado.
No ano de 1991 o arquiteto Paulo Mendes da Rocha
apresenta um estudo para complementar o projeto de Lina
e Elito. O projeto propõe uma extensão da ocupação para
até o baixio do Elevado Presidente Costa e Silva, o
Minhocão, indicando uma primeira intenção de expandir
estes anseios de ocupação para o bairro do Bixiga.
Paulo Mendes da Rocha faz um novo
estudo, extrapolando os limites do terreno e
alcançando com seu projeto os baixios
fronteiriços ao teatro e ao terreno, sendo o
primeiro a apontar uma aproximação do
projeto com o Bixiga. Paulo Mendes
propunha a travessia do Minhocão através
de uma Ágora de pedestre em nível,
reconexão dos dois lados da Rua Jaceguai
segmentada pelo viaduto e criava uma
grande praça coberta sob o tabuleiro do
viaduto, que funcionaria também como
estacionamento de carros alegóricos,
vestiários e “oficinas”. Do outro lado da
Jaceguai, a Ágora se estendia ligando duas
pequenas sobras de terreno onde Paulo
plantou
duas
torres
para
abrigar
administração, informática, o centro de
memória do Teatro e o Baco’s Bar. Ele
mantém o Teatro de Estádio no miolo do
terreno criando um imenso teatro sanduíche
coberto. No local do Oficina ele escreve
Teatro de Passagem, sugerindo a
possibilidade de todo o complexo funcionar

193

como um único extenso teatro urbano.
(MATZENBACHER, 2018, p.240)

Fica bem estabelecido pelo Oficina seu posicionamento de
extrapolar as paredes do teatro, ocupar o meio da quadra,
ocupar o espaço urbano, interligar o teatro com o minhocão
e viabilizar o teatro de estádio.
Também fica visível a abordagem da questão territorial por
vias “tradicionais”, Lina Bo Bardi e Paulo Mendes da Rocha
são, neste período, dois renomados nomes dentro do
panorama da arquitetura brasileira. Paulo Mendes, neste
momento, já havia iniciado o seu projeto para o Museu
Brasileiro da Escultura (MUBE) e estava prestes a iniciar o
projeto de reconfiguração da Praça do Patriarca, duas de
suas obras mais famosas, ambas em São Paulo. Lina Bo
Bardi já havia também desenvolvido todos as suas grandes
obras, como o MASP e o Sesc Pompéia, em São Paulo,
sendo que o prédio para o Teatro Oficina foi seu último
projeto construído.1
Continuando pelas vias tradicionais, o Oficina consegue,
em 1983, que o teatro seja tombado pelo Conselho de
Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico, e
Turístico do Estado de São Paulo (CONDEPHAAT). Este
tombamento teve um caráter inédito, pois, embora o que
tenha sido tombado foi seu edifício, como bem de
patrimônio material, no texto do parecer, redigido por Flávio
Império, fica estabelecido o valor mutável do edifício para o
grupo Oficina, e, portanto, apesar do tombamento, fica
autorizado que se modifique a construção, caso isso faça
parte do processo artístico do Oficina:
Sobre o “tombamento” do edifício onde
funciona o Teatro Oficina de São Paulo, pelo
CONDEPHAAT, meu parecer é inteiramente
favorável, por razões que se encontram
apoiadas
na
opinião
dos
nossos
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01. Lina Bo Bardi morre
em 20 de março de 1992,
em São Paulo, e, embora
tenha acompanhado o
projeto
e
o
desenvolvimento
da
obra, não chega a ver o
Teatro
Oficina
ser
inaugurado.

historiadores e críticos especializados,
quanto à importância dos trabalhos
realizados pelo Grupo Oficina.
É o grupo de José Celso Martinez Correia,
desde os anos 60, o único a manter, até
nossos dias, a continuidade possível e
cabível, do teatro que pesquisa suas formas
de linguagem cênica, construindo a história
da sua estória.
Todos os registros existentes sobre seu
pensamento, sua atividade, repercussão e
crítica,
encontram-se
documentados,
organizados e, em parte, publicados pelo
próprio grupo, que atravessou os anos
setenta e já de oitenta, seguindo, até mesmo
pelo silêncio, as vias que lhe permitem
amadurecimento e continuidade, com a
independência que caracteriza a sua infraestrutura.
Sem incorrer na corrente que costuma
mitificar e cristalizar valores, consideram o
próprio “ “edifício” do teatro Oficina um
elemento de suma importância para
documentação de como se deu, nos anos
70, o surto de pesquisas de linguagem
teatral que influenciou até hoje o Teatro
Moderno no Brasil.
Tudo aconteceu fora dos edifícios
“TEATRO”, na concepção tradicional de
espaço “ideal” para a cena. Os grupos
experimentais e quase semi-amadores,
casavam o “viável” com o suficiente, em
adaptações
singelas
de
casarões,
armazéns, barracões destinados a oficinas
artesanais, em salas de espetáculos teatrais
que iam da arena ao palco-plateia de
pequena capacidade (nunca ultrapassando
250
lugares),
com
equipamentos
complementares
mínimos
e
quase
improvisados (sanitários, camarins, salas de
espera, bilheterias, salas de ensaios,
cabines elétricas, etc.).
No edifício do Teatro Oficina todos esses
sinais estão completamente presentes:
1- A velha casa original nas suas
dependências de fundos: porão, alpendrado
e salas, cobertura e caixilharia de madeira.
2- A metade da frente transformada em sala
de espetáculos com suas paredes de
contorno descascadas de revestimento,
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revelando no assentamento dos tijolos suas
funções primeiras: arcada dos porões,
paredes de apoio do telhado, intersecção de
paredes, etc.
O “teatro” propriamente dito, o “lugar de
ação teatral e sua relação palco-plateia, e
todo o equipamento complementar, dentro
dos mínimos exigidos pelo Código de Obras
procurando o máximo de aproveitamento
“econômico” de espaço e construção.
3- A situação urbana do edifício em bairro de
periferia de centro: o Bixiga, ou Bela Vista.
(...)
Observação: o “teatro” Oficina passou por
vários tipos de organização interna da
relação palco-plateia: atuante-espectador.
Esse fator constituiu-se em parte integrante
de suas pesquisas: o “espaço” da cena. Um
dos elementos básicos da sua pesquisa de
linguagem eminentemente teatral. Seu
“tombamento” não deveria, portanto,
considerar “fixo”, congelado, o seu
equipamento interno, para não estrangular
as novas ou futuras propostas de pesquisa
do Grupo.
Nota: Concordo com as medidas de
urgência, no caso do seu tombamento, dada
a iminência da incorporação da sua área de
chão a um grande complexo comercial.
(IMPÉRIO, 1982).

Ao mesmo tempo em que acontecia a movimentação para
tombar

o

teatro,

também

corria

o

processo

de

desapropriação do edifício. Entre os anos de 1980 e 1985
a companhia se mobilizou na tentativa de comprar o prédio
de seu antigo proprietário para impedir que ele fosse
vendido ao Grupo Silvio Santos. O Oficina conseguiu reuniu
o valor de 2 milhões acordado com a família Coccoza,
proprietária do prédio, no entanto, o imóvel estava
hipotecado no Banco Central, e mais uma longa onda de
negociações se iniciou pela posse e ocupação do Oficina.
Finalmente, em agosto de 1984, após o tombamento pelo
CONDEPHAAT, o imóvel foi desapropriado pelo Governo
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de São Paulo, e foi concedido à Companhia Teatro Oficina
o direito de ocupação do espaço. Diante de um Zé Celso
bastante relutante, o primeiro contrato de ocupação tinha
duração de apenas cinco anos:
“É um contrato tirânico e grosseiro. Mas eu
me orgulho historicamente de assinar esta
bosta. Assino como Prometeu acorrentado”.
Depois de pronunciar estas palavras com
dramática irritação e posar para os
fotógrafos com as mãos cruzadas, como se
estivesse agrilhoado, o diretor José Celso
Martinez Correa finalmente assinou ontem o
termo de permissão pelo qual o governo de
São Paulo lhe dá um prazo de cinco anos
para usar o Teatro Oficina. (ZÉ, 1987).

No entanto, o grupo consegue renovar este contrato, sem
grandes dificuldades, e continua ocupando e administrando
o espaço até os dias atuais.
Da mesma forma, seguindo os caminhos tradicionais, o
Grupo Silvio Santos também conduz sua abordagem ao seu
espaço: após adquirir os inúmeros terrenos o grupo passa
a demolir as construções existentes com o objetivo de abrir
o terreno para propor um investimento de grandes
proporções.
Sobre estas demolições, elas são tratadas de forma prática
e sem que haja uma preocupação maior com as
construções demolidas. O foco não está nos objetos que
estão sendo destruídos, e sim, no projeto do que será
construído no futuro.
Além de casas e pequenos comércios que estavam ali é
demolida, também, no ano de 2005, a Sinagoga Ohel
Yaacov, uma construção de 1924, que abrigava atividades
bastante significativas para a comunidade Israelita em São
Paulo. Também é demolido o antigo prédio do Baú da
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Felicidade, que já pertencia ao GSS e que também estava
localizado na quadra, na Rua Jaceguai.
A partir de 1993, mesma época em que o Oficina inaugura
seu novo teatro, o Grupo Silvio Santos passa a trabalhar no
projeto que anunciariam para seu terreno: o Shopping
Center Bela Vista Festival Center, projetado pelo arquiteto
Julio Neves, um empreendimento de 55 mil metros
quadrados, com um investimento de aproximadamente R$
75 milhões. O projeto é finalizado em abril de 1997,
aprovado pelos órgãos legais e anunciado ao público em
junho de 2000.
O anúncio do projeto de um shopping center causa uma
grande repercussão na mídia, entre os moradores do bairro
e, obviamente, dentro do Oficina que, a partir deste
momento, se torna mais enfático e presente nestes meios,
intercedendo contra o empreendimento. O “shopping do
Silvio Santos” se torna um verbete comum aos moradores
do Bixiga, à classe teatral e artística de São Paulo e,
principalmente, em reportagens nos jornais, que passaram
então a cobrir esta disputa.
Por quase dez anos a figura do projeto do shopping center
configura-se como um véu que paira sobre tudo o que se
trata no Oficina. Finalmente, em 15 de janeiro de 2007, a
prefeitura embarga a evolução da obra argumentando que
alguns parâmetros construtivos (inclusive a área de 300 m2
livre ao redor do teatro tombado) não são respeitados pela
construtora.
A seguir apresentaremos e analisaremos as imagens e
documentos referentes a este período.
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Retomando a Jaceguai
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Reocupando o Oficina
No ano de 1979 ainda é possível
observar as construções originais
vizinhas ao teatro, antes das
demolições.
A configuração espacial ainda é a
mesma do projeto de Flávio Império.
O espaço possui a arquibancada
projetada pelo arquiteto e o palco
brechtiano, com o palco giratório e as
paredes nuas.

Figura 1 - Fachada do Teatro durante a exibição do filme 25, no ano de 1979. Fonte: AEL, Unicamp.
Figura 2 - Fachada do Teatro durante a exibição do filme 25, no ano de 1979. Fonte: AEL, Unicamp.
Figura 3 - Interior do Teatro Oficina em 1979. Fonte: AEL, Unicamp.
Figura 4 - Interior do Teatro Oficina em 1979. Fonte: AEL, Unicamp.
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A Reforma Espetacularizada
A reforma do teatro é tratada como um verdadeiro rito de passagem e é transformada em uma
espécie de espetáculo com narrativa, registrados e apresentados ao público.
A abertura do buraco na parede no fundo do teatro é uma forma de re-ocupar o espaço e assinar
nas paredes a presença do grupo, relutando contra qualquer força externa (como o proprietário,
ou o GSS) que queira tirar o Oficina dalí.
As fotos deste “evento” foram registradas com a seguinte legenda escrita no verso: “Pompílio
abrindo a janela da sala de edição do teatro. 3/79”.

Figura 5 - Reforma do teatro registrada em fotografias (1979). Fonte: AEL, Unicamp.
Figura 6 - Reforma do teatro registrada em fotografias (1979). Fonte: AEL, Unicamp.
Figura 7 - Reforma do teatro registrada em fotografias (1979). Fonte: AEL, Unicamp
Figura 8 - Abertura do buraco na parede acompanhado por câmeras e público. (1979).
Unicamp.
Figura 9 - Abertura do buraco na parede acompanhado por câmeras e público. (1979).
Unicamp.
Figura 10 - Abertura do buraco na parede acompanhado por câmeras e público. (1979).
Unicamp.
Figura 11 - Abertura do buraco na parede acompanhado por câmeras e público. (1979).
Unicamp.

Fonte: AEL,
Fonte: AEL,
Fonte: AEL,
Fonte: AEL,
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A volta ao teatro, a retomada do lugar e a reforma são o momento seguinte de um período de
dispersão espacial. O grupo estava dissolvido, os integrantes estavam viajando, em alguns
momentos estiveram exilados. A questão do espaço estava nas viagens e nos outros locais
que conheciam. Não havia raízes. A retomada do espaço é ritualística e indica a completa
assimilação da questão do Oficina como o território deste teatro, além de demarcar o território
do grupo em um momento em que forças externas, práticas e legais ameaçavam a presença
do grupo ali (dívidas com o proprietário, GSS)..
Na imagem acima, Zé Celso se reúne com o proprietário do teatro, Luiz Coccozza, para tratar
das questões legais sobre o contrato de aluguel e as dívidas que ele possuía com o proprietário.
A retomada do teatro não era somente uma questão de re-ocupação, mas também estava se
tornando em uma questão legal e burocrática, que teria suas condições extremadas a partir do
momento em que o Grupo Silvio Santos tentasse comprar o terreno.

Figura 12 – Reunião do Oficina com Luiz Coccozza. (1979). Fonte: AEL, Unicamp.
Figura 13 - Buraco na parede do Oficina. (1979). Fonte: AEL, Unicamp.
Figura 14 - Buraco na parede do Oficina. (1979). Fonte: AEL, Unicamp.
Figura 15 - Buraco aberto na parede do teatro durante uma transmissão ao vivo pelo internet durante as
atividades dos Seminais 2016. Fonte: Instagram da Universidade Antropófaga. Disponível em:
https://www.instagram.com/p/BN-Vb3mjWJk/?taken-by=uniantropofaga&hl=pt-br.
Acesso
em:
13/12/2016.
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O buraco na parede é tratado como totem, é registrado e lido como expressão artística do grupo.
A abertura da janela faz parte da retomada do espaço, mas também simboliza a extensão do
grupo para fora das paredes do teatro: o encontro do exterior, da cidade, do bairro e do terreno
do Silvio Santos.
A abertura de buracos na parede continua sendo uma forma de expressão presente na
linguagem do Oficina até os dias de hoje, na última imagem, um buraco que foi aberto em uma
apresentação em 2016 e transmitida ao vivo pelo Instagram do grupo.
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O Projeto de Lina Bo
Bardi e Marcelo Suzuki
O projeto de reforma para o teatro,
assinado por Lina e Suzuki, ainda
mantinhas
as
configurações
internas do projeto de Flávio
Império (arquibancada e relação
frontal entre palco e plateia), mas
propunha uma ligação com o miolo
da quadra, uma ocupação em
formato de teatro de arena / teatro
de estádio. A ligação se dava por
uma passagem no muro dos
fundos do terreno do Oficina.
Também havia um acesso ao
teatro de arena pela Rua Japurá.
Por uma passarela, no nível da rua
Jaceguai, que passava pela lateral
do teatro, seria possível chegar em
um mirante, que permitia a visão do
palco ao ar livre, e também no
espaço aberto. Desta forma o
Oficina seria um espaço de ligação
entre as Ruas Jaceguai e Japurá.
Nesta fotografia, registrada em
1980, é possível visualizar o
estacionamento do grupo Silvio
Santos no miolo de quadra, ao
fundo do teatro. Posicionada na
janela está uma maquete, feita por
Lina Bo Bardi e Marcelo Suzuki,
com um projeto para o teatro que
ocuparia este espaço vazio com
um teatro de arena.
Este
registro
demonstra
claramente os primeiros desejos do
grupo de ocupar o que, na época,
ainda era apenas um miolo de
quadra sem grandes construções.

Figura 16 – Maquete do teatro com ocupação no miolo de quadra. Lina Bo Bardi e Marcelo Suzuki. (1980).
Fonte: AEL, Unicamp.
Figura 17 – Estacionamento do Grupo Silvio Santos. (1980). Fonte: AEL, Unicamp.
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O Projeto de Lina Bo Bardi e Edson Elito
Os primeiros estudos de Lina Bo Bardi previam tendas e uma estrutura leve. Com o
desenvolvimento das ideias, chegaram ao teatro como ele está construído hoje. O estudo de
ocupação da quadra já considerava todo o terreno do Grupo Silvio Santos.
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Figura 18 – Estudo de Lina Bo Bardi. Fonte: blogdozecelso.wordpress.com.
Figura 19 – Estudo de Edson Elito. Fonte: BARDI, ELITO, CORREA, 1999, p.05
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O Projeto de Paulo Mendes da Rocha
O projeto de Paulo Mendes da Rocha sinaliza o diálogo do Oficina com os meios “tradicionais”
de se ocupar a cidade: o projeto arquitetônico e urbanístico, ainda com ares da utopia moderna.
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Figuras 20 e 21 - Estudo de Paulo Mendes da Rocha. Fonte: http://teatroficina.com.br/anhangabau-dafeliz-cidade/cosmologia/.

Demolindo o teatro
original, mas não conseguiu fundos tão cedo para reconstruir o teatro. O espaço demolido, sem
estrutura de teatro, sem teto e com chão de terra, foi ressignificado como terreiro, e ocupado
com atividades culturais.
O espaço foi utilizado para produção e exibições de filmes; festas; apresentações musicais;
leituras dramáticas; e também dava espaço à Cantina da Zuria, que servia refeições aos artistas
e aos moradores e trabalhadores do bairro

Figura 22 - Demolições no interior do teatro. Fonte: AEL, Unicamp.
Figura 23 - Exibição de filme no interior do teatro, no início da reforma em 1979. Fonte: AEL, Unicamp.
Figura 24 - Leitura de Acordes, em 1986, dentro do teatro totalmente demolido, sobre chão de terra e sem
teto. Fonte: AEL, Unicamp.
Figura 25 - Demolições no interior do teatro. Fonte: AEL, Unicamp.
Figura 26 - Uma das ocupações dentro do Oficina neste período: A Cantina da Zuria. Fonte: AEL, Unicamp.
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O Tombamento no CONDEPHAAT (1983) e a Desapropriação (1984)
A desapropriação foi a saída encontrada pelo Oficina para conseguir ficar no prédio. Desde 1980
já se cogitava a possibilidade da compra do teatro pelo Estado e o comodato para o Oficina por
30 anos (como visto na matéria abaixo, publicada na Folha de São Paulo).
A desapropriação foi, inclusive, teatralizada pela companhia, na forma de ações, performances
e festas e, como se pode ver na foto da fachada do teatro, anunciada como um espetáculo.
Quando o Governo de São Paulo comprou o imóvel, em 1984, o contrato de uso para o Oficina
tinha duração de apenas cinco anos, o que não agradou a José Celso, mas que foi suficiente
para que a companhia se mantivesse no espaço e desse continuidade para suas atividades.
Alguns anos antes, o tombamento do prédio do teatro foi comemorado com festa, pois assegurou
a presença do Oficina ali e assegurou também que o espaço não fosse comprado pelo Grupo
Silvio Santos e demolido.
O texto anexado no processo de tombamento reforçava que o valor do espaço não estava na
sua história ou arquitetura, mas sim na presença do Oficina ali, e das produções teatrais
fomentadas naquele lugar. O teatro foi tombado como registro da produção artística-cultural do
Oficina. Este texto permitiu, por exemplo, que o prédio fosse totalmente modificado em 1993
após o projeto de Liana Bo Bardi, ou que as paredes sejam quebradas e derrubadas em ações
do grupo.
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Figura 27 – “Desapropriado o prédio do Oficina”. 01/08/1984. Fonte: MARTINS, 2013, p.156.
Figura 28 – “Secretaria da Cultura pode comprar o Oficina”. Folha de São Paulo. 02/12/1980. Fonte:
SECRETARIA, 1980.
Figura 29 – “O Oficina e o Banco Central”. Folha de São Paulo. 09/10/1980. Fonte: SUPLICY, 1980.
Figura 30 – “Festa dos artistas pelo Oficina”. O Estado de São Paulo. 01/12/1980. Fonte: FESTA, 1980.
Figura 31 – Fachada do teatro, 1983, Fonte: AEL, Unicamp.
Figura 32 - Publicação do Diário Oficial de Estado de São Paulo. 11/02/1983, p. 36
Figura 33 – “Oficina dá o Tombo”. O Estado de São Paulo. 10/02/1983. Fonte: OFICINA, 1983.
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Com a possibilidade de serem despejados após a oferta de compra feita pelo Grupo Silvio
Santos, a primeira intenção da Companhia de Teatro Oficina era a de comprar o prédio do teatro.
A movimentação para reunir fundos envolveu entrevistas à jornais e televisão, mobilização da
opinião pública e a realização de um show, chamado de “Domingo de Festa” (um trocadilho com
o nome dos programas de Silvio Santos), teve diversas atrações musicais e apresentações
teatrais e reuniu mais de 9.000 pessoas no Ginásio do Ibirapuera.
A seguir podemos ver alguns materiais gráfico produzido pelo Teatro Oficina, (cartazes para a
campanha e show para arrecadação de fundos para a compra do Oficina, para que o teatro não
fosse comprado pelo GSS e demolido).
Figura 34 – Cartaz do show “Domingo de Festa” (1985). Fonte: AEL, Unicamp.
Figura 35 – Cartaz Oficina 1980 (1980). Fonte: AEL, Unicamp.
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A Disputa na Imprensa
Desde o início da disputa pelo terreno a mídia vêm noticiando os fatos como uma novela (a
aguardar o próximo capítulo...). Outro ponto interessante é como as figuras de Zé Celso e Silvio
Santos são constantemente nomeados, o que aumenta a força de suas personas diante da
questão. E, como podemos ver no trecho de reportagem abaixo, nem sempre Zé Celso e o
Oficina são os únicos agentes envolvidos (no caso, a ação em questão foi movida pelo Instituto
Lina Bo e P. M. Bardi):
Foi concedida ontem liminar que impede a construção de um centro de entretenimento, lazer e
cultura nos arredores do teatro oficina, em São Paulo, pelo grupo Silvio Santos (GSS). A ação
que busca evitar a construção do centro é movida pelo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi contra o
GSS e o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do
Estado de São Paulo (Condephaat), que aprovou as obras. (STACCHINI, 2001).
Ao mesmo tempo em que o Oficina busca o direito ao espaço, o projeto do shopping é visto por
muitos como um ponto de melhoria ao bairro. Os moradores chegam até a fazer um abaixoassinado pedindo o empreendimento, e a postura oficial do GSS e da Sisan é, muitas vezes,
defendendo esta ideia de que um shopping no Bixiga traria grandes melhorias para uma área
abandonada e carente de recursos.
"Estamos até favorecendo o Oficina, com um empreendimento na área cultural", diz o engenheiro
Eduardo Velucci, da Sisan Empreendimentos Imobiliários. (SANTOS, 2000a)
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Figura 36 – “Juíza proíbe Grupo Silvio Santos de construir shopping ao lado do Oficina”. O Estado de São
Paulo. 25/09/2007. Fonte: DINIZ, 2007.
Figura 37 – “Shopping de Silvio Santos tem projeto revisto”. Folha de São Paulo. 30/11/2000. Fonte:
SANTOS, 2000b
Figura 38 – “Abaixo-assinado de moradores pede shopping na Bela Vista”. O Estado de São Paulo.
18/10/2008. Fonte: MANSO, 2008b
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O Território de Silvio Santos
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O Terreno do Silvio Santos
O terreno que hoje pertence ao grupo Silvio Santos é delimitado pela Rua Jaceguai e a Rua
Abolição. Também há uma conexão com a Rua Japurá e duas conexões com a Rua Santo
Amaro. Isolados, no meio do terreno, estão o prédio do Oficina e o Edifício Angra dos Reis.
Abaixo temos uma imagem aérea da situação atual onde é possível ver o grande terreno vazio
(demarcado em amarelo), de aproximadamente 11.000,00 metros quadrados (um raro exemplo
de espaço vazio tão grande no centro de São Paulo, ainda mais em um bairro tão adensado
quanto o Bixiga).
Na figura 5, vemos uma fotografia do primeiro prédio pertencente ao Grupo Silvio Santos na
quadra do Oficina (Sede do Baú da Felicidade), ao lado do Edifício Angra dos Reis.
O grande paredão lateral com o símbolo do Baú foi bastante utilizado pelo Oficina nas ações e
Figura 1 - Imagem aérea da situação atual quadra do Teatro Oficina de 2019. Fonte: Google Earth.
representações
da disputa.
Figura 2 – Mapa da quadra do Teatro Oficina de 1954. Fonte: Prefeitura Municipal de São Paulo.
Disponível
http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br
Em 2008 em:
o prédio
foi desmontado em uma custosa operação (uma vez que os dois edifícios
Figura
3
–
Imagem
aérea da uma
quadra
do Teatro
Oficina
de 2004. Fonte: Prefeitura Municipal de São Paulo.
vizinhos impossibilitavam
implosão
mais
barata).
Disponível em: http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br
Figura 4– Imagem aérea da quadra do Teatro Oficina de 2019. Fonte: Google Earth.
Figura 5 - Prédio pertencente ao Grupo Silvio Santos (Sede do Baú da Felicidade), vizinho ao Oficina, em
foto de 1983. Fonte: AEL, Unicamp.
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Aqui podemos ver uma evolução da
aquisição de terrenos pelo Grupo
Silvio Santos.
Em azul está a área que pertence ao
GSS e sua evolução ao longo dos
anos.
A hachura amarela mostra a
localização do Teatro Oficina.
Na primeira imagem temos um mapa
de 1954, com o loteamento original,
ainda todo dividido em pequenos
lotes. A marcação em azul mostra os
terrenos que pertenciam ao GSS em
1979: Os dois lotes na Rua Jaceguai,
neste ano, já haviam sido unificados
e neles estava construído o prédio do
Baú. No miolo da quadra ficava o
estacionamento que o GSS utilizava
para as kombies do Baú.
Na segunda imagem, uma foto aérea
de 2004, é possível ver que o GSS
ainda não demoliu as construções na
Rua Abolição.
Por fim, uma imagem atual e a
situação do terreno.
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A Sinagoga Ohel Yaacov, ficava na
Rua Abolição. Construída em 1924, o
local era um importante espaço para
a comunidade Israelita em São
Paulo. Silvio Santos frequentava esta
Sinagoga e possuía, inclusive, uma
cadeira com seu nome. Ao comprar o
terreno para incorporá-lo ao seu
empreendimento, o apresentador
ajudou a comprar outro terreno e
financiou a construção de uma nova
Sinagoga nos Jardins, na Rua
Cravinhos,
que
agora
é
popularmente
conhecida
como
“Sinagoga do Silvio Santos”.
O Teatro Imprensa pertence ao GSS
e fica muito próximo ao Teatro
Oficina, no quarteirão do lado. É
interessante observar esta inserção
do GSS no espaço urbano que,
apesar de ser um teatro, assim como
o Oficina, têm significações tão
distintas: São tipos de teatro
diferentes,
atendem
públicos
diferentes e têm uma atuação no
meio urbano diferentes. (Assim como
o Teatro Renault, que não pertence
ao GSS, mas fica próximo também e,
assim como o Imprensa, sendo palco
de musicais da Broadway, não
insere-se no meio urbano, nem
dialoga com as linguagens do
Oficina.
Atualmente, o Teatro Imprensa se
encontra fechado, servindo apenas
de base para algumas atividades do
GSS. Outro ponto interessante de
frisar aqui, é que uma das filhas de
Silvio Santos, Cíntia Abravanel é a
diretora da área cultural do GSS, e é
responsável pelas atividades do
grupo relacionadas ao teatro. Muito
do interesse que Silvio Santos
demonstrou em alguns momentos
em se conciliar com o Oficina para
construir um espaço teatral junto de
seu shopping, estava relacionado à
ação de prover mais espaços teatrais
para que sua filha pudesse
administrar.
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Figura 6 – Sinagoga da Rua Abolição. Fonte: https://sinagogasemsaopaulo.wordpress.com/
Figura 7 – Teatro Imprensa. Fonte: https://vejasp.abril.com.br/estabelecimento/teatro-imprensa/

Projeto do Shopping Bela Vista
O shopping do Silvio Santos, projeto do arquiteto Julio Neves, tinha 8.300,00 m2, 8 pavimentos,
seis cinemas, 4 teatros 74 lojas e vagas para cerca de 1000 veículos.

O projeto do shopping center é apresentado como solução de revitalização para a região.
Desde o início Oficina já sinaliza que apresentará algumas demandas para endossar, ou não, o
empreendimento.

Figura 8 – Maquete do Shopping Center Bela Vista Festival Center.
Fonte: https://blogdozecelso.wordpress.com/2016/10/. Acesso em: 13/07/2019
Figura 9- Elevação do Shopping Center, com Teatro Oficina ao lado. Fonte: X BIENAL DE ARQUITETURA
DE SÃO PAULO, 2013, p.26.
Figura 10 – “Novo projeto na Bela Vista inclui o Oficina”. Folha de São Paulo. 12/04/1994. Fonte: NOVO,
1994.
Figura 11 – “Zé Celso cria debate sobre shopping de SS”. Folha de São Paulo. 19/01/2000. Fonte: ZÉ,
2000.
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4.3. O Comodato do Terreno

Após um primeiro momento em que o Oficina e o Grupo
Silvio Santos estabelecem que estão interessados em um
mesmo território, e buscam, cada um à sua maneira, a
ocupação do terreno por meios considerados tradicionais,
o tom da disputa aos poucos muda e há quem veja reais
possibilidades de um desfecho próximo.
Desde o início da empreitada do GSS, o José Celso se
dirige ao apresentador em cartas públicas e entrevistas,
mas as respostas vêm do grupo empresarial, de
representantes e advogados, nunca do apresentador
propriamente dito. Até que em 16 de abril de 2004,
intermediado pelo senador Eduardo Suplicy, e em meio aos
preparativos da montagem de Os Sertões, Silvio visita o
Oficina para uma conversa com Zé Celso. O encontro foi
filmado pela companhia e teve cobertura da mídia nos
principais jornais e revistas de São Paulo.
"O encontro foi extraordinário, mágico, é
uma coisa que há 25 anos eu sonho",
afirmou o diretor, que pela primeira vez se
avistou com o empresário. (...) A reunião
durou cerca de uma hora. O empresário
tomou água-de-coco, recebeu uma edição
de "Os Sertões", de Euclydes da Cunha,
com dedicatória escrita pelo diretor, e deixou
a promessa de que voltariam a se encontrar.
(...) "Ele achava que a disputa era
exclusivamente pela preservação do teatro.
Foi recebido pelo elenco todo, agradeceu e
ficou impressionado", disse Zé Celso. (...)
No final, o diretor fez uma avaliação positiva
do encontro. "O Silvio veio sozinho, sem
paranóia, chegou na hora, isso é
importantíssimo.
Estávamos
nos
preparando para recebê-lo de corpo aberto,
de alma aberta. Fui caminhando com ele e
mostrando os buracos que existem no fundo
do teatro, e os atores ficaram o tempo todo
se concentrando. Estou orgulhosíssimo, os
atores conseguiram manter uma atmosfera
zen, tântrica", disse ele. (SILVIO, 2004).
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Este encontro deixou os ânimos dos artistas do Oficina
exaltados e crentes de que alguma definição positiva
aconteceria logo. A imprensa também retratou o fato com
tom otimista e como uma promessa de que logo a questão
do terreno se definiria, e que algum projeto do Grupo Silvio
Santos que agradasse ambos os lados fosse possível.
Houve quem desse a disputa por encerrada:
Em 18 de abril do ano passado, Silvio
Santos fez uma visita histórica ao Oficina.
Apesar de a sede do grupo do apresentador
ser vizinha ao teatro, ele nunca havia estado
lá. Depois do encontro, intermediado pelo
senador Eduardo Suplicy (PT-SP) e pelo
colunista da Folha Contardo Calligaris, José
Celso Martinez Corrêa e Silvio Santos
chegaram ao acordo para construir o
shopping e o Teatro de Estádio. O projeto foi
concebido por arquitetos ligados a Lina Bo
Bardi, autora do prédio do teatro Oficina. De
acordo com o projeto, a nova sala terá
capacidade para mil pessoas, em uma semiarena; o conceito do Teatro de Estádio é do
escritor Oswald de Andrade (1890-1954).
Em janeiro último, o projeto foi ratificado em
uma reunião entre membros do Oficina,
arquitetos e representantes do Grupo SS. A
aprovação do projeto colocou fim à disputa
pelo terreno no Bexiga, no centro, onde
Silvio Santos pretendia construir apenas um
centro comercial. Em 1994, quando o
Oficina foi reinaugurado, depois de
permanecer fechado durante 20 anos, e o
projeto do shopping foi aprovado pela
prefeitura, o uso do terreno se tornou tema
constante nas montagens do grupo, sendo
citado em diferentes ocasiões. Zé Celso
lembra que chegou a escrever para o extinto
programa do SBT "Porta da Esperança" e
propôs ao apresentador sociedade com o
grupo Uzyna Uzona. (PROJETO, 2005).

Como em um sinal de conciliação, no ano de 2004 o Grupo
Silvio Santos contatou o escritório Brasil Arquitetura,
comandado pelo arquiteto Marcelo Ferraz, para apresentar
um novo projeto para o espaço. O estudo para um centro
comercial e cultural de 57 mil metros quadrados é
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apresentado com o objetivo de atender as expectativas do
Oficina e, finalmente, viabilizar um empreendimento na
área sem que houvesse retaliação por parte do grupo
teatral.
Em junho de 2004 fui apresentado por um
amigo ao presidente do Grupo Silvio Santos
que me perguntou, já em tom de convite:
“Você toparia fazer um estudo arquitetônico
para o centro comercial que queremos
construir no Bexiga, um projeto que possa
botar um fim a essa celeuma com o nosso
vizinho Teatro Oficina?”. Eu, que conhecia
bem o assunto desde os tempos do projeto
de Lina Bo Bardi para o teatro, tomei a
questão como um desafio, como uma
grande oportunidade de sair da mesmice
dos projetos de shopping centers que se
alastram por nossas cidades. Mais ainda, vi
ali uma oportunidade de propor algo que
pudesse reabilitar e re-qualificar todo o
espaço público de uma região tão sofrida e
mal tratada, como o bairro do Bexiga.
Juntamente com meu sócio Francisco
Fanucci, convidei o arquiteto Marcelo Suzuki
para participar do trabalho, uma vez que ele
já havia desenvolvido nos anos 1980 um
projeto para o Teatro Oficina. Fomos então,
Suzuki e eu, contar ao Zé Celso, diretor do
Teatro Oficina, a boa nova do convite que
acabávamos de receber. Nesse encontro,
com a presença do ator Marcelo Drummond,
Zé Celso, entre surpreso e satisfeito,
concluiu com a seguinte frase seu apoio à
nossa empreitada que se iniciava: “o Silvio
Santos foi mais rápido que nós, contratou
nossos arquitetos para seu novo projeto.
Vamos em frente, claro!” (FERRAZ, 2007).

Fica clara a intenção do GSS em tentar uma aproximação
com os anseios do Oficina, com certeza, não por
endossarem estes anseios, mas sim para que se
resolvesse de uma forma mais rápida a questão. No entanto
o projeto não foi continuado. Por parte do Grupo Silvio
Santos, aparentemente, houve somente um desinteresse e
o projeto foi engavetado. Por parte do Oficina, não houve
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uma boa aceitação do projeto: José Celso não se sentiu
totalmente convencido pela proposta do teatro cercado pelo
shopping center. Para o diretor, o espaço deveria oferecer
mais espaço para o teatro.
Houve também um primeiro parecer negativo do Conselho
Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural
e Ambiental da Cidade de São Paulo (CONPRESP), pois o
projeto apresentava uma fachada cega na Rua Abolição, o
que geraria conflitos com as diretrizes tombadas para o
bairro. É importante indicar aqui, que no ano anterior, em
2002, o Bairro do Bixiga foi contemplado pelo CONPRESP,
pela Resolução nº 22/2002, que tombou uma lista de 1089
estabelecimentos do bairro, considerando os seguintes
pontos de valor:
Considerando a importância histórica e
urbanística do bairro da Bela Vista na
estruturação da cidade de São Paulo, como
sendo um dos poucos bairros paulistanos
que ainda guardam inalteradas as
características originais do seu traçado
urbano e parcelamento do solo;
Considerando a existência de elementos
estruturadores do ambiente urbano, como
ruas, praças, escadarias, largos, etc., com
interesse de preservação seja pelo seu valor
cultural, ambiental, afetivo e/ou turístico;
Considerando
a
permanência
da
conformação geomorfológica original nas
áreas da Grota, do Morro dos Ingleses e da
Vila Itororó, cuja preservação proporciona a
compreensão de como se deu a
estruturação urbana do bairro ;
Considerando o grande número de
edificações de inegável valor histórico,
arquitetônico, ambiental e afetivo, muitos
delas remanescentes da ocupação original
do bairro, iniciada no final do século XIX;
Considerando a ocupação atual do bairro
caracterizada pela mescla dos usos
residencial, cultural, comercial e de serviços
especializados;
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Considerando a vocação do bairro e o seu
grande potencial turístico de âmbito
nacional;
Considerando a população residente na
Bela Vista, cuja permanência e ampliação é
fundamental para a manutenção da
identidade do bairro;
Considerando
futuras
propostas
de
renovação urbana visando promover a
melhoria das condições de uso e ocupação
do bairro da Bela Vista em harmonia com o
presente instrumento de preservação.
(CONPRESP, 2002)

Ou seja, caso o projeto tivesse sido continuado por Sílvio
Santos, ele provavelmente ainda geraria contradições,
fosse pelas questões do patrimônio, fosse pela oposição de
Zé Celso. A ideia de uma possível conciliação não se
consolidou neste momento, e provavelmente não se
consolidaria de qualquer maneira.
Com a recém adquirida “intimidade” com o apresentador e
dono do SBT após um primeiro encontro, José Celso tenta
então outro movimento: No ano de 2010 o diretor telefona
para Silvio e pede uma autorização para utilizar o terreno
em comodato. O telefonema foi filmado e é possível
acompanha-lo no documentário “Para Ver a Luz do Sol”
(2019):
Zé Celso [no telefone com Silvio Santos]:
“Boto fé Silvio. Não, a gente tá falando de
homem forte pra homem forte. Tá OK, meu
amor. Muito obrigado, muito obrigado. Você
é grandioso. Um grande abraço. Muito
obrigado.”
Zé
Celso
[desligando
o
telefone,
visivelmente feliz]: “Topou. Topou!”
2. Transcrição de cena
do documentário Para
ver a luz do sol (2019), na
qual José Celso é filmado
ligando
para
Silvio
Santos para propor o
comodato do terreno.

Outra pessoa presente [voz em off]: “O Silvio
topou.”
Zé Celso [abrindo os braços em expressão
de felicidade]: “Ele foi maravilhoso!”2

O primeiro espetáculo escolhido para o ocupar o terreno,
agora emprestado, é Dionizyacas, uma compilação de
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peças de repertório do grupo. Após uma estreia em São
Paulo, o espetáculo sai em caravana e percorre sete
capitais no país. No retorno à São Paulo, uma grande tenda
com capacidade para cinco mil pessoas (o Teatro de
Estádio) é montada no terreno do Grupo Silvio Santos e
concretiza esta tomada, mesmo que momentânea, do
espaço pelo Teatro Oficina.
As Dioniziacas marcam o primeiro pisar no
terreno do entorno, um rito teatral do
descobrimento daquelas terras atravéz da
abertura dos arcos do beco ao Norte do
Teatro e a concretização da rua Lina Bardi
que se trasnforma em acesso ao terreno e
ao Teatro de Estádio. Com a abertura do
beco, o chegar no terreno através da
concretude da experiência corpo a corpo
com o lugar: a descoberta do gérmen de
Oficina de Floresta – o pomar frutífero
preservado
pelo
Grupo
SS.
(GALLMEISTER, 2017, p. 30).

Por quatro anos o terreno se transforma em um quintal para
o Oficina, passando a fazer parte dos espetáculos
montados ali. As portas na parede dos fundos do teatro são
oficialmente abertas e uma grande escada em estrutura
metálica é construída para dar acesso ao terreno. O espaço
passa a ser utilizado para festas, eventos do grupo,
ensaios, filmagens e produção de conteúdo midiático e
gráfico, e, como já dito antes, apresentações teatrais,
fossem na grande tenda montada para as Dionizyacas,
fossem ao ar livre.
No mesmo ano em que o comodato é cedido, em 2010, o
Oficina consegue mais uma importante “vitória”: Após ter
seu tombamento garantido na esfera Estadual, pelo
CONDEPHAAT, e o tombamento municipal (junto com todo
o Bixiga) pelo CONPRESP, o Oficina finalmente consegue
o tombamento na esfera federal pelo Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).
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Já havia um tempo que o grupo buscava esta segurança
para ter ainda mais garantias legais de assegurar o seu
espaço. No ano de 2003 (vinte anos depois do primeiro
tombamento) é protocolado o pedido de tombamento
federal no órgão público, e, somente em 24 de junho de
2010, que o processo é apresentado em assembleia no
IPHAN, e o Teatro Oficina é, finalmente, tombado como
bem de patrimônio material nacional.
O processo de tombamento do Oficina encontrou alguns
entraves, pela mesma discussão que já havia se iniciado
durante o tombamento estadual: O caso do Oficina não se
enquadra na categoria de patrimônio imaterial: O que se
está tombando ali é sim um imóvel, um espaço, no entanto,
este espaço só tem validade pela atividade corrente do
grupo teatral que pode, inclusive, modificar o espaço. Nas
palavras da relatora do parecer de tombamento, Jurema
Machado:
Conheço pessoalmente a luta do Teatro
Oficina, me envolvi como militante nessa
luta, no meu ponto de vista uma luta pela
qualidade da cidade, por um projeto de
cultura particularmente importante para a
cidade de São Paulo. Isso ocorreu antes da
minha entrada no Governo Federal, no
Ministério da Cultura, em 2000, 2001. Estive
muito presente como militante, o que coloco
sempre para o José Celso, nas diversas
vezes em que conversamos sobre o
tombamento como um processo que
viabilize essa luta absolutamente meritória,
é o limite do instrumento do tombamento. No
meu ponto de vista, o que permanece, o que
garante a continuidade da vida é a própria
vida. O tombamento é um instrumento de
conservação da matéria ou, no máximo, do
conhecimento sobre a matéria. Tivemos
essas discussões inúmeras vezes. Esse
processo, dentro do IPHAN, foi bastante
complexo. A área técnica do IPHAN era
absolutamente contrária ao tombamento do
Teatro Oficina. Pessoalmente, fui a favor,
exatamente por isso pedi à área técnica que
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revisse e reconsiderasse a sua posição.
Nunca esteve em pauta a proposta de
registro
como
patrimônio
imaterial,
imediatamente se verificou que não era o
caso. O caso era exatamente conduzir um
processo de tombamento até porque se
considera absolutamente legítima a luta, o
anseio de se estabelecer o Teatro Oficina
como paradigma de um projeto de
qualificação da cidade. Começamos um
processo de negociação dentro do
Ministério da Cultura, que está disposto a
lançar mão de outros instrumentos para ser
um agente na viabilização desse projeto. Na
verdade, queria informar que há um
encaminhamento no Ministério, no qual o
IPHAN está participando, a fim de que,
através de outros instrumentos, se viabilize
a constituição de um núcleo naquela região
de São Paulo, a partir do Teatro Oficina. No
meu ponto de vista, o tombamento é parte
desse processo, mas não atende, até pela
sua limitação como instrumento, àquilo que
é absolutamente meritório e justo. (Machado
in IPHAN, 2010, p.53).

Após uma ampla e complexa análise, o Oficina é tombado
como representação material de todas as atividades
realizadas pela companhia teatral. Embora fosse de
interesse do grupo que o entorno preservado do teatro
fosse estendido para 500 metros, a comissão do IPHAN
entendeu que este detalhe atrapalharia o processo de
tombamento, atrasando ainda mais que ocorresse, como
colocou o presidente da sessão, Luiz Fernando de Almeida:
Quero fazer uma proposta para alteração do
encaminhamento do parecer da Conselheira
Jurema Machado. Acho muito importante,
ainda que esta Instituição, do ponto de vista
dos seus instrumentos, seja incapaz de
garantir que esse projeto se realize em
plenitude, que se coloque como um agente
dentro desse processo a ser perseguido.
Como informei aos Senhores Conselheiros,
nós, através do Ministério da Cultura,
estamos trabalhando para viabilizar a
concretude desse projeto. E acho que, se a
área de entorno não for delimitada, haverá
maior capacidade de negociação. Então, a
minha proposta é que façamos o
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tombamento, a ser inscrito no Livro das
Belas Artes e no Livro Histórico, sem a
delimitação do entorno, deixando a
delimitação do entorno para estudo a ser
feito posteriormente, o que ampliaria o
nosso poder de interlocução, por um lado.
Por outro lado, no parecer há um indicativo,
uma conclamação, que servirá de respaldo
para o Ministério da Cultura, para o Governo
de São Paulo, ou para a Prefeitura de São
Paulo em eventual tomada de decisão
relativa à declaração de interesse público
desse espaço. (Almeida in IPHAN, 2010,
p.72-73).

Ao que a Conselheira Jurema Machado respondeu:
Acho procedente, considero uma boa
estratégia, não sei se ficou clara. Seria um
ato quixotesco tombar o Teatro Oficina e
fixar um entorno de quinhentos metros.
Queria que compreendessem que iríamos
perder no judiciário em seguida, não
teríamos sustentação jurídica para essa
medida. Estamos tratando o assunto com
absoluta sinceridade, gostaria que os
interessados tivessem plena consciência
disso. Desde o início me referi aos
instrumentos adequados e possíveis. Ou
seja, o instrumento é político, mas agora os
interessados têm um aliado além dos níveis
estadual e municipal. A Prefeitura tem
instrumentos jurídicos importantes, citei aqui
a transferência do direito de construir; as
operações urbanas são mecanismos que
não envolvem dinheiro ou envolvem pouco
dinheiro para se conseguir acesso à terra. É
negada a autorização de construir em um
determinado local, e permitida em outro.
Pode ser um processo complicado do ponto
de vista legislativo, não tenho informação
suficiente, mas São Paulo tem feito isso com
maestria, em determinadas áreas. Por
exemplo, a ponte estaiada foi viabilizada
com essas trocas, e não com dinheiro
público. Então, concordo com a posição do
Presidente, se indicarmos e for aceito o
entorno somente no sentido de proteger
apenas o arco de visão da janela,
poderíamos estar empobrecendo a questão.
Talvez seja melhor não ter entorno definido,
porque cada proposta de intervenção
deverá ser negociada com o IPHAN, em
paralelo. Considero muito boa a estratégia a
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sugestão do Presidente do IPHAN: não
definir o entorno e tornar mais enfática essa
articulação com o Ministério da Cultura, com
o Governo Federal, no sentido de um
coletivo politicamente mais forte. (Machado
in IPHAN, 2010, p.73).

A partir desta data o Oficina passa a ter respaldo do órgão
de defesa federal, no entanto, não consegue uma
delimitação melhor do que poderia ser protegido, ou como,
em seu entorno, como gostaria, para poder ter um respaldo
maior na disputa pelo terreno. O entorno protegido continua
sendo o estipulado pelo tombamento do CONDEPHAAT,
de 300 m na frente da janela lateral do teatro.
No ano de 2011 acontece um segundo encontro entre José
Celso e Silvio Santos: uma reunião mais íntima, somente
entre Silvio, Zé e mais algumas pessoas, na casa de Silvio.
O encontro foi filmado, mas não teve tanta divulgação na
mídia quando o encontro anterior e nem quanto teria o
encontro seguinte, no ano de 2017. Neste encontro ficou
estabelecido que seria realizada uma troca de terrenos
entre o Grupo SS e a Prefeitura de São Paulo. Silvio Santos
se compromete a produzir uma carta expondo o interesse
do grupo em realizar a troca e seu posicionamento é de
concordância com o Oficina, no entanto, fica evidente que
a concordância é menos por valorizar os ideais artísticos do
grupo teatral, e mais por estar já desejando uma solução
rápida para o grande terreno vazio.
Então, neste momento, ainda dentro desta atmosfera de
conciliação, e, agora, com a concordância de Silvio Santos,
o Oficina passa a trabalhar com a hipótese de que haja uma
troca de terrenos entre o GSS e a Prefeitura do Município
de São Paulo, para que o terreno seja desapropriado. Esta
hipótese vem permeando as discussões sobre o terreno até
os dias atuais.
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A batalha de 30 anos entre José Celso
Martinez Corrêa e Sílvio Santos em torno do
terreno ao lado do Teatro Oficina, onde o
empresário queria erguer um shopping,
nunca esteve tão perto do fim.
Eduardo Velluci, diretor da Sisan,
construtora do Grupo Silvio Santos, está
interessado em trocar o terreno que circunda
o Teatro Oficina por outro do mesmo valor
na cidade de São Paulo. “Esta alternativa é
a mais viável que apareceu até hoje. Temos
que buscar a maior rentabilidade possível
para este terreno, que para nós é um
negócio”, fala Velucci. (MELLÃO, 2011)

Com esta possibilidade em mente, a companhia passa a
considerar projetos de ocupação com um programa inteiro
de interesse do grupo, e neste momento surge o
Anhangabaú da Feliz Cidade. A ideia inicial havia nascido
anos antes, com o projeto de Lina Bo Bardi e Edson Elito,
que pretendia ligar o teatro existente ao Vale do
Anhangabaú e com o teatro estádio. “Aliás, o nome
Anhangabaú da Feliz Cidade foi criado pela própria Lina
numa referência direta ao baú da felicidade de Silvio
Santos.” (GALLMEISTER, MATZENBACHER, 2015). E
neste momento, entre os anos de 2005 a 2011, o conceito
ganha formas mais detalhadas no projeto proposto pelo
arquiteto João Batista Martinez Corrêa, irmão de José
Celso.
Numa visita do Silvio Santos ao Teat(r)o
durante a montagem de Os Sertões, surgiu
pela primeira vez a proposta de troca de
terrenos de propriedade do grupo com um
terreno da união.
Em consequência da visita e da
possibilidade da troca, a companhia inicia
um trabalho mais profundo na elaboração do
programa do Anhangabaú da Feliz Cidade.
O arquiteto João Batista Martinez Corrêa,
irmão de Zé Celso, projeta uma proposta de
implantação do Teatro de Estádio, da
Universidade Antropófaga e da continuação
da Oficina de Florestas no terreno entorno.
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O projeto, partindo da topografia existente,
cria uma diversidade de acessos, áreas de
cena, sugere outra implantação do Teatro de
Estádio, agora ocupando o terreno da
fachada Oeste e simulando as curvas de
nível da topografia de Canudos. A
Universidade Antropófaga fica abrigada num
prédio de cinco andares no terreno a Leste
do Teatro e a Oficina de Floresta se
dissemina em grandes áreas vegetadas e
jardins.3

No ano de 2013, a ideia do Anhangabaú da Feliz Cidade é
revisitada quando um coletivo é formado durante X Bienal
de Arquitetura para continuar a elaboração do projeto.
Em 2013, Guilherme Wisnik assume a
curadoria da X Bienal de Arquitetura e
convida o Teatro Oficina para uma
residência, junto com arquitetos de outros
países, para elaborar um projeto para o
terreno entorno ao teatro e trabalhar o
programa do Anhangabaú da Feliz Cidade.
O projeto criado é a incorporação múltipla da
proposta rabiscada por Lina Bo Bardi, Edson
Elito e Paulo Mendes da Rocha para o
Anhangabaú, sobretudo Lina, cuja abertura
concreta de trocas de substâncias entre o
teatro e o Bixiga começou durante a criação
da peça Na Selva das Cidades, em 1968, e
influiu na permeabilidade radical do espaço
cênico atual do Teat(r)o Oficina com o bairro
do Bixiga, quando usou as sobras das
demolições do bairro para a construção do
viaduto como matéria-prima para a cena.
Seguindo a direção conquistada durante a
Macumba Antropófaga - a descoberta do
Vazio - o novo projeto explode os limites
físicos do terreno do entorno, dissemina e
multiplica a maquete criada no Convênio
Exemplar Irresistível, para os outros, muitos,
vazios do Bixiga, para libertar estas terras da
ideia fixa do adensamento e do loteamento,
costurando o vazio do entorno aos terrenos
dos baixios do viaduto, reconectando o
bairro, através de um Corredor Cultural que
liga o Teat(r)o Oficina ao TBC, à Casa da
Dona Yayá, desembocando na apoteose da
Praça Roosevelt, com o programa do
Anhangabaú da Feliz Cidade, seu Teatro de
Estádio, sua Universidade Antropófaga e a
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3.
Disponível
em:
http://teatroficina.com.br/
anhangabau-da-felizcidade/cosmologia/.
Acesso em: 07/07/2019.

Oficina de Floresta, espalhando a Selva na
cidade de Sampã.4

A Residência do Bixiga reuniu arquitetos, urbanistas,
produtores, representantes do bairro e artistas durante
quatro

semanas

para

discutir

ideias

focadas

na

compreensão da situação local e na elaboração de
diretrizes de ocupações e intervenções para o bairro. Como
resultado, o núcleo apresentou uma proposta que mescla
em um corredor cultural os equipamentos existentes
(Teat(r)o Oficina, TBC, Casa da Dona Yayá, Praça
Roosevelt) com ideias de ocupações diversas para vazios,
quintais e espaços recortados na peculiar malha urbana do
Bixiga.
O projeto propunha a integração entre ruas interrompidas e
criação de um parque linear ao longo do minhocão (sob e
sobre o viaduto por meio de plataformas suspensas), e a
explosão de serviços abertos ao bairro ao longo deste
percurso, garantindo a permeabilidade e a revitalização
destes espaços invisíveis.

4. Página oficina da
Universidade
Antropófaga. Disponível
em:
http://www.universidadea
ntropofaga.org/x-bienalde-arquitetura-de-2013.
Acesso em: 08/12/2016

O projeto elaborado durante a X Bienal de
Arquitetura e inspirado no projeto do
Anhangabaú da Feliz Cidade de Lina Bo
Bardi e Edson Elito propõe a criação de um
novo espaço público onde as pessoas
contracenam suas diferenças, um território
de manifestação da diversidade de
comportamento, pensamento e estética.
Um espaço pra ser experimentado e
apropriado
considerando
esta
complexidade, sem cair num modelo
homogêneo de ocupação dos espaços
públicos, como os que se multiplicam em
São Paulo e que acabam sendo apropriados
da mesma forma: uma somatória de
atividades diferentes e comportamentos
iguais. (GALLMEISTER, MATZENBACHER,
2015).

A troca de terrenos entre o Grupo Silvio Santos e a
Prefeitura de São Paulo não se concretiza tão logo quanto
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o Oficina havia esperado, mas continua sendo uma
possibilidade até os dias atuais.
A seguir apresentaremos e analisaremos as imagens e
documentos referentes a este período.
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Ares de Conciliação

250

Silvio Santos visita o Oficina
“Segundo Zé Celso, foi dito a Silvio Santos que o grupo pretende fazer um "teatro dedicado à cultura
brasileira antropofágica, e que já estamos preparados para isso. Ele se surpreendeu. Quis saber quanto
custa o projeto. E o convidei para atuar", contou. Para ele, "a partir de hoje, mudou a relação" com Silvio
Santos. "Vi nele uma pessoa de carne e osso e, por trás do homem em que existe só comércio, vi uma
outra dimensão, muito contagiante, muito talentosa. Esse encontro pode ser uma revolução na cultura de
São Paulo", disse. (SILVIO, 2004).
Trecho da carta aberta a Silvio Santos, de Contardo Calligaris, publicada na Folha de São Paulo, e que
motivou o encontro:
“Meu pedido é apenas este: que você se disponha a encontrar Zé Celso ou autorize seu arquiteto a
encontrar Zé Celso. No diálogo, é óbvio que se manifestarão interesses contrastantes, mas poderia
também surgir o desejo comum de construir algo que seja bom para o Bexiga, para São Paulo, para o
Brasil e para o teatro. Sobre o Oficina, você já deve saber tudo o que importa. Se não for o caso, outros
poderão lhe dizer melhor do que eu. Mas nada vale a experiência. Aposto (sem consultar ninguém) que a
companhia se disporia a recebê-lo” (CALLIGARIS, 2004).

Figura 1 – Encontro entre Zé Celso e Silvio Santos. Foto de Maurício Shirakawa. Fonte: BONDUKI, 2017.
Figura 2 – “Encontro”. Folha de São Paulo. 24/04/2004. Fonte: GALVÃO, 2004
Figura 3 – “Em meio à polêmica, Silvio Santos visita o Oficina”. Isto É Gente. 26/04/2004. Fonte: ALVES
JR., 2004.
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O Projeto da Brasil Arquitetura
Quando o Grupo Silvio Santos contata a Brasil Arquitetura para fazer seu projeto de Shopping Center,
muitos enxergam isto como um ato conciliatório (inclusive a mídia).
O projeto traz o shopping, mas, ao contrário do que se esperaria dos teatros de shopping center,
escondidos no último andar ou no subsolo, traz o volume do teatro no centro do terreno. O projeto do
teatro, do arquiteto Marcelo Suzuki, que já trabalhara com Lina Bo Bardi em projetos para o Oficina,
possibilitava ligação com o Oficina e seguia o conceito de teatro de estádio.
No entanto, Zé Celso disse que achou o projeto fraco.
Podemos observar nesta postura de Zé Celso uma visão do ato de aceitar esta conciliação como um ato
de “adestramento”, ou “castração”, como se o conformismo com o sistema pudesse retirá-lo do lugar de
agente crítico da cidade e da sociedade.
Figura 4 – “Bixiga ganhará um shopping e teatro Oficina não será destruído”. Gazzetta d’Italia. 01/2005.
Fonte: NAIM, 2005.
Figura 5 – Projeto do Centro Cultural e Comercial do Bixiga. Brasil Arquitetura.
Fonte: http://brasilarquitetura.com/#. Acesso em:02/07/2019.
Figura 6 – Projeto do Centro Cultural e Comercial do Bixiga. Brasil Arquitetura.
Fonte: http://brasilarquitetura.com/#. Acesso em:02/07/2019.
Figuras 7, 8 e 9 – Projeto do Centro Cultural e Comercial do Bixiga. Brasil Arquitetura.
Fonte: http://brasilarquitetura.com/#. Acesso em:02/07/2019.
Figuras 10 e 11 – Projeto do Centro Cultural e Comercial do Bixiga. Brasil Arquitetura.
Fonte: http://brasilarquitetura.com/#. Acesso em:02/07/2019.
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queríamos em centro comercial que se afastasse de todos os exemplos de shoppings
espalhados por nossas cidades; queríamos um espaço comercial que trouxesse as ruas, as
calçadas e a vida urbana para seu interior, algo como o Conjunto Nacional, na Avenida Paulista,
ou a Galeria do Rock, na avenida São João, e tantas outras galerias do centro da cidade,
construídas nos anos 1950 e 1960. Espaços que mantêm uma relação viva e saudável com seu
entorno. Nada de muros e labirintos de luz artificial, sufocantes espaços de negação da cidade;
(FERRAZ, 2007).
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queríamos um grande teatro (“estádio” ou “cyber”, bastante discutido com Zé Celso) que fosse
o coração do projeto, a alma do conjunto. Um teatro autônomo, com personalidade arquitetônica
própria e não um anexo ou um teatro a mais encalacrado dentro de um shopping center, em área
sem interesse comercial. Pretendíamos que essa nova edificação guardasse em relação ao
Teatro Oficina um recuo de sete metros para entrada de luz natural (como determina a legislação
de proteção estabelecida pelo Condephaat), preservando a árvore ali existente – um Pau Brasil
– e abrindo espaço para o plantio de mais espécies. Por esse jardim, os dois teatros, equipados
com grandes portas de comunicação simbiôntica, poderiam se interligar quando fosse do
interesse mútuo dos proprietários/ocupantes. (FERRAZ, 2007).
“o centro cultural e comercial do bixiga ocupa os terrenos vazios e o miolo do quarteirão das ruas
jaceguai, abolição, santo amaro e beco do bixiga (...) em seu núcleo abriga um teatro com
características de um teatro grego ou de estádio. dispõe de mecanismo que permite a abertura
de seu teto, num circulo central dividido em oito gomos. através de uma grande abertura lateral
propõe diálogo e ao mesmo tempo continuidade de espaço cênico com o vizinho teatro oficina,
importante obra arquitetônica e palco revolucionário do moderno teatro brasileiro. as circulações
do centro comercial são como varandas de desenho livre em vários pavimentos, abertas para
um grande hall vazio. dali se pode entrever a cidade, através de um jardim vertical semi
transparente de bromélias, orquídeas e trepadeiras. esse espaço tem cobertura de vidro retrátil
acionada somente em caso de chuva ou frio.” (BRASIL ARQUITETURA, em
brasilarquitetura.com)
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Comodato do Terreno
Com a concessão do comodato do terreno ao Oficina, uma porta é aberta na parede dos fundos
e uma escadaria de estrutura metálica é construída para dar acesso ao terreno.
Mais uma vez a abertura de um buraco na parede do teatro é espetacularizada, filmada e
registrada em fotografias.
Na terceira imagem, Zé Celso logo após conversar com Silvio Santos no telefone e receber um
sinal positivo sobre o comodato do terreno. A ligação foi filmada do apartamento de Zé Celso.
A primeira ocupação do terreno cedido se dá com a grande tenda (teatro de estádio) para as
Dionizyacas.
A partir de então, o Oficina passou a realizar diversas apresentações, festas, ritos e atividades
ali.
Na imprensa, o comodato do terreno é retratado como uma vitória para o Oficina, e, em muitos
momentos, é visto como uma anunciação de um desfecho para a questão do terreno.
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Figura 12 – José Celso após telefonema com Silvio Santos. Fonte: Documentário “Para ver a luz do sol”,
2019.
Figura 13 – Abertura da parede norte do teatro para dar acesso ao terreno. Fonte: Documentário “Para
ver a luz do sol”, 2019.
Figura 14 – Abertura da parede norte do teatro para dar acesso ao terreno. Fonte: MARTINS, 2013, p.59.
Figura 15 – Foto sequência da montagem do Teatro de Estádio. Fonte: MATZENBACHER, 2018, p. 236.
Figura 16 – Projeto executivo do Teatro de Estádio. Fonte: MARTINS, 2013, p.59
Figura 17 – “Silvio Santos empresta terreno ao Oficina”. Folha de São Paulo. 17/12/2010. Fonte: NEVES,
2010a.
Figura 18 – “Após empréstimo do terreno, Oficina espera definição do MinC. Folha de São Paulo.
30/11/2010. Fonte: NEVES, 2010b.
Figura 19 – “Teatro Oficina é só alegria”. Folha de São Paulo. 17/12/2010. Fonte: EMILIÃO, 2010.
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O Tombamento no IPHAN
A reunião do IPHAN contou com uma leitura do ator Pascoal da Conceição, vestido como Mário
de Andrade, que fez a apresentação da proposta do Oficina de forma bastante teatralizada. Ao
fim da reunião José Celso manifestou-se, ajoelhado entre os presentes, também de forma
bastante performática, com a seguinte fala:
"Quero deixar registrado que essa noite está sendo festiva. Eu cheguei aqui com milhões de.
preconceitos, reconheço, e com um medo terrível dessa reunião. Saio aliviado e recebo como
presente de São João, para nós todos, não, só os que estão presentes, mas para o Brasil e para
o mundo. E vamos continuar essa luta, agora com maiores chances de vitória, que aliás é
inevitável. Há coisas inevitáveis, e quando o poder humano interfere, não há nada que segure.
Realmente tenho um milhão de coisas contra a China, mas tenho a maior certeza que Mao Tsé
Tsung tinha razão quando dizia que o imperialismo e a burocracia são tigres de papel. O ser
humano é muito mais forte. Parabéns!" (Zé Celso in IPHAN, 2010, p.25).

Figura 20 – Zé Celso na reunião do IPHAN, 24/07/2010. Fonte: MARTINS, 2013, p.48
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Zé Celso visita Silvio Santos
O segundo encontro entre Zé e Silvio se dá na casa de Silvio Santos. A seguir, alguns trechos
da transcrição do encontro:
SS: Eu acho, eu não sabia que o projeto era tão extraordinário assim. Bom, mas agora qual é o
teu caminho? Tá bom, até agora você podia pensar “Eu não estou fazendo porque o terreno
pode me dar problema”, mas tirando de lado o terreno, admitindo que se encontre uma solução
pro terreno...
ZC: [interrompendo] Isso aqui é um fato histórico tão grande essa troca... (...) A gente tá
passando por um momento difícil, mas a gente tem um roteiro bom para enfrentar esse momento.
(...).
SS: É, o teu teatro é um teatro que faz com que haja interatividade com o público, né?
ZC: Eu interpreto o público como ator...
SS: É, você faz isso. Acho que é o único que faz, né? No Brasil é o único que faz...
ZC: Atualmente...
SS: Acho que ninguém faz mais...
ZC: Não, porque todo mundo faz o palco... [e gesticula como se houvesse uma visão frontal]
SS: É, só pra você ver...
(...)
SS: Hoje eu sou o mais velho que aparece no vídeo. Não tem nenhum outro. Homem... Homem,
não tem nenhum outro com 80 anos que esteja no vídeo. Mulher tem a Hebe, com 83 e a Inezita
Barroso, a Hebe tem 83 e a Inezita Barroso tem 80 e pouco, 87 e ela tá na Cultura.
(...)
SS: Bom, então eu vou fazer a carta. Você quer que te entregue isso no dia 15? Vou mandar
fazer uma carta pro departamento jurídico dizendo que nós estamos abertos, estamos abertos,
enfim, àquilo que for conveniente para vocês, porque, realmente aquilo hoje, hoje eu não tenho
mais interesse, não tenho mais interesse, é verdade, então é uma pena ficar parado, se depender
de nós, vamos trocar! Se depender de nós, nós vamos trocar!, Porque ficar parado pra que? Por
pirracinha? Acho que não é próprio pra adultos, né?
(...)
SS: Acho que é uma infantilidade deixar aquilo ali parado. Porque, o que que você vai ganhar?
O que eu vou ganhar ficar parado? Vamos resolver isso! Vamos ver de que maneira!
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Figura 21 – Cena filmada no encontro em Silvio Santos e Zé Celso na casa de Silvio Santos. Fonte:
“Santos e Zé Celso - Encontro histórico”, 2011.

Projeto de João Batista Martinez Correa
O projeto, pensado em parceria com José Celso, contempla um grande teatro de estádio (volume
circular), e um espaço para a Universidade Antropófaga. É interessante notar como Zé Celso
parte para a intuito de ocupar totalmente o terreno com a sua proposta, em contrapartida aos
projetos que vinham sendo apresentados até então, que atendia diferentes demandas. Zé Celso,
neste momento, ainda trabalha em parceria com um arquiteto, mas já expande sua visão de
ocupação urbana para além do teatro, como podemos ver no memorial do projeto:
“O teatro estádio com arquibancadas que simulam as curvas de nível dos sertões, palco da
Guerra de Canudos, além de proporcionar perspectivas inesperadas aos usuários e passantes
restabelece, embora em pequenas proporções, continuidade até o Vale do Anhangabaú.
A Universidade Popular integrada ao complexo, foi dividida em 5 planos de utilização (andares)
projetados em formas orgânicas, curvilíneas e escalonados, viabilizando a criação de calçadas
suspensas sem distinção entre espaços internos e externos.
O paisagismo, composto por espécies endêmicas, será mantido através da “Oficina de Floresta”,
projeto que utilizará mão de obra dos alunos no curso da Universidade. Além disso, o projeto
incentivará a criação de jardins e hortas urbanas espalhadas pelo Bixiga com intuito de
disseminar a ideia para outras partes da cidade. Serão criados também espaços subterrâneos
destinados às garagens e passagem de pedestres ligando o complexo às partes baixas do
Viaduto Jaceguay.” (JBMC Arquitetura e Urbanismo, em jbmcm.br)
Figuras 22 – Projeto Arquitetônico e Urbanístico do Teatro de Estádio para ocupação do entorno por João
Batista Martinez Corrêa (2011). Fonte: http://jbmc.com.br/projetos/teatro-oficina/#/ficha.
Figuras 23 e 24 – Projeto Arquitetônico e Urbanístico do Teatro de Estádio para ocupação do entorno por
João Batista Martinez Corrêa (2011). Fonte: http://jbmc.com.br/projetos/teatro-oficina/#/ficha.
Figuras 25 e 26 – Projeto Arquitetônico e Urbanístico do Teatro de Estádio para ocupação do entorno por
João Batista Martinez Corrêa (2011). Fonte: http://jbmc.com.br/projetos/teatro-oficina/#/ficha.
Figura 27 – Projeto Arquitetônico e Urbanístico do Teatro de Estádio para ocupação do entorno por João
Batista Martinez Corrêa (2011). Fonte: http://jbmc.com.br/projetos/teatro-oficina/#/ficha.
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X Bienal de Arquitetura
O projeto nascido na residência da X Bienal de Arquitetura conecta os pontos de cultura e
equipamentos urbanos do Bixiga, criando um corredor. Os estudos contemplam os baixios do
Minhocão e também já consideram o terreno ao lado do teatro como um espaço vazio: Um
parque.
Ao explodir o programa para o bairro, todo o espaço que seria ocupado no terreno (Teatro de
estádio, horta, viveiro, creche, restaurante, laboratório de audiovisual, circo, sala de dança,
atelier de arquitetura, costura, produção e acervo), passa a ficar livre e permite que se comece
a pensar no espaço vazio que viria ser o Parque do Bixiga.

Figura 28 – Programa de atividades para o Oficina. Fonte: X BIENAL DE ARQUITETURA DE SÃO PAULO,
2013, p.51.
Figura 29 – Diagrama da explosão do programa “do terreno ao bairro”. Fonte: X BIENAL DE
ARQUITETURA DE SÃO PAULO, 2013, p.52.
Figura 30 –: Programa do Anhangabaú da Feliz Cidade. Fonte: X BIENAL DE ARQUITETURA DE SÃO
PAULO, 2013, p. 59.
Figura 31 – Espaço livre ao redor do Oficina. Fonte: X BIENAL DE ARQUITETURA DE SÃO PAULO, 2013,
p. 63.
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4.4. A Teatralização da Questão Urbana

Como já observamos até aqui, o Teatro Oficina traz em sua
trajetória uma ligação simbiótica com o seu território. Os
espetáculos montados pelo grupo e o teat(r)o que nasce na
rua Jaceguai, 520, são transformados pelo lugar na mesma
medida em que transformam o espaço teatral, o entorno, o
bairro e a cidade.
Da mesma maneira que o Bixiga entrou no teatro nos
entulhos do Minhocão pelas mãos de Lina Bo Bardi, a
disputa pelo terreno invade a dramaturgia do grupo. Este
movimento – da vida lá fora que invade o teatro – vem como
uma constante para a companhia. A repressão política, a
verdade do povo e a burguesia brasileira que invadem as
produções na década de 60; O viaduto e as casas
demolidas que entram no ringue de Na Selva das Cidades;
A vida, os documentos de identidade, e as lobotomias que
invadem a cena em Gracias Señor; O prédio de 1993, todo
aberto ao exterior e permissivo: As portas da frente que se
abrem ao hall de entrada que se abre para a rua. A janela
que deixa tudo entrar: a luz da cidade, da rua, o barulho dos
carros, a visão do viaduto, dos prédios, da chuva, da árvore
e do sol. O teto que se abre aos céus... O Teatro Oficina se
abre para a cidade e deixa que tudo entre. E esta acolhida
é visível na produção teatral da companhia.
Uma das formas mais explícitas de teatralizar um fato real
é transformá-lo em teatro – em cena e em espetáculo. O
Oficina traz, desde seu nascimento como grupo teatral, esta
inclinação a trazer para suas montagens os tópicos
correntes no mundo fora das paredes do teatro. Após Na
Selva das Cidades e Gracias Señor este movimento se
torna cada vez mais evidente, até que a questão do terreno
e da disputa com o Grupo Silvio Santos aflora como tema
principal na montagem de Os Sertões.
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Quando estreia A Terra o Teatro Oficina vive
uma “seca de recursos” e um “cerco da
especulação imobiliária”. Não é mero jogo
de palavras. Dois anos antes dessa estreia
acirrara-se a disputa entre o Oficina e o
Grupo Silvio Santos, empresa proprietária
de todos os terrenos e prédios no entorno do
teatro. O arquiteto Júlio Neves chegou a ter
pronto e aprovado – com liberação de início
da obra publicada no Diário Oficial do
Município8 – o projeto arquitetônico do “Bela
Vista Shopping Center”. Basta olhar o
desenho do prédio no papel para perceber o
efeito destrutivo sobre o Oficina, que seria
literalmente emparedado pelo shopping. Tal
construção resultaria na eliminação de
elementos arquitetônicos singulares como o
jardim interno com suas flores, a bananeira
e a cesalpina que recebem luz vinda dos
janelões de vidro e do teto retrátil do teatro.
Não se trata de mero efeito decorativo. A
arquitetura do Oficina, um teatro sem coxias
ou camarins, é parte de um projeto artístico
e conceitual de conexão entre arte e cidade.
Porém o que estava em jogo ia além da
disputa arquitetônica. Como afirmou Zé
Celso em ato público realizado no Oficina no
dia 27 de junho de 2000, ato este que reuniu
dezenas de intelectuais e artistas, tratava-se
da luta do “País Cidadão contra o País
Mercadão”. Em vez de abrir-se espaço para
um teatro que busca propiciar ao espectador
uma vivência de tempo e de arte,
privilegiava-se o surgimento de mais um
centro de consumo. (NÉSPOLI, 2010, p.61).

Com o espetáculo Os Sertões, baseado na obra homônima
de Euclides da Cunha, o Oficina assume de vez a temática
territorial. A obra, uma epopeia documental, publicada em
1902, retrata a Guerra de Canudos (1896-1897):
No interior da Bahia, um uma pequena vila – Canudos –
milhares de sertanejos começaram a se reunir ao redor de
um líder político-religioso (conhecido como Antônio
Conselheiro). Com discursos que versavam sobre o
governo do país e os reinos de Deus, Antônio Conselheiro
atraía cada vez mais moradores ao vilarejo, que chegou a
ter em torno de 25.000 habitantes.
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Com o crescimento vertiginoso da pequena aldeia e o
aumento da popularidade deste líder, Canudos passa a ser
notado pelas grandes cidades, pela imprensa e pelo
governo, e esta notoriedade gera medo e preocupação. A
partir daí inicia-se uma série de ataques e retaliações entre
o exército da república e a comunidade da vila, em batalhas
que culminaram na morte de mais de vinte mil pessoas.
Euclides da Cunha relata este conflito, mas também monta
um rico e detalhado cenário do interior da Bahia, sua fauna,
flora e geografia, e apresenta um verdadeiro registro
documental da região e do homem sertanejo. O livro é
dividido em três partes: A Terra, O Homem e A Luta. O
Oficina transforma esta epopeia em cinco partes: A Terra,
O Homem 1, O Homem 2, A Luta 1 e A Luta 2. Juntas, as
cinco partes resultam em aproximadamente 30 horas de
espetáculo e foram apresentadas tanto em espetáculos
separados, entre os anos de 2002 e 2006, quanto em
grandes apresentações que compilavam a obra toda.
A montagem de Os Sertões é um verdadeiro manifesto à
luta do Oficina pelo seu território. O grupo, inclusive,
dedicou a terceira parte – A Luta 1 – ao “empresário,
animador e ator Sílvio Santos”5.

5. Disponível no website
da
companhia:
http://teatroficina.com.br/
pecas/os-sertoes/.
Acesso em Maio/2019.

O livro sobre Canudos também alicerçou os
fundamentos filosóficos de reconstrução do
Oficina, na volta de Zé Celso do exílio, ao
Brasil. Ele conclamou na época o
alistamento
simbólico
de
soldados
(“sertanejos, negros, artistas e cidadãos
com força para lutar pelo teatro”) para
reconstruir o local. (...) Daí que a encenação
de Os Sertões se torna um emblema da
atualidade. Oficina, que recentemente
atrelou sua luta à tentativa de preservação
da região do entorno ao teatro (tombado
pelo patrimônio histórico) - onde o Grupo
Silvio Santos pretende montar um complexo
de compras, lazer e cultura, com feições de

273

Shopping Center - Já negocia uma solução
com o grupo Silvio Santos, com a
intermediação do Ministério Público. A
construção do shopping reduziria as
possibilidades de expansão do Oficina,
como prevê o projeto original arquitetônico
de Lina Bo Bardi. “Alguém imaginaria os
conselheiros dialogando com a República?”,
indaga Zé Celso, com otimismo. Ele também
sublinha que o momento atual se assemelha
a mesma convergência de forças que
resultou na abolição da escravatura, no
século 19. A depender do otimismo de Zé
Celso e de seus cem “sertanejos”, a
confraternização teatral de sábado será
mais uma amostra dessa força que une o
artístico ao social. Movida pela epopeia do
clássico de Euclides, por alguns ritos e muito
umbu. (SALOMÃO, 2000).

E, enquanto Os Sertões, em cena até o ano de 2006,
explicita a luta pelo território, o espetáculo Os Bandidos, em
2007, reforça a disputa com o antagonista capitalista.
Baseado no texto de Friedrich Schiller, o espetáculo traz a
disputa com Silvio Santos encenada e escancarada.
A terra que há 50 anos serve de palco ao
Teatro Oficina, na Bela Vista, em São Paulo,
já foi moradia de tupis, bandeirantes, uma
escrava alforriada e imigrantes italianos, diz
a história. Entretanto, por ocasião da
efeméride (“Um momento proustiano, de
busca do tempo perdido, “caição” de ficha”,
segundo o co-fundador e diretor José Celso
Martinez Correa), é para o vizinho que o
grupo volta as suas atenções. “Finalmente,
Silvio Santos, a musa inspiradora, entra em
cena”, anuncia ele. (NEVES, 2008).

O texto original de Schiller (Die Räuber) trata da disputa
entre dois irmãos, Karl e Franz. Os personagens são
apresentados inicialmente com motivações e “caráter” bem
definidos: Karl é carismático e tem uma boa relação com o
pai, já Franz é frio, calculista e só deseja a herança de seu
pai. No entanto estas imagens bem delineadas de
“mocinho” e “vilão” vão sendo diluídas ao longo da peça
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para apresentar uma imagem bem mais realística dos dois
personagens: complexos e multidimensionais.
O drama é um símbolo do romantismo alemão, carregado
de características do sturm und drang6 que guiou este estilo
no século XVIII. Sendo assim, não é somente uma crítica
às questões filosóficas levantadas no conflito entre os
personagens, mas é também uma crítica estilística ao
formalismo e rigor racional na escrita.
A escolha deste texto para a encenação conflui em diversos
ângulos com a situação do Oficina. A dualidade entre dois
personagens que instigam uma primeira leitura superficial
sobre “vilões e mocinhos”, mas que permitem um
aprofundamento das questões da natureza humana... A
quebra de paradigmas estilísticos subvertendo as noções
de dramaturgia escrita no Sturm und Drang, assim como o
trânsito entre gêneros que o Oficina pratica ao teatralizar
uma questão urbana e ainda mencionar a televisão em seu
espetáculo. Mas, para além das semelhanças no texto e na
situação, o Oficina colocar em cena sua disputa e seus
personagens da forma mais evidente possível.

6. Sturm und Drang
(tempestade e ímpeto) foi
um movimento literário e
musical
alemão
do
século
XVIII
que
contrapunha
o
rigor
formalista
do
racionalismo vigente na
época com um estilo
mais livre, espontâneo,
primitivo
e
emotivo.
(características
que
também permeavam a
temática
das
obras
produzidas).

Na releitura de Zé Celso (em verso), Franz
vira Cosme (ou Kosmos) e Karl, Damião (ou
Damian). Eles estão no cetro da disputa pelo
poder da multinacional do audiovisual ProWorld Corporation SS, que celebra 50 anos
às voltas com outro jubileu de ouro, o de um
certo teatro paulistano. Damião, designado
para gerenciar a filial brasileira, patrocina a
festa do Oficina, bandeia-se para o lado de
macumbeiras, prostitutas e meliantes, flerta
com as guerrilhas latino-americanas e
inspira uma novela das oito como nunca se
viu (com “sexo explícito, negócio ilícito e
amor”, alardeia a chamada). (NEVES,
2008).

O Oficina, e Zé Celso, acima de tudo, têm consciência do
valor e do peso das questões com o Grupo Silvio Santos e
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fazem questão de transportá-las para suas montagens. Os
Sertões e Os Bandidos são os dois exemplos mais
pungentes, mas citações a toda este debate são constantes
em todos os espetáculos da companhia até sua mais
recente encenação de Roda Viva em 2019.
De fato, quando questionado pelo jornalista Lucas Neves
(2008) sobre se levar a disputa territorial para o palco não
deixaria o Oficina sujeito a críticas de que estaria fazendo
uma dramaturgia panfletária, sem maiores ambições
artísticas, Zé Celso foi dogmático ao responder:
Isso é uma bobagem. Nós não separamos a
vida da arte. Fazemos barraco, mas um
barraco elegante, apolíneo. Eu não acredito
em artista que não parta da sua
subjetividade, que não parta do seu mundo.
A todo o momento solicito aos atores que
tragam sua vida, suas experiências. E quer
experiência mais louca do que essa, de um
grupo de teatro que faz 50 anos e ocupa 400
m² numa cidade que nem é dele, ao lado
duma corporação do tamanho do Grupo
Silvio Santos? Se você quiser ser idiota e
não incorporar isso, não está sabendo fazer
arte. (NEVES, 2008).
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A Disputa em Cena
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Material de divulgação de Os Sertões apresenta a questão do terreno:
No cartaz do filme Os Sertões, uma imagem aérea do quarteirão do Oficina com o terreno vazio,
representa o trecho A Terra;
No cartaz do espetáculo Os Sertões – A Terra, há uma foto do buraco na parede Norte do Teatro,
com acesso ao terreno do Grupo Silvio Santos.

Figura 1 – Cartaz dos filmes Os Sertões. Fonte: http://teatroficina.com.br/lancamento-dos-sertoes-emdvd//. Acesso em:02/07/2019.
Figura 2 – Cartaz do espetáculo Os Sertões - A Terra. Fonte: http://teatroficina.com.br/. Acesso
em:02/07/2019.
Figura
3
–
Cena
de
Os
Bandidos.
Fotografia
de
Marco
Camargo.
Fonte:
https://entretenimento.uol.com.br/album/oficina_os_bandidos_album.htm#fotoNav=3.
Acesso
em:03/04/2019.
Figura 4 – Logomarca da SSPro World Corporation. Fonte: Cena de “Os Bandidos – Trailer”, 2008.
Figura 5 – “Resistência à mercado motiva briga”. O Estado de São Paulo. 13/09/2008. Fonte: MANSO,
2008a.
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Logomarca da grande empresa retratada no espetáculo – a SS Pro World Corporation – remete
à logomarca do Grupo Silvio Santos, ao SS de Silvio Santos, ao símbolo do cifrão e a uma
suástica.
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4.5. As Práticas Urbanas Críticas

Se os anos 2000 trouxeram para a disputa ares de
conciliação e a sensação de que a questão do terreno
poderia se resolver a favor do Oficina, com a demora para
que a pendência tivesse algum desfecho, no entanto, os
ares foram mudando. No ano de 2014, de acordo com uma
carta aberta publicada por José Celso em seu blog, o
acordo de comodato foi retirado:
O diretor geral da RBV, Residencial Bela
Vista Empreendimentos Imobiliários ltda que
faz parte do Grupo Silvio Santos, Eduardo
Velucci, entra em cena exprimindo a
impaciência de todos nós e muda o jogo não
renova o contrato de comodato que por 3
anos permitiu nossa ocupação de cultivo
artístico no terreno de nosso entorno
tombado.
Agradeço de coração ao querido Eduardo
por sua corajosa ação. Sinto que a fez para
acelerar a solução de um fato que está
deixando uma cicatriz urbana no centro da
cidade de São Paulo, que não se resolve há
33 anos.
Ele disse para Carila Matzenbacher, uma de
nossas arquitetas cênicas que nós
amávamos a arte, enquanto ele amava o
dinheiro. (CORREA, 2014)

No ano de 2008, a Sisan, empresa responsável pelos
empreendimentos imobiliários do Grupo Silvio Santos,
lança o projeto de três torres residenciais, com 30
pavimentos e mais de 100 metros cada, circundando o
teatro. O projeto, assinado pelo arquiteto Gil Carvalho,
chega a ser aprovado pelo CONDEPHAAT em 2017 e pelo
IPHAN, em 2018.
Mais uma vez, o Oficina direciona seus esforços a
inviabilizar a construção das torres. O fantasma do
“shopping do Silvio Santos” passa a ser a ameaça das
“torres do Silvio Santos”. A companhia passa a fazer
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campanha na internet com a tag #vetaastorres e passa a
tratar este “inimigo” como pauta de suas ações.
Neste momento, podemos observar como as ações do
Oficina deslocam-se para outro lugar. Ao longo destes
quarenta anos de disputa pelo terreno é possível observar
uma evolução na abordagem, nas ações e na organização
do Oficina como empresa.
A partir do momento em que o teatro se abre para a cidade
e permite que o mundo lá fora entre em seu espaço e sua
dramaturgia, surge também uma necessidade pulsante
para que exista também uma porta de saída – O teatro
também precisa sair para o mundo lá fora. Esta busca se
reflete fisicamente: paredes são derrubadas (paredes são
reconstruídas), terrenos são ocupados, os vazios embaixo
do viaduto são ocupados, o grupo sai às ruas, o carnaval
sai às ruas do Bixiga, as peças saem em cortejo. O Teatro
Oficina sai do teatro.
E chega-se em um momento em que a dramaturgia já não
está somente no texto que se escreve para o teatro. É
escrita uma dramaturgia para abordar os assuntos da vida:
Assuntos da cidade, do urbano, da política, do capital.
É possível observar na trajetória do grupo teatral uma
compreensão do papel que lhes cabe na construção deste
espaço teatral e urbano. Desde o início o Oficina envolveu
muitas pessoas na construção de seus espaços e, também
desde o início, o grupo investiu nos discursos que
indicavam o espaço - o Teatro Oficina - como um espaço
de coletividade, com retorno direto para a comunidade.
Agora também não é diferente. O grupo traz as questões da
integração do bairro do Bixiga, da utilização dos espaços
urbanos como públicos e da revitalização do Vale do
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Anhangabaú como pontos principais a serem defendidos na
disputa do terreno.
Como já observamos até o momento, o grupo utiliza
recursos legais para expandir seu território e trabalha por
vias ditas “convencionais”, como se reunir com arquitetos
renomados e buscar auxílio junto aos órgãos de proteção
histórica

e

cultural.

Outras

ferramentas,

como

a

teatralização da questão e a produção teatral sobre o tema
também são utilizadas, como já observamos anteriormente.
No entanto, como poderemos analisar a seguir, o Oficina
aqui realiza um caminho inverso, ao sair do teatro e levar a
linguagem teatral para as ruas e para o bairro.
O grupo teatralizou sua questão territorial de diversas
maneiras: transformando em cena e espetáculo sua própria
questão da vida; levando o teatro para lugares onde esse
gênero não pertenceria inicialmente, como as reuniões e
assembleias de órgãos públicos; construindo um espaço
narrativo paralelo ao teatro em outras mídias e ações; e,
principalmente, tecendo uma narrativa, com enredo
dramático e personagens, para aproximar a disputa pelo
terreno do seu público e do diálogo com a cidade.
Muitos ainda consideram o teatro como o último bastião da
presença: Sua conexão é com o lugar; Sua existência se
faz com o ator e com o espectador no lugar. No entanto,
esse conceito de presença vem sendo revisitado e, muitas
vezes, colocado em xeque com a crescente inserção de
diversas mídias e da democratização dos meios de
produção de conteúdo midiático e de comunicação.
A presença pode ser reinventada e surgir em novas
conexões, revelando muito, inclusive, sobre a natureza da
cidade em que o grupo está inserido, que pode ser
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conectada e acessada no plano físico, mas também no
plano das imagens que são criadas dela mesma em um
universo teatralizado.
O Oficina se relaciona com São Paulo, com o Bixiga, em
inúmeras camadas. O plano físico e material está acessível
nas encenações, nas ações de ocupação, nas festas, nos
espetáculos pelas ruas do bairro, no carnaval de rua... Mas
o plano sígnico e desmaterializado também está acessível,
nas dramaturgias criadas sobre o lugar, sobre a disputa de
terreno, nos personagens criados sobre aqueles que
disputam o território, nas imagens propagadas e no Bixiga
criado no blog, nos projetos urbanísticos, na internet...
A contenta entre Zé Celso e Silvio Santos existe no plano
real e espacial do teatro e do terreno, mas também existe
na mídia e no imaginário do público que acompanha a
questão há quarenta anos. Este outro lugar, este território
de relações que se tecem fora do espaço físico, é, em
grande parte, o responsável pela disputa durar tanto tempo
e ainda não ter atingido uma resolução, já que o principal
fator que tem impedido o Grupo Silvio Santos de construir
algum empreendimento no terreno, é a opinião pública e
como ela influencia as questões políticas e legais acerca
das aprovações ao terreno.
A imprensa cobre o caso desde que ele surgiu com muito
interesse e reforça a narrativa da disputa, assim como a
personificação da questão nos personagens de Zé Celso e
Silvio Santos, assim acaba também fomentando que se
formem “lados”, para que o público possa torcer pelo seu
“time”, como em uma partida de futebol.
Outro “lugar” onde a narrativa se cria e a disputa também
passa a existir é o universo virtual das mídias sociais. Zé
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Celso sempre foi bastante presente com sua voz na
imprensa

tradicional,

enviando

cartas

abertas

para

publicações nos jornais, contribuindo com colunas, opiniões
e artigos. No entanto, com os anos 2000 e a popularização
da internet, o diretor passou a controlar ele mesmo seus
meios de comunicação. O Blog do Zé Celso tem sido um
canal muito explorado pelo diretor, onde expõe suas
opiniões, produz textos, material artístico, e informa o
público sobre todas as questões relacionadas à companhia.
Eventualmente, o Oficina também se fortaleceu com uma
equipe de comunicação que explora as mídias sociais e
utiliza a rede virtual como uma extensão do espaço físico
de criação do teatro. O Facebook, o Twitter, o Instagram, o
site do Teatro Oficina e o Youtube não são somente meios
de comunicar informações práticas e notícias sobre o
grupo.
O Oficina utiliza estas plataformas como espaço continuado
do palco. O teatro também acontece nesse meio virtual. A
disputa pelo terreno também acontece nesse meio virtual.
Atualmente a companhia produz uma vasta gama de
material audiovisual independente das apresentações
teatrais

(como

documentários,

cartas

em

vídeo

e

videoclipes), que expõe exclusivamente nas mídias sociais.
Além disso, também há um sentimento de urgência e
democratização ao acesso às produções do grupo que é
observado na frequência com que o Oficina e seus
integrantes publicam material e transmitem, muitas vezes
ao vivo, todos os acontecimentos relevantes à disputa pelos
terrenos, e também as peças montadas pelo grupo.
Por fim, temos mais um “lugar” onde esta questão se
imprime e passa a existir: o território das práticas urbanas
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críticas realizadas pelo Oficina. Como já vimos até aqui, a
companhia tem criado em sua trajetória diversos momentos
em que planeja outros eventos além do teatro. Estes
eventos podem ser para atingir objetivos próprios (como os
shows musicais produzidos em 1966, para levantar fundos
para a reconstrução do teatro após o incêndio), ou para
colaborar

com

causas

externas.

O

Oficina

expõe

constantemente sua opinião política e faz-se presente em
diversas manifestações de outros grupos e organizações
sociais, artísticas e políticas. Em convergência com outros
movimentos emergentes que ocupam a cidade de São
Paulo (Ocupação Preste Maia, Largo da Batata, Baixo
Augusta, o Minhocão, a Praça Roosevelt), o Oficina propõe
suas práticas urbanas críticas em diversas frentes.
No ano de 2002 é fundado o movimento Bixigão – um
mutirão coordenado pelos artistas do Oficina envolvendo as
crianças

e

adolescentes

dos

cortiços,

ocupações

irregulares e casas do Bixiga, com atividades como aulas
de capoeira, teatro, balé, música, circo e computação.
Foi uma consequência afetiva, um acaso
bem vindo. Tínhamos que solucionar um
problema recorrente na época- os furtos aos
carros que estacionavam na porta do teatro,
e ao invés de chamarmos a polícia,
chamamos por indicação de um baterista, o
líder comunitário Pedrão, e este, com sua
figura imponente, conhecedor de cada
pedrinha na calçada do Bixiga, de cada
passante dos arredores, resolveu a questão
sem um disparo, sem nenhuma violência, no
“PODER DA PRESENÇA”.
A convivência com Pedrão foi se
estreitando, Pedro passou de vigia a mestre
de capoeira dos artistas do Oficina, e
quando vimos já estávamos na quadra da
Vai-Vai assistindo às aulas de capoeira que
ele praticava com um coro imenso de
crianças.
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Nossa fusão foi imediata, e na fogueira de
Santo Antônio, no dia 13 de junho de 2002
selamos o pacto de trabalharmos juntos no
teatro. Não imaginávamos a proporção que
essa iniciativa alcançaria, foram cinco anos
de um trabalho intenso, culturalmente
arrebatador, de proporções educacionais
inimagináveis. Estudamos, montamos,
criamos, trabalhamos todos o os capítulos
da obra, e compusemos uma das maiores e
mais importantes montagens do Teatro
Brasileiro. Os meninos e meninas formaram
o primeiro coro mirim da Uzyna.
Participaram das cenas corais da peça,
viajaram com a Cia, pelo Brasil e para a
Alemanha realizando oficinas e trocas com
outras crianças de espaços e instituições
que espelhavam suas condições.7

No ano de 2008 o Bixigão é contemplado como Ponto de
Cultura, um programa do ministério da cultura que
financiava projetos que realizavam ações de impacto
sociocultural na comunidade. Podemos observar que
mesmo inserindo-se na cidade através de práticas críticas,
a institucionalização, neste momento, ainda era uma saída
viável que permitia as parcerias com o governo para
conseguir verbas, mas ainda possibilitava que o grupo
produzisse visões críticas, muitas vezes, inclusive, contra o
próprio governo.
Em 2014 tem início o projeto Terreyro Coreográfico. Gerido
pelos

artistas

Daniel

Kairoz,

Andreia

Yonashiro

(coreográfos), Carila Marzembacher, Marília Gallmeister
(arquitetas), Rita Wu (artista-tecnóloga), Rodrigo Andreolli,
Barbara

Malavoglia

(dançarinos)

e

Maíra

Silvestre

(produtora), o projeto propões a ocupação dos espaços
vazios embaixo do Viaduto Julio de Mesquita Filho (o
7. Sylvia Prado, no
website da companhia:
http://teatroficina.com.br/
pecas/movimentobixigao/. Acesso em
Maio/2019.

Minhocão) com atividades artísticas, aulas, celebrações e
diversas outras ações.
encruzilhada aberta em 2014 para confluir
coreografia, arquitetura, urbanismo, dança,
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músicos, filósofos, poetas em coro na
direção de se pensar, em ato, o público em
suas várias dimensões - abrir ao público o
que é público. O viaduto construído na
ditadura, rasgou, dividiu e criou um deserto
no miolo do Bixiga, no coração de Sampã.
Em 2015 o Terreyro Coreográfico trabalhou
na transmutação deste terreno, em
Terreyro, para que as confluências
históricas, míticas, se tornassem manifestas
ali. Naquela terra árida e esterilizada pela
capa de cimento do viaduto, cultivamos
durante um ano celebrações, ágoras,
cinemas, o ócio, leituras coletivas abertas ao
publico popular do Bixiga, um embrião do
Anhangabaú, no seu novo tempo, o da X
Bienal de Arquitetura. Reafirmamos a
potência do Rito para cultivar um lugar
público e abrir caminho para a mistura. Uma
Terra não tem que ser arrastada para a
monocultura da maioria dos espaços
públicos plantados nas cidades.8

Além destas o Oficina se insere no meio urbano através de
ações para as quais convoca seu público em mobilizações
que se iniciam na internet e vão para as ruas, seja para dar
um abraço no terreno do teatro, seja para traçar caminhos
pelo centro de São Paulo, aqui podemos observar outro
deslocamento de “lugar” para a ação teatral e a prática
crítica.
Assim como o teatro que sai do palco e vai para as ruas e
para a questão urbana, temos a manifestação e o protesto
que saem da internet e vão para as ruas.
Finalmente, em Outubro de 2017, acontece um derradeiro
encontro entre Zé Celso e Silvio Santos. A reunião
aconteceu na sede do SBT, foi filmada, amplamente
registrada, e composta por um grande grupo de pessoas,
entre eles: Silvio Santos; Zé Celso; Eduardo Suplicy; João
Doria, na época, prefeito de São Paulo; as arquitetas do
Oficina, Carila e Marília; Heloisa Proença, Secretária de
Urbanismo de São Paulo; representantes da Sisan; André
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08. Página oficina da
Universidade
Antropófaga. Disponível
em:
http://www.universidadea
ntropofaga.org/terreyrocoreografico-2014-2015.
Acesso em: 14/01/2017

Sturm, Secretário de Cultura de São Paulo; entre outros
integrantes do Oficina, assessores, membros das equipes
da Prefeitura de São Paulo e funcionários do SBT.
Esta reunião, que ao contrário do que a equipe do Grupo
Silvio Santos e Sisan esperavam e desejavam, foi
registrada e disponibilizada pelo Oficina no Youtube, sendo
amplamente divulgada em todas as plataformas de mídias
sociais do grupo. O encontro tem ares de uma grande
tragicomédia do absurdo e poderia muito bem ter sido
roteirizado por Becket.9
A discussão transitava entre o personagem João Dória,
extremamente

diplomático,

demagogo

e

político;

o

personagem Suplicy, com um ar levemente ingênuo e
utópico; o personagem Silvio Santos, como o senhor
09. “A peça absurda
surgiu simultaneamente
como
antipeça
da
dramaturgia clássica, do
sistema épico brechtiano
e do realismo do teatro
popular.
A
forma
preferida da dramaturgia
absurda é de uma peça
sem
intriga
nem
personagens claramente
definidas: o acaso e a
invenção reinam nela
como
senhores
absolutos.”
(PAVIS,
2007, p.02). “O ato de
nascimento do teatro do
absurdo, como gênero ou
tema
central,
é
constituído por A Cantora
Careca
de
Ionesco
(1950) e Esperando
Godot de Becket (1953).
(...) Às vezes se fala de
teatro de derrisão, o qual
procura iludir qualquer
definição
precisa,
e
progride tateando em
direção ao indizível, ou,
retomando um título
beckettiano, em direção
ao inominável.” (PAVIS,
2007, p.01).

debochado, fazendo piadas o tempo todo, como que se
percebesse e lhe agradasse o grande circo daquela
situação; e o personagem Zé Celso, extremamente teatral,
invocando com grandes gestos toda a magnitude do seu
teatro nas suas referências gregas e suas deidades
diversas. A seguir, seguem alguns trechos transcritos do
encontro:
João Doria: E qual é o nosso bom
sentimento em estarmos todos aqui? É
verificar se nós podemos conseguir um
caminho que concilie todos. Que seria a
ideia que o Teatro Oficia continue sendo o
espetáculo que é, produzindo cultura, sendo
a referência que é não só para São Paulo,
mas para o Brasil, e pro mundo. E é
verdade, já extrapolou fronteiras. Uma
conciliação também para o grupo Silvio
Santos. Que tem aquela propriedade e
pretende ter algum desenvolvimento de
alguma natureza naquela área. E atende a
cidade, que também tem interesse,
preservar o teatro, a função do teatro, o que
o teatro propõe, a sua grandeza, a sua
dimensão, a sua história. E do ponto de vista
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do empreendimento imobiliário, seja ele qual
for, que ele possa estar conciliado com o
teatro, e até melhorar o teatro, reformar o
teatro e colocar o teatro numa condição
ainda melhor do que aquele que ele já
possui. E o benefício da cidade como um
todo e dos cidadãos, que vão poder
frequentar o teatro, talvez ainda com mais
conforto do que ele já oferece. No contexto,
do que o que se construir no entorno, na
geração de empregos, na geração de
oportunidades, pagamento de impostos, e
desenvolvimento, porque ela é uma área,
que pode ser melhor. Ela já é uma boa área,
mas ela pode ser melhor.
***
Eduardo Suplicy: Eu queria pedir licença, se
a ex secretária de cultura, minha assessora,
ela ocupava no governo Haddad o mesmo
cargo... Se ela pode entrar, inclusive pra tirar
fotografia, a Rosário.
***
Silvio Santos: Prefeito, o que nós estamos
reunidos aqui, é que nós queremos
encontrar uma solução, pra que o Zé, o Zé
Celso, poder ter o Teatro Oficina, e para que
eu possa fazer alguma coisa com aquele
terreno que não foi de graça. Eu tive que
pagar cada um deles que saiu de lá, e hoje
esse dinheiro, embora, eu sendo um homem
rico, evidentemente, mas ele não é um
dinheiro para mim jogar fora, nem pra dar de
auxílio pra quem quer que seja.
***
José Celso: Eu tenho orgulho dessa
contenda, porque é uma coisa histórica, que
me inspirou demais. Você não sabe, mas
você foi minha musa inspiradora, depois que
eu voltei do exílio, em todas as peças que eu
fiz.
***
Silvio Santos: Então a gente precisa resolver
o que vai fazer com aquele terreno. O meu
secretário aqui ele deu uma boa ideia: a
gente coloca lá a cracolândia e o drogado
que mais se destacar no dia ganha um
prêmio.
***
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Silvio Santos: Você acha que alguém vai dar
pra você?
José Celso: Não vai dar pra mim!
Silvio Santos: O terreno? Não vai dar.
José Celso: Não to pedindo...
Silvio Santos: Você acha que alguém vai
dar? Não vai dar!
José Celso: Não, eu sei...
Silvio Santos: Mas como ninguém vai dar
pra você aquele terreno, aquele terrenão,
nem um terreninho, tem que decidir o que
vai fazer com aquele terreno? Vai deixar
como tá?
José Celso: Não, veja bem, não, não.

Durante a reunião as arquitetas do grupo apresentaram a
proposta do Oficina com a ocupação de parque, o projeto
do Anhangabaú da Feliz Cidade e pleitearam o apoio da
prefeitura para a aquisição/troca de terrenos com o Grupo
SS para viabilizar o projeto de interesse público. A reunião
passa por piadas, um Silvio Santos aborrecido, preocupado
exclusivamente com as questões econômicas e práticas do
projeto, xícaras de café, copos de água derrubados na
mesa, arquitetas tentando apresentar sua proposta e um Zé
Celso idealista tentando explicar a sua visão de bem
comum e de direito dos cidadãos àquele espaço, em sua
visão, público.
Embora este encontro não tenha gerado nenhuma
resolução prática, ele resume com perfeição, em pouco
mais de uma hora, uma questão de 40 anos: agentes que
representam o poder público (Doria), a visão política mais
idealista, de viés social e de direito à cidade (Suplicy), a
classe artística (Zé Celso) e a iniciativa privada, detentora
do poder econômico (Silvio Santos), todos eles reunidos
pensando a cidade, e nenhum deles se entendendo e,
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efetivamente, produzindo uma cidade de consenso de
todos.
A repercussão deste encontro também finalizou de vez
qualquer atmosfera de conciliação que poderia haver entre
as duas partes.
Atualmente o Oficina faz campanha pela criação do Parque
do Bixiga. Com o comodato e a ocupação do terreno, o
grupo passa a entender que o espaço tem mais valor para
o bairro e para o teatro como espaço livre.
O terreno do entorno é lugar para respirar o
cosmo através da amplitude do Vazio. Pisar
lá revelou necessário um novo projeto e
programa para o Anhangabú da Feliz
Cidade, que através da experiência real com
o lugar, concreta, imante e estimule todas
essas descobertas e preserve o Vazio.
(GALLMEISTER, 2017, p. 31).

A proposta ganha forma como Parque do Bixiga no ano de
2016 e é apresentada formalmente no Projeto de Lei
805/2017.
O Parque do Bixiga, além de ser um nome
com apelo popular, é um meio legal
encontrado pelo Oficina para concretizar o
Vazio do terreno. Um Vazio que de vazio
não tem nada, é cheio de vida. O texto do
Projeto de Lei é escrito pelo próprio Oficina,
por suas arquitetas e atores. Ele é um
manifesto com as últimas direções para o
Anhangabaú
da
FelizCidade.
(MATZENBACHER, 2018, 248)

Até a data presente (Abril/2020), não há uma resposta
definitiva sobre o destino do terreno. No início do ano, a
justiça de São Paulo concedeu uma liminar proibindo a
construção das torres. O Grupo Silvio Santos recorreu a
esta decisão, e ainda é proprietário do terreno, sem que
haja sinalização de que haverá uma troca com a prefeitura.
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No final do mês de agosto, a justiça liberou, mais uma vez
as torres.
O projeto do Parque do Bixiga teve uma primeira votação
adiada, em 28 de agosto, e, após algumas outras datas,
teve sua votação final em plenária no dia 12 de fevereiro de
2020. O projeto foi aprovado nesta plenária e partiu para a
análise do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que tem o
poder de sancionar ou vetar o projeto.
Em 13 de março de 2020, o prefeito em exercício, Eduardo
Tuma, assinou o veto ao projeto. A partir desta data o
Oficina inicia uma campanha nas mídias sociais para
derrubar o veto, ao mesmo tempo em que batalha pela
manutenção do teatro, que precisou ser fechado e ter suas
atividades públicas e presenciais interrompidas devido a
pandemia de COVID-19 que assolou o mundo no ano de
2020.
Resposta da Associação Teatro Oficina
Uzyna Uzona sobre o veto do projeto de lei
que cria o Parque do Bixiga, PL 805/2017
O
Prefeito
em
exercício,
com
fundamentação argumentativa parcial para
o veto dado, usa artigos constitucionais
municipais e estaduais para sustentar a
decisão apoiada em alegações incorretas
das áreas técnicas das Secretarias
adjuntas.
Ao
analisar
os
artigos
mencionados como justificativa ao veto,
percebemos que eles não entram em
discordância
com
o
propósito
do
PL(805/2017), como argumenta Eduardo
Tuma. Trata-se de uma decisão de cunho
estritamente político, já que a Prefeitura
definitivamente dispõe de meios para sua
viabilização.
TRECHOS
E
RESPOSTAS
À
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, DIA 13
DE MARÇO DE 2020
(TRECHO DA JUSTIFICATIVA DO VETO
PUBLICADO NO D.O.) “De acordo com a
justificativa apresentada, a proposta objetiva

295

autorizar a criação de parque público na
área referida em seu artigo 1º, delimitada
pelas Ruas Jaceguai, Abolição, Japurá e
Santo Amaro, no Distrito da Sé, por ser a
região mais adensada da Cidade. Não
obstante seu intuito meritório, a medida não
reúne condições de ser convertida em lei,
impondo-se seu veto total, na conformidade
das razões a seguir aduzidas.”
(RESPOSTA DO TEATRO OFICINA
UZYNA UZONA) Argumentando que “a
medida não reúne condições de ser
convertida em lei”, o prefeito sugere ser o
PL(805/2017) inconstitucional ou contrário
ao interesse público, o que se configura num
falso argumento tendencioso, uma vez que
todas as condições legais são atendidas em
sua formulação, além do projeto de lei gozar
de grande interesse público - quase 400
instituições civis e milhares de pessoas da
sociedade civil apoiam esta “medida”.
(TRECHO DA JUSTIFICATIVA DO VETO
PUBLICADO NO D.O.) “Inicialmente, cabe
assinalar que a área delimitada na
propositura é composta por terrenos
particulares, fazendo-se necessária, para a
implantação
do
parque,
a
sua
desapropriação.”
(RESPOSTA DO TEATRO OFICINA
UZYNA UZONA) A função social da
propriedade e o interesse público
incontestável desta área justificam o uso de
instrumentos urbanísticos legais para tornála pública, como a desapropriação. E
segundo o DECRETO-LEI Nº 3.365, DE 21
DE JUNHO DE 1941, que dispõe sobre
desapropriações por utilidade pública, os
seguintes artigos mencionam que:
Art. 2o Mediante declaração de utilidade
pública, todos os bens poderão ser
desapropriados pela União, pelos Estados,
Municípios, Distrito Federal e Territórios. Art.
8o O Poder Legislativo poderá tomar a
iniciativa da desapropriação, cumprindo,
neste caso, ao Executivo, praticar os atos
necessários à sua efetivação.
Portanto, é inválida a afirmação de que
apenas a gestão administrativa pode
desapropriar; o Poder Legislativo também
pode tomar esta iniciativa, e este não é
assunto de competência privativa apenas do
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Executivo,
conforme
erroneamente
mencionado no veto. Quanto à necessidade,
interesse e pertinência da adoção dessa
medida citada no veto, no mesmo decreto
sobre desapropriação, considera-se entre
os casos de utilidade pública:
k) a preservação e conservação dos
monumentos históricos e artísticos, isolados
ou integrados em conjuntos urbanos ou
rurais, bem como as medidas necessárias a
manter-lhes e realçar-lhes os aspectos mais
valiosos ou característicos e, ainda, a
proteção
de
paisagens
e
locais
particularmente dotados pela natureza;
Pela configuração dos terrenos, o Parque do
Bixiga tem como um de seus objetivos a
citada preservação e conservação dos
monumentos históricos e artísticos que
compõe os limites no bairro do Bixiga, sendo
necessária a desapropriação para utilidade
pública e pertinente, sim.
Também ignora-se que o zoneamento do
terreno do Parque do Bixiga é definido como
ZOE (Zona Especial de Operação
Ambiental) pelo último Plano Diretor. Sua
regulamentação e definição através de um
PIU (Projeto de Intervenção Urbana)
propicia destinar a área para ‘atividades de
características únicas’ - um parque, por
exemplo. Desta forma, a desapropriação e o
consequente desembolso da prefeitura para
viabilizá-la não precisa ser considerada
como último recurso para criação do Parque,
pois o zoneamento atual do terreno viabiliza
a utilização de instrumentos urbanísticos
como a TDC (Troca do Direito de Construir)
necessária para avançar na tramitação.
(...)
(TRECHO DA JUSTIFICATIVA DO VETO
PUBLICADO NO D.O.) “Acresça-se, nesse
sentido, que, segundo manifestação técnica
da Secretaria Municipal do Verde e do Meio
Ambiente, o terreno objeto da propositura
não se encontra entre as áreas eleitas como
prioritárias
pelo
Plano
Diretor
Estratégico(Lei nº 16.050, de 31 de julho de
2014) para a finalidade de parque, não
havendo no local, ademais, vegetação
significativa nem vegetação remanescente
do Bioma Mata Atlântica.”
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(RESPOSTA DO TEATRO OFICINA
UZYNA UZONA) O argumento do
precedente (o terreno em questão não tem
adensamento verde) é ilógico do ponto de
vista de uma ação administrativa que se
propõe repensar o processo de urbanização
de uma metrópole saturada de construção,
onde as “leis” de mercado guiaram os planos
diretores até então produzidos. A matriz
original desta cobertura vegetal no Bixiga foi
aniquilada justamente por este tipo de
pensamento.
São Paulo, em seu processo histórico
urbanístico, ignorou a sua geografia, repleta
de deltas de rios e muitos córregos que
atravessam a cidade.
Ainda no mês passado, a cidade sofreu por
estas escolhas: a hiper impermeabilização
do seu solo, durante as tempestades de
verão, resultou numa catástrofe ambiental e
inúmeras mortes.
A população não propõe um parque no
Bixiga para preservar um parque florestal
urbano, mas para criar um.
A criação deste parque cumpre uma função
ambiental clara, e se a cidade acumula
tragédias ambientais e doenças pela
escassez de áreas verdes, é obrigação dos
órgãos públicos abrir mais clareiras, traçar
um plano de reflorestamento urbano e de
recuperação dos biomas.
De acordo com o Sistema de Áreas
Protegidas, Áreas Verdes e Espaços Livres
elencado no artigo 268, é objetivo do poder
municipal
(tanto
legislativo
quanto
executivo):
I - ampliar a oferta de áreas verdes públicas;
II - recuperar os espaços livres e as áreas
verdes degradadas, incluindo solos e
cobertura vegetal;
VIII - implementar instrumentos de incentivo
à conservação de espaços livres e de áreas
verdes particulares previstos no Estatuto da
Cidade e na legislação ambiental;
XIII - adotar mecanismos de compensação
ambiental para aquisição de imóveis
destinados à implantação de áreas verdes
públicas e de ampliação das áreas
permeáveis;
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XI - estruturar mecanismos de proteção à
biodiversidade, em consonância aos
preceitos da Convenção-Quadro das
Nações Unidas sobre a Biodiversidade e ao
Plano Municipal de Estratégias e Ações
Locais pela Biodiversidade da Cidade de
São Paulo;
XIII - adotar mecanismos de compensação
ambiental para aquisição de imóveis
destinados à implantação de áreas verdes
públicas e de ampliação das áreas
permeáveis;
XVII - apoiar e incentivar a agricultura
urbana nos espaços livres;
XVIII - priorizar o uso de espécies nativas e
úteis à avifauna na arborização urbana
Art. 267. São objetivos do Sistema de Áreas
Protegidas, Áreas Verdes e Espaços Livres:
I - proteção da biodiversidade;
III - proteção e recuperação
remanescentes de Mata Atlântica;

dos

IV - qualificação das áreas verdes públicas;
Inclusive, na Seção V, sobre Áreas Verdes,
é mencionado que: 2º Por lei, ou por
solicitação do proprietário, áreas verdes
particulares poderão ser incluídas no
Sistema de Áreas Protegidas, Áreas Verdes
e Espaços Livres.
Contrariamente aos argumentos abstratos e
infundados relativos ao terreno em questão,
existem sim vegetação e fauna significativas
para as proporções insalubres do adensado
bairro do Bixiga, que precisam ser levadas
em consideração pelos poderes públicos.
Além disso, a Secretaria do Verde e do Meio
Ambiente, em sua competência, não
bastasse desconsiderar a importância
destas áreas verdes remanescentes - que já
são mínimas na região - simplesmente
ignora o curso do Rio Bixiga e do lençol
freático que atravessa o terreno e nem
sequer os menciona: grave negligência por
parte desta Secretaria.
No epicentro de São Paulo, o bairro do
Bixiga ocupa o pior indicador de área verde
na cidade e concentra uma das maiores
ilhas de calor de São Paulo. É um equívoco
que apenas 1 dos 109 parques em
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planejamento na cidade esteja na região
administrativa da subprefeitura da Sé.
(TRECHO DA JUSTIFICATIVA DO VETO
PUBLICADO NO D.O.)
“Anote-se, ainda, que não há indicação dos
recursos necessários para fazer frente à
despesa de grande vulto decorrente da
criação e manutenção do cogitado parque,
em
desatendimento
à
Lei
de
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar
federal nº 101, de 4 de maio de 2000), bem
como ao artigo 25 da Constituição do estado
de São Paulo.”
(RESPOSTA DO
UZYNA UZONA)

TEATRO

OFICINA

O texto base da criação do Parque do Bixiga
não inclui, em seu escopo, detalhamento de
sua infraestrutura mínima, funcionamento e
gestão (apesar de já existirem consistentes
propostas públicas a respeito destas
questões).
Primeiramente, o PL(805/2017) somente
delimita uma área de interesse público que
virá a ser um Parque público; a implantação
da infraestrutura deste Parque se dará em
etapas posteriores à aprovação municipal
da lei em questão.
Os argumentos dados pelo prefeito interino
não correspondem aos objetivos primeiros
da PL(805/2017).
O Estatuto da Cidade estimula e legitima
iniciativas populares na criação “de projeto
de lei e de planos, programas e projetos de
desenvolvimento urbano“, viabilizadas pela
“gestão
compartilhada”,
“gestão
democrática” e “gestão orçamentária
participativa”.
Mas a administração pública insiste no
argumento da escassez orçamentária para
alienar e convencer a população de um
modelo único de gestão, para vetar
iniciativas
populares
e
justificar
privatizações.
O artigo 181 da Lei Orgânica menciona que
“O Município, mediante lei, organizará,
assegurada a participação da sociedade,
sistema de administração da qualidade
ambiental,
proteção,
controle
e
desenvolvimento do meio ambiente e uso
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adequado dos recursos naturais, para
coordenar, fiscalizar e integrar as ações de
órgãos e entidades da administração pública
direta e indireta, no que respeita a:
V) Definição, implantação e controle de
espaços territoriais e seus componentes a
serem especialmente protegidos, sendo a
sua alteração e/ou supressão permitidos
somente através de lei específica”.
O Bixiga é um bairro conhecido por ter
historicamente a cultura e autonomia de
debater e propor projetos urbanos, planos
de bairro, de organizações sociais que
propõe gestões coletivas e compartilhadas,
somados a uma série de ONGs e coletivos
autogeridos que garantem sua continuidade
independente ou em parceria com poder
público. Aquisição de um parque pela
prefeitura não significa antes de tudo, ônus!
(...)
SOBRE O INTERESSE PÚBLICO DA LUTA
Foi entregue nas Secretarias adjuntas ao
Executivo vasto documento com pareceres
técnicos
abordando
perspectivas
ambientais-culturais dos 40 anos desta luta,
assinados por Aziz Ab’Saber, Candido
Malta, José Miguel Wisnik e Ivan Maglio,
entre outros. Além destes, constam no
documento:
o abaixo-assinado com centenas de
assinaturas de instituições e sociedade civil
pedindo a imediata criação do Parque do
Bixiga; imagens de projetos para a área do
referido parque que remontam aos anos 80,
da autoria de Lina Bo Bardi e Marcelo Suzuki
até os dias de hoje, na imagem do mais
recente estudo para a área; reunião das
matérias veiculadas na grande mídia nos
últimos meses e uma cronologia dos marcos
destes 40 anos.
O veto interrompe um processo democrático
de transformação do terreno no Bixiga numa
área pública, como alternativa ao projeto
monumental dos condomínios pretendido
pela Sisan, uma tragédia anunciada, já
muito divulgada pela imprensa e em pelo
menos 11 pareceres técnicos de figuras
notórias e autoridades no patrimônio e nas
ciências ambientais, justificando, desde
1982 - ano em que Flávio Império escreveu
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seu parecer - o desastre ambiental, cultural,
econômico
e
social
caso
algum
empreendimento imobiliário seja construído
no terreno.10

Mais uma vez, finalizaremos este subcapítulo apresentando
e analisando algumas imagens e documentos referentes a
este período.

10. Publicação na página
do Facebook do Teatro
Oficina, em 18 de março
de 2020. Disponível em:
https://www.facebook.co
m/uzynauzona/posts/296
8917569818178?__tn__
=K-R
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#vetaastorres e #parquedobixiga
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As Torres do Silvio Santos
A Sisan propõe a construção de torres residenciais dos dois lados do Oficina, criando assim, um
“vale” estreito e sombreado entre elas, onde ficaria o teatro. Na imagem abaixo, é possível ver
um cone que representa a área que não pode ser edificada na frente da janela do teatro. É
possível observar que a Sisan respeitou o mínimo necessário e ainda implantou um
estacionamento no local, que seria a nova “vista” da janela do teatro.

Figura
1
–
Projeto
da
Sisan
com
cone
de
preservação
indicado.
Fonte:
http://teatroficina.com.br/anhangabau-da-feliz-cidade/cosmologia/.
Figuras 2, 3 e 4 – Projeto do Residencial Bela Vista. Sisan. Fonte: http://teatroficina.com.br/anhangabauda-feliz-cidade/cosmologia/. Acesso em:02/07/2019.
Figura 5 – Volumetria das torres. Fonte: http://teatroficina.com.br. Acesso em:02/07/2019.
Figura 6 – Volumetria das torres. Fonte: http://teatroficina.com.br/anhangabau-da-felizcidade/cosmologia/. Acesso em:02/07/2019.
Figura 7 – Cartaz “Torres do Silvio Santos” (2017). Fonte: http://teatroficina.com.br/
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#vetastorres
O Oficina utiliza linguagem gráfica e arquitetônica para demonstrar para seu público a questão
das torres: São produzidas volumetrias que indicam a situação do teatro após a construção das
torres, na questão da desarmonia visual, quanto na questão de iluminação natural e conforto.

Na imagem a seguir, cartaz para a campanha #vetaastorres, no ano de 2017. Silvio
Santos é caracterizado em uma fotomontagem como o personagem Abelardo I de O Rei
da Vela. Na peça, Aberlardo I é um agiota burguês que explora a população que lhe
pede ajuda, normalmente prendendo em uma cela quem não pode lhe pagar o que deve.
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O Parque do Bixiga
O projeto atual do Parque do Bixiga, apresentado pelo Oficina, contempla três diretrizes
principais:
1. Um teatro de estádio logo atrás do prédio do Oficina, aproveitando a topografia original
do terreno;
2. Espaço vazio, sem ocupações/construções, que pode eventualmente ser ocupado com
estruturas efêmeras, como tendas;
3. Recuperação do córrego do Bixiga.
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Figura 8 – Estudo Preliminar para o Parque do Bixiga. Fonte: http://teatroficina.com.br/. Acesso
em:02/07/2019.
Figura 9 – Estudo Preliminar para o Parque do Bixiga. Fonte: http://teatroficina.com.br/. Acesso
em:02/07/2019.
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Zé Celso versus Silvio Santos
A reunião de Zé e Silvio em 2017 é um absoluto resumo de toda a questão da disputa: Seus
personagens e suas motivações estão expostas e bem estabelecidas. Suas formas de se
relacionar com o público e com o espaço também.
“Celso, não seja sonhador, ninguém vai te dar isso aqui de graça! Não é porque o terreno é meu.
Esse terreno tá tão difícil de mim, que hoje eu não teria nem o interesse de construir. Posso
construir, mas não teria, como eu tinha antes. Mas quem que vai dar isso pra você? Ninguém
vai dar, nem prefeitura, nem governo, ninguém vai dar, não sonha, pô! Deixa de ser artista, não
sonha!” (Silvio Santos)
“Isso vai ficar um show de televisão!” (Silvio Santos)
“Mas é um show de televisão! É o maior show! Uma vez eu fiz pra você, você que não me
atendeu, eu fiz uma porta da esperança, pra você no fundo, abrir o fundo do teatro, pra entrar,
com luzes assim, pra entrar e a gente dar a mão e criar esse projeto.” (José Celso)
“Tá todo mundo na boa vibe aqui!” (João Doria)
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Figura 10 – Cena da reunião no SBT. Fonte: “Reunião no SBT: Teatro Oficina, Zé Celso, Sílvio Santos,
Suplicy e Dória (Parte 03)”, 2017.
Figura 11 – Cena da reunião no SBT. Fonte: “Reunião no SBT: Teatro Oficina, Zé Celso, Sílvio Santos,
Suplicy e Dória (Parte 02)”, 2017.
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Práticas Urbanas Críticas
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As Mídias Sociais
Um dos muitos “lugares” onde o Oficina existe são as mídias sociais. Elas são sempre
atualizadas com informações sobre a disputa do terreno, convocações para ações, registros de
assembleias e audiências públicas, notícias e transmissões ao vivo de qualquer ato ou
acontecimento relacionado ao Oficina e ao Parque do Bixiga.

Figura 1 – Site do Teatro Oficina. Fonte: www.teatrooficina.com.br
Figura 2 – Instagram do Teatro Oficina. Fonte: www.instagram.com/oficinauzynauzona/.
Figura 3 – Twitter do Teatro Oficina. Fonte: twitter.com/teatroficina.
Figura 4 – Instagram do Teatro Oficina. Fonte: www.instagram.com/oficinauzynauzona/.
Figura 5 – Youtube do Teatro Oficina. Fonte: www.youtube.com/user/uzonauzyna/featured.
Figura 6 – Facebook do Teatro Oficina. Fonte: www.facebook.com/uzynauzona/.
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A imprensa
Outro lugar onde o Oficina, e a disputa pelo terreno, existem é na imprensa tradicional. Como
podemos observar abaixo, uma troca de notas públicas, na Folha de São Paulo, entre Tommy
Pietra, dramaturgo do Oficina, e Carlos Brickmann, assessor do Grupo Silvio Santos. Este tipo
de exposição só reforça o caráter de disputa com “lados”, na qual o público pode decidir para
quem vai torcer.

Figura 7 – “Oficina”. Folha de São Paulo. 15/11/2001. Fonte: PIETRA, 2001a.
Figura 8 – “Bexiga”. Folha de São Paulo. 16/11/2001. Fonte: BRICKMANN, 2001a.
Figura 9 – “Cultura e Lazer”. Folha de São Paulo. 19/11/2001. Fonte: PIETRA, 2001b.
Figura 10 – “Projetos Culturais” Folha de São Paulo. 20/11/2001. Fonte: BRICKMANN, 2001b.
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Além de seus espetáculos, o Oficina também promove diversas ações na cidade, realizando
performances, apresentações musicais, shows, normalmente convocando o público a participar.
Seja por suas causas (como o Parque do Bixiga), Seja por outros temas que defendem (como
ocupações, desapropriações e outras pautas de movimentos sociais como o MTST,
comemorações, cenário político no país, etc.).
Este traço do Oficina já se observa desde seus primeiros anos quando o grupo organizou shows
para reunir fundos para reconstruir o teatro após o incêndio. Com o tempo estas ações continuam
e são agora reforçadas pelo alcance das mídias sociais.
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Figura 11 – ”Noitada vai decidir rumos do Teatro Oficina”. Folha de São Paulo. 09/07/2011. Fonte:
FONSECA, 2011
Figura 12 –. Divulgação do Festival Comida de Verdade na página do Facebook do Teatro Oficina.
07/2019.
Figura 13 – “Contra os despejos”. Jornal do Fórum. 07/2001. Fonte: CONTRA, 2001.
Figura 14 –. Divulgação da Abertura do forno popular na página do Facebook do Teatro Oficina. 07/2019.
Figura 15 – “Sem-teto fazem ato no centro da cidade”. Folha de São Paulo. 08/05/2001. Fonte: SEMTETO, 2001.

Terreyro Coreográfico
Com as ações do Terreyro Coreográfico, o Oficina ocupou os baixios do Minhocão com
atividades como aulas de dança, aulas de filosofia e sociologia, festas, como festas juninas,
aulas de circo e atividades para a comunidade do Bixiga.

Figura 16 - Projectar Terreyros Publicar Sítios - Celebração de Outono - 20/mar/2015. Fonte:
https://terreyrocoreografico.hotglue.me/?coreogafias Acesso em 10/01/2017
Figura 17 – “Mesa Metaesquema Brutalista” - Aula pública embaixo do minhocão. Fonte:
https://www.facebook.com/terreyrocoreografico/photos/a.501188446728110.1073741839.494616560718
632/501192786727676/?type=3&theater Acesso: 10/01/2017
Figura
18
Arraiá
no
Canteyro
Coreografia
Junina
24/Jun/2015.
Fonte:
https://terreyrocoreografico.hotglue.me/?coreogafias Acesso em: 10/01/2017
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Movimento Bixigão
O Movimento Bixigão legitima a atuação do Oficina no bairro: trabalhando com as crianças, o
grupo se envolve com as ocupações irregulares do Bixiga e com a população que não sabia que
existia um teatro ali. E este movimento não é somente de saída do palco para o bairro. Quando
a companhia traz as crianças do Bixigão para compor o coro em Os Sertões, o bairro, tal qual
em Na Selva das Cidades, entra no teatro e o ocupa.

Figura 19 – Aula de circo do Movimento Bixigão. Fonte: http://teatroficina.com.br/pecas/movimentobixigao/
Figura
20
–
Crianças
participando
de
gravação
de
CD
de
samba.
Fonte:
http://www.revistadosamba.com.br/P_rbosIng.htm
Figura 21 – Crianças em cena de “Os Sertões”. Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=_Ha9NPzg5pU
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Dois eventos promovidos pelo Oficina:
O primeiro, o lançamento do livro Oficina 50+, no qual os participantes foram até o terreno e
plantaram sementes de girassol no sambaqui formado no terreno com todo o entulho das
demolições.
O segundo foi uma ação chamada TEHOKÁ – Cobra Grande, na qual o Oficina convidou o
público a seguir, em fila, como uma cobra, uma linha que guiava o caminho e ligava o Teatro
Oficina à Praça Roosevelt.
Nas duas ações existe o movimento de ocupação do terreno, a abordagem da questão espacial
e do meio urbano, além da utilização, habitual do Oficina, da linguagem teatral e do caráter
ritualístico.
Observa-se também que no nome do vídeo sobre o lançamento do livro, produzido pelo Oficina
e divulgado em sua página oficial do Youtube, (“Lançamento do Livro Oficina 50+ no Sambaqui
do Terreno do Teatro Oficina”) o terreno do GSS é chamado de “Terreno do Teatro Oficina”,
demonstrando um sentimento de posse e ocupação do espaço.
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Figuras 22 e 23 – Festa de lançamento do livro Oficina 50+. Fonte: “Lançamento do Livro Oficina 50+ no
Sambaquis do Terreno do Teatro Oficina”, 2013.
Figura 24 e 25 – Celebração TEHOKÁ – Cobra Grande. Fonte: “Tekohá - Cobra Grande - Ligando o Bixiga
à Praça Roosevelt”, 2016.

A relação do Oficina com o seu espaço é explicitada, muitas vezes, na relação com a figura de
Lina Bo Bardi. Além de exaltá-la frequentemente em seus trabalhos, o grupo também produz
diversas ações envolvendo a figura e a obra da arquiteta.
Na primeira imagem, o release da ação “Um ônibus chamado Achi-lina Bardi”, na qual o grupo
percorreu um roteiro pelas obras da arquiteta na cidade de São Paulo. Na segunda imagem,
uma cena do documentário “Oficina Casa de Vidro”, produzido pelo Oficina, com a atriz Sylvia
Prado interpretando Lina Bo Bardi. O documentário liga as duas obras da arquiteta, a primeira
na cidade de São Paulo, a Casa de Vidro, e a última: o Teatro Oficina. Por fim, duas imagens do
rito cineteatográfico em comemoração ao centenário de Lina Bo Bardi (2014), compiladas no
documentário “Acupuntura Urbana: Os Cavaletes de Lina Bo Bardi do MASP” (2017), celebrando
o projeto museográfico de Lina e o seu restabelecimento no Museu de Arte de São Paulo.
Figura 26 – Release da ação “Um ônibus chamado Achi-lina Bardi.” Fonte: MARTINS, 2013, p.22.
Figura 27 – Atriz Sylvia Prado interpretando Lina Bo Bardi. Fonte: “Oficina Casa de Vidro”, 2019.
Figuras 28 e 29 – Rito Cineteatográfico do Centenário da Arquiteto Lina Bo Bardi em 2014. Fonte:
“Acupuntura Urbana: Os Cavaletes de Lina Bo Bardi do MASP “, 2017.
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Um dos elementos que o Oficina leva para as questões legais envolvendo o terreno é a teatralização. Em
momentos que não pertencem ao teatro, mas sim ao campo da política e da administração pública, como
assembleias em órgãos públicos ou reuniões das agências reguladoras das questões urbanas, os
integrantes do Oficina comparecem utilizando figurinos, discursando em coro ou expressando-se com uma
corporeidade típica dos palcos.
Na primeira imagem, Zé Celso discursa na Câmara Municipal de São Paulo, no dia 28 de agosto de 2019,
quando seria votado o Projeto de Lei que instauraria o Parque do Bixiga. Por problemas na agenda, a
votação foi adiada, no entanto, Zé Celso performou seu discurso, comandando um coro que foi engrossado
por apoiadores do Oficina que haviam sido convocados para esta reunião pelas mídias sociais do grupo.
Na segunda imagem, Fernanda Taddei, Roderick Himeros, Carila Matzenbacher, Nash Laila, Marília
Gallmeister, Carolina Castanho e Camila Mota, na reunião do conselho do CONDEPHAAT, em setembro
de 2016, onde foi votada a aprovação ou não das torres do GSS. Os integrantes do Oficina utilizavam,
como figurinos, os patuás de Aziz Ab' Saber, Fora Temer, Flavio Império, Flávio de Carvalho, Lina Bo
Bardi, Dona Yaya, Oswald de Andrade e Cacilda Becker.

Figura 30 – Zé Celso discursa na Câmara Municipal de São Paulo. Fonte: “Zé Celso discursa pelo Parque
do Bixiga na Câmara Municipal de São Paulo”, 2019.
Figura 31 – Integrantes do Oficina em reunião do CONDEPHAAT. Fonte: Instagram do Oficina Uzyna
Uzona. Disponível em: https://www.instagram.com/p/BKQbx_8ji65/?takenby=oficinauzynauzona&hl=pt-br.
Acesso em: 12/09/2016
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Domingo no Parque
Movimento convocado pelo Oficina em 26/11/2017, reuniu cerca de 2000 pessoas no Bixiga. A
companhia promoveu shows, apresentações e ações pelo Teatro Oficina, pelo TBC (#Salvar
oTBC) e pelo Parque do Bixiga. Entre as ações, promoveu um abraço de todos os presentes na
quadra do Oficina.
Na última imagem, o ator Pascoal da Conceição vai caracterizado de Dr. Abobrinha ao ato
“Domingo no Parque”.
Pascoal da Conceição foi contratado para fazer o personagem “Dr. Abobrinha”, no seriado infantil
“Castelo Rá-Tim-Bum”, da TV Cultura, na mesma época em que fazia parte do elenco do Oficina.
O personagem, inspirado em Silvio Santos, é o vilão do seriado e ficou conhecido pelo bordão:
“Um dia esse castelo será meu!”. O personagem desejava derrubar o castelo e construir um
prédio de 100 andares no lugar.
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Figura 32 – Público do ato na frente do Oficina. Foto de Julinano Bonfim. Fonte: www.portaldosatores.com
Figura 33 – Material de divulgação do ato. Fonte: www.teatrooficina.com.br
Figura 34: Abraço no Parque do Bixiga. Fonte: www.teatrooficina.com.br
Figura 35 – Ato Domingo no Parque. Foto: Manuela Scarpa. Fonte: PRADO, 2017.
Figura 36 – Doutor Abobrinha chega no castelo. Fonte: “A Cidade dos Meus Sonhos”, 1994.
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“Mas que estranho. Eu nunca havia reparado neste castelo antes. Aqui, bem no meio da cidade.
Numa região tão valorizada. Só o terreno, deve estar valendo uma fortuna. Será que é um castelo
abandonado? (...) É justamente um prédio que eu quero construir no lugar deste maravilhoso...
Quer dizer, este velho castelo! (...) Meu objetivo, a minha missão é derrubar este castelo!”
(Primeiro monólogo do personagem Dr. Abobrinha no seriado).
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Poucos dias antes da votação final do projeto de lei do Parque do Bixiga na Câmara de São
Paulo, a cidade sofreu uma das piores enchentes que já assolaram a cidade. O cenário de
calamidade e destruição reforçou o discurso em defesa pelo parque, já que sua aprovação
significaria medidas que minimizam o problema das enchentes: Traria à tona um rio canalizado
e aumentaria a área de solo permeável dentro do espaço urbano.

Figura
37
–
Chamada
para
ato
em
defesa
do
Parque
do
Bixiga.
Fonte:
https://www.facebook.com/parquedobixiga/photos/a.1971497926397698/2497144833833002/?type=3&th
eater
Figura 38 – Colagem de Marcelo Xyzz na página do Facebook do Parque do Bixiga. Fonte:
https://www.facebook.com/parquedobixiga/photos/a.1971497926397698/2515879291959556/?type=3&th
eater
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa, como explicamos na introdução, originou-se
no interesse inicial pela cenografia, depois pelas produções
contemporâneas que incorporavam diretamente o espaço
urbano existente, cotidiano, até fixar-se na trajetória do
Oficina pela densidade e variedade de relações que
estabeleceu (e estabelece) como o par espaço cênico /
espaço urbano. Ou como podemos melhor nos expressar,
com suas espacialidades – relações sociais, institucionais,
discursivas, comportamentais – para cada uma destas
relações que se criam entre teatro / cidade.
O Oficina e Grupo Silvio Santos travam esta disputa pelo
terreno há 40 anos, e podemos observar neste caminho
uma trajetória com momentos distintos e formas de ação
que se modificam com o tempo; na mesma medida,
observamos arcos de aliança que se formaram em
diferentes direções.
Estas mudanças ocorrem tanto por uma própria dinâmica
interna de forças em disputa, quanto pela mudança das
forças sociais em um contexto maior. Nesta etapa da
pesquisa, em que organizamos as análises e camadas de
leituras possíveis sobre esta questão, chegamos então a
duas vias principais:
1. O Oficina e o Grupo Silvio Santos possuem em
suas trajetórias diversas questões sobre arte,
política e relação com o espaço que podem ser
analisadas aqui;
2. As análises e leituras sobre estas trajetórias
(Oficina, Zé Celso, GSS e Silvio Santos) nos
permitem diversos desdobramentos e discussões
que ultrapassam o domínio somente destes
agentes e se estendem para outros agentes
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políticos, outros grupos artísticos e outros
fenômenos sociais do nosso tempo.
Sendo assim, na primeira análise desta reflexão final
apresentaremos um panorama que discute esta trajetória
do Oficina, da disputa pelo terreno e seus desdobramentos.
Como apresentamos ao longo desta pesquisa, diversos
foram os movimentos da dinâmica interna desta trajetória
(espetáculos, projetos, ocupações, motivações políticas e
artísticas,

forças

criativas

e

forças

financeiras...),

analisaremos então aqui como estes se articulam dentro de
uma visão geral.
Em nossa segunda análise, relacionaremos algumas
mudanças externas à dinâmica do o percurso da disputa
entre o Oficina e o GSS, encontrando alguns paralelos entre
o contexto político-social e a disputa.
Por fim, apontaremos algumas das discussões que esta
pesquisa fomentou, que surgiram a partir das análises
sobre a trajetória do Oficina, do Silvio Santos e da disputa
entre eles, discorrendo a partir de duas questões que
surgiram após todo este trabalho:
1) Qual é o lugar do teatro e como a questão da presença
se estabelece em meio a tantas outras produções culturais,
veiculadas por diversas mídias e presenças mediadas por
tecnologias?
2) Como as ações e práticas críticas urbanas foram
incorporadas pela direita alternativa e o consequente
reposicionamento,

agora

que

seus

métodos

foram

assimilados, e estão sendo utilizados como “armas” de
contra-ataque?
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Comecemos a primeira análise: A trajetória e a constante
reorganização do Oficina, dentro de seus próprios
parâmetros, em uma busca por significância e relevância.
É inegável, a incrível capacidade do Oficina de se
reinventar e assim colocar o seu teatro (que, assim como a
poesia, pode ser vista como uma forma de linguagem
“antiga”) e suas propostas, no bojo das questões políticoculturais contemporâneas; em um primeiro momento o
Oficina se organiza como empresa para poder se adequar
ao sistema teatral então presente na cena brasileira, como
grupos como TBC e o Arena. O Oficina se formaliza como
companhia para fazer parte da comunidade teatral.
Esta organização empresarial se mostra essencial para
formalizar e legitimar todos os movimentos da companhia
para angariar fundos, vender ingressos, reformar seu
teatro, ou reconstruí-lo depois do incêndio.
Na década de 60, a hostilidade do cenário político leva o
Oficina a assumir um posicionamento político próprio (não
didático, ou panfletário como outros grupos artísticos
vinham fazendo). O grupo até critica de algumas vezes de
forma direta a ditadura militar, mas, mais do que isso, ataca
a pequena-burguesia por sua inércia, ou seja, ataca seu
próprio público que, como pontuou Schwarz, parecia então,
paradoxalmente gostar de ser criticado.
Com o endurecimento do governo, o AI-5, os ataques
paramilitares, as viagens e o exílio, a companhia teatral se
move em direção a sua “dissolução” para ressurgir como
um grupo underground. Neste momento, quando somente
a crítica pública provinda da contracultura era tolerada, o
Oficina se adapta produtivamente a esta situação de
maneira propositiva.
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Finalmente, com o fim da ditadura, e quando já completava
seus 30 anos de existência, e, assim, ameaçado de se
converter em “patrimônio cultural paulistano”, o Oficina se
reinventa, tomando partido da construção de um novo
projeto do edifício, com uma nova e decisiva abertura para
a rua, investindo em sua relação, com o entorno imediato,
o bairro, a cidade, voltando sua atenção aos movimento de
luta pela “terra”, os sem-teto, até finalmente se conectar
com o desejo emergente de uma parte da juventude que se
põe em movimento para uma nova apropriação do espaço
urbano paulistano (e que não ocorre apenas em São
Paulo).
Para além deste ponto, ressaltando a capacidade do
Oficina de se reinventar e assim manter sua relevância
durante tanto tempo, gostaríamos de revisitar as diversas
formas coletivas de trabalho, de “companhias teatrais” que
o grupo assumiu ao longo desses 60 anos, enfatizando a
diversidade de estratégias adotadas em relação à
dimensão espacial e de criação de público de seu teatro:
Após sua profissionalização, este grupo de teatro, formado
por estudantes da Faculdade de Direito do Largo São
Francisco, no final da década de 50, segue o que seria
então o “curso natural das coisas” e adota uma sede oficial.
Quando o faz, conta com a ajuda de pais dos integrantes
do grupo, que se dispuseram como fiadores para o aluguel
do espaço.
O Oficina de 1958 já demonstrava o interesse em dialogar
com seu espaço teatral e isto fica evidente na eleição do
projeto encomendado a Guedes, com plateias sanduíche,
subvertendo a tipologia teatral vigente: palco italiano ou
teatro de arena (ao qual o grupo já estava acostumado). No
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entanto, é após o incêndio, em 1966, que o grupo é
realmente impulsionado a mobilizar-se em prol de seu
espaço.
Esta primeira configuração da Companhia de Teatro, como
em uma oportunidade aberta pelo incêndio, tem a chance
de pensar uma nova forma de organização espacial, uma
nova forma de se relacionar com seu público (e talvez
questionar quem é este “seu público”) e, principalmente,
uma chance de se envolver com diversos profissionais em
uma

mobilização

da

classe

teatral,

artística

e,

especialmente com arquitetos que reforçariam a dimensão
do espaço do teatro para o grupo.
José Celso, Renato Borghi, Etty Frasier, Ítala Nandi, e o
resto da companhia, mobilizaram-se não somente para
reconstruir o teatro destruído. O pretexto sob o qual se
guiavam envolvia uma narrativa muito mais complexa: era
o mundo das artes e da cultura que clamava por uma união,
que, quando se consolidou no shows e apoios que o grupo
convocou, deixou, como um rastro, um anseio por um
Oficina que extravasasse o palco e a dramaturgia. Neste
momento o grupo já vislumbrava outros usos para o seu
teatro, como polo de cultura, e já se entendia como agente
político diante do cenário político que se instaurara no país
com os militares no governo a partir de 1964.
O Oficina se reorganiza como empresa e flerta com a
proposta de se colocar como centro cultural e oferecer para
a sociedade paulistana e brasileira uma série de atividades
relacionadas a arte.
O projeto arquitetônico de Flávio Império e Rodrigo Lefévre
traz para o grupo um manifesto espacial sobre uma nova
visão de teatro. O palco brechtiano, sem espetacularização,
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escancarando as paredes nuas do teatro, prevê um novo
teatro que deve surgir ali, para contestar as formas
tradicionais de teatro e as expectativas da “pequenaburguesia” que compunha o público do Oficina.
Este momento traz um novo engajamento com o público
que passa a ser ativado por meio da encenação, mesmo
que como objeto dos ataques dos atores, como no caso do
sucesso de escândalo da montagem de Roda Viva.
Neste novo contexto político-cultural, acontece então uma
convergência de partes distintas da neo-vanguarda
brasileira para uma produção e posicionamentos conjuntos,
como podemos observar na emergência do Tropicalismo,
que tem a importante peculiaridade de extravasar as
fronteiras dos gêneros artísticos, em um movimento que
abarca as instalações de Hélio Oiticica, a montagem de O
Rei da Vela, passando pela música e vai de Lina Bo Bardi
ao Cinema Novo. As falas de política e de cultura
convergem, mesmo que de forma polêmica, e não raro
transbordam para a grande media.
Além deste percurso, podemos já observar uma outra
tendência que se inicia em Na Selva das Cidades, quando
Lina produz a cenografia para o espetáculo que,
literalmente, extravasa o palco, criando uma relação entre
o interior e o exterior, a caixa preta e a realidade fora do
teatro (lembrando a lucidez da proposta da relação sitespecific / non-site de Robert Smithson, em que um lugar se
referencia

ao

outro

simultaneamente).

Toda

a

complexidade da cidade invade o palco, não apenas
fisicamente, mas simbolicamente.
O grupo estabelece um patamar bastante alto para seu
próprio significado dentro do cenário artístico brasileiro
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quando, logo em seus primeiros anos, apresenta obras
relevantes para o debate político e a contestação social, e
elabora um diálogo estético com expressivas implicações
ao cenário teatral no país.
No entanto, ao invés de seguir por este caminho, montando
mais espetáculos, logo em seguida há uma dissolução da
companhia como organização formal/empresarial (e, de
certa forma, seguindo aquilo que fora apontado por Roberto
Schwarz no ensaio Política e Cultura: a crítica política do
Oficina encontra-se mais no nível do comportamento éticomoral do indivíduo).
Acompanhando a maré crescente da contracultura no
Brasil, e seguindo os passos do Living Theatre, temos a
dissolução da companhia em favor de uma experiência total
de vivência coletiva, regida pelo te-ato. O grupo passa a
viver em comunidade, pesquisar de forma própria a
“realidade brasileira”, envolvendo-se com comunidades do
interior do Brasil, e a trabalhar também com filmes e não
somente com teatro. A questão dos espaços e da presença
teatral tradicional parece dissolver-se a partir do momento
em que a companhia dissolve-se ao sair de seu teatro na
cidade de São Paulo. Junto com Caetano, Gil, Gal Costa,
Hélio Oiticica, Novos Baianos, Wally Sailormoon, entre
outros, o Oficina se estabelece como uma das estrelas
guias da contracultura tupiniquim, embora seu trabalho, não
se restrinja somente a isso, obviamente. A caixa de
repercussão passa da grande media para a imprensa
“nanica”, e mais especificamente para publicações mais
especializadas como Flor do Mal, o Bondinho, etc...
Com a abertura política, o fim da ditadura em vista e o
abrandamento pós AI-5, a contracultura perde sua
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importância como forma de oposição político-cultural. No
final dos anos 1970 temos uma nova metamorfose do
Oficina que, após esta trajetória coerente de crítica radical
da companhia teatral, resolve retornar ao terreno da Rua
Jaceguai. Há um momento de reinvenção do edifício (do
lugar teatral) como espaço dramático e lugar de
convivência, como um centro para atividades que
questionam atitudes e cultura. Simultaneamente, o Oficina
abre-se para o diálogo com arquitetos renomados, como
Paulo Mendes da Rocha e Lina Bo Bardi com Marcelo
Suzuki e Edson Elito, repensando o que seria sua
abordagem do espaço neste momento posterior à
dissolução dos anos 1970. Neste momento (e já estamos
aqui olhando para os anos 90 e anos 2000) podemos
observar duas vertentes de trabalho:
A primeira é a re-estruturação do Oficina como companhia
teatral e empresa. A volta para a formalidade permite que o
grupo se adeque às novas políticas de governo que se
dirigem à cultura como instrumento de fomento e
democratização da cultura. A companhia teatral passa a ter
financiamentos através da Lei Rouanet e o BNDES. O
Oficina – o teatro - é tombado como patrimônio histórico
material pelo IPHAN e o Oficina – o grupo – é tombado
como patrimônio imaterial pelo COMPRESP. Há um
consenso geral da importância da companhia e de seu valor
como bem cultural, dentro de uma leitura de seu lugar na
Cultura

Brasileira,

provinda

do

Nacional-

Desenvolvimentismo, e então aceita pelo mundo formal e
assimilada por muitas classes sociais, inclusive pelo novo
regime que estreia (“Constituição Cidadã”).
Neste momento o personagem Silvio Santos surge como
símbolo da ameaça ao espaço e a disputa pelo terreno
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passa a se materializar em diversas ações do grupo, seja
em suas práticas críticas, seja em seu repertório teatral e
suas criações cênicas. A disputa se torna um dos nortes
das ações da companhia e tem um papel significativo como
motivação para esta pluralidade de linhas de ação e
atuação no meio urbano.
Por outro lado, há neste momento a busca de diálogo do
Oficina com os novos movimentos pela terra/teto, mas,
haverá, especialmente, um encontro com a nova forma de
apropriação do espaço urbano paulistano por meio da
cultura, do lazer e do consumo emergente nos anos 2000.
O Oficina acompanha um movimento da juventude que se
organiza em coletivos, ONGs e movimentos sociais e passa
a se inserir na cidade através de práticas críticas.
Ou seja, na mesma medida em que se re-estrutura em
condições formais, se tornando um patrimônio cultural a ser
reverenciado como um dos mais importantes e longevos
grupos teatrais brasileiros, o Oficina se desdobra em novas
práticas e derruba (literal e metaforicamente) as paredes de
seu teatro para atuar na cidade.
Zé Celso funda a Universidade Antropófaga, buscando
outro viés para reunir jovens artistas de diversas áreas sob
sua alçada, abrindo o leque das produções do Oficina para
as artes plásticas, todas as artes do corpo, o teatro, a
dança, o circo, a música, as artes visuais, a produção
gráfica e videográfica, a arquitetura, o urbanismo e o
design,

a filosofia,

a sociologia,

a literatura e a

dramaturgia...
Envolto agora pelo conceito de “universidade”, o Oficina
concretiza uma de suas agendas da vida underground dos
anos 70 (a de viver envolto em estudos e produções de
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todos os tipos de arte e ciências humanas, não somente de
se encerrar em um grupo de teatro) mas ainda mantém um
certo grau da formalidade restituída na década de 90,
propondo assim, um novo meio de se inserir na realidade
atual sem parecer datado ou preso em utopias do passado.
Em ações como o Movimento Bixigão, o Terreyro
Coreográfico e a residência na X Bienal de Arquitetura, o
Oficina se insere na realidade urbana por outros meios,
agindo ora como as ONGs, tendo bem definida sua função
social em um trabalho direto com comunidades carentes e
as famílias e crianças em situação de risco próximas ao
teatro, ora como os coletivos, tomando a cidade em ações
de ressignificação do espaço urbano, ocupando os baixios
do Minhocão, e ainda, como as organizações formais de
produção de arte e conhecimento, como as academias,
onde se reúnem para analisar a questão urbana e propor
alternativas de ocupação.
Este é o retrato do Oficina que enfrenta 40 anos de disputa
territorial com o Grupo Silvio Santos. E este é o Oficina que
chega em 2019 ainda produzindo conteúdo teatral, dentro
de uma lógica formal do que seria o teatro e toda a sua
configuração dramática que implica presença, espaço
teatral e público, mas também produzindo outras formas de
inserção artística e política que lhe garantem um lugar de
destaque no cenário cultural brasileiro.

Para além desta leitura, passamos agora a olhar para o
Oficina e toda a dinâmica criada entre a companhia e o
Grupo Silvio Santos, mas dentro de um contexto maior: o
cenário político e social no Brasil de 1980 até 2019.
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Ao longo desta pesquisa passamos a identificar diversos
momentos em que estes personagens – Zé Celso e Silvio
Santos – pareciam representar signos maiores de tudo o
que vinha acontecendo no país, tanto nas artes, como na
política e na economia. Traçar estes paralelos nos permitiu,
não somente entender melhor a disputa pelo terreno e a
trajetória dos dois, mas lançar um olhar sobre o atual
cenário político do país.
Quando a questão toda se inicia, estamos em 1980. O país
ainda se encontra na ditadura mas já caminha para a para
a abertura política, principalmente após a queda do AI-5 em
1978. Com a redemocratização, é promulgada em 1988 a
Constituição da República Federativa do Brasil. Por se dar
justamente neste período de abertura política, fim da
ditatura e redemocratização, ela fica conhecida como
Constituição Cidadã e traz conceito primários para
assegurar os direitos básicos e a dignidade de todos os
cidadãos:
(...) destinado a assegurar o exercício dos
direitos sociais e individuais, a liberdade, a
segurança, o bem-estar, o desenvolvimento,
a igualdade e a justiça como valores
supremos de uma sociedade fraterna,
pluralista e sem preconceitos, fundada na
harmonia social e comprometida, na ordem
interna e internacional, com a solução
pacífica das controvérsias.
(...) tem por objetivo ordenar o pleno
desenvolvimento das funções sociais da
cidade e garantir o bem- estar de seus
habitantes.
(...) O Estado garantirá a todos o pleno
exercício dos direitos culturais e acesso às
fontes da cultura nacional, e apoiará e
incentivará a valorização e a difusão das
manifestações culturais. (CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, 1988)
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A Constituição e o espírito da época permitem que se
instaure uma atmosfera geral de entendimento e aceitação
de conceitos como o acesso à cultura como um direito, o
direito às cidades, e o papel do Estado em promover estes
direitos.
Com a chegada da década de 90 o país vive suas primeiras
eleições diretas e elege seu primeiro presidente por vias
democráticas. Temos Fernando Collor entre 1990 e 1992,
Itamar Franco entre 1992 e 1994 e Fernando Henrique
Cardoso entre 1995 e 2003. Durante este período o país
assiste a um crescimento dos valores neoliberais e do
poder privado, inclusive na parceria com o poder público,
através de inúmeras privatizações.
Neste momento há um deslizamento para uma visão que
entende a cidade e a cultura como mercadorias e não mais
somente como direitos que devem ser assegurados pelo
Estado. Esta visão passa a ser construída aí, solidificando
bases fortes que reverberarão na questão da disputa pelo
terreno nos dias de hoje, quando estas noções reforçarão
todos os argumentos da opinião pública que se coloca
contra o Oficina em 2019.
Assim, na década de 90, temos uma companhia teatral que
tenta ressurgir e operar dentro das contradições desta nova
situação: um sistema democrático em construção, mas
ameaçado pela crescente força da propriedade privada, do
capital. É neste contexto de disputa, contraditório, que o
Oficina sai de seu cenário anterior, do underground e da
contracultura:
O primeiro meio é o diálogo com arquitetos que trazem
ainda o idealismo do movimento moderno e a crença em
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uma nova arquitetura, assim como uma nova cidade, que
possam abrir espaço para uma nova sociedade.
O conceito de Lina e Elito para o desenho do novo teatro
(rua, janela, teto retrátil, elementos da natureza), traz à tona
a discussão entre o público e o privado, entre a passagem
pelas construções para encontrar a rua e o espaço público,
e vai de encontro ao conceito de privatização e propriedade
privada que pairava no ar. Assim, o Oficina constrói seu
novo teatro (mesmo que durante este processo tenha vivido
alguns atritos entre a companhia, que com sua energia
criativa, transformou a construção em laboratório de teatro,
querendo destruir tudo com as próprias mãos e os
arquitetos Lina e Suzuki) preocupados em estabelecer
projetos

e

parâmetros

mínimos

de

segurança

e

normatização).
Com Paulo Mendes da Rocha, o grupo estende sua
atuação para a cidade, mas ainda dentro de um programa
formal de ocupação urbana bem determinado, numa utopia
de unificação/ harmonização entre espaço público e
privado. A rivalidade com Silvio Santos traz a discussão
sobre o direito à cidade para a atividade do grupo, mas as
ações ainda mantêm-se dentro da estratégia de contar com
um arquiteto e seus projetos de arquitetura e urbanísticos.
O segundo meio é a forma que a companhia adota as
ferramentas de proteção do governo: os processos de
tombamento transformam o Oficina em patrimônio, o que
lhes assegura juridicamente um lugar dentro do sistema
legal. O grupo passa a fazer parte deste patrimônio cultural
e histórico da cidade de São Paulo e da cena teatral
brasileira como uma entidade a ser referenciada.
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No entanto, na mesma medida em que se “transforma em
patrimônio” e se adequa às ferramentas do sistema,
astutamente, o Oficina também dá início à caminhos por
vias alternativas, se aproximando de ONGs, coletivos e
movimentos como MST e o MTST. E, ainda, consegue se
enquadrar,

sem

grandes

dificuldades,

nos

novos

mecanismos de financiamento da cultura que ganham força
neste momento, como os editais do governo e programas
como a Lei Rouanet.
Neste momento o país vivencia um novo caminho: Com a
vitória de Lula nas eleições de 2012, há uma atmosfera de
concordância entre as forças do capital e as forças de
trabalho,

ainda

que

sob

a

lógica

neoliberal

e

neodesenvolvimentista. Há um aumento no poder de
consumo da população e uma aparente sensação de
prosperidade no universo das artes e da produção cultural.
Este é o momento quando o Grupo Silvio Santos sinaliza ao
Oficina com um projeto conciliatório, o Centro Cultural e
Comercial do Bixiga, da Brasil Arquitetura. Olhando o
projeto é difícil não pensar no “ZeitGeist” do Brasil “lulista”,
na reconciliação de classes, na inserção sem atritos da
Cultura no campo do entretenimento, materializada na
“perfeita” inserção do teatro no corpo do Shopping. ...
Este movimento de conciliação, entre Zé Celso e Silvio
Santos, e tudo que eles representam, acarretaria a
“domesticação” do Oficina a longo prazo? Esta seria a
melhor forma de se posicionar na lógica neoliberal
hegemônica? Zé Celso recusa a proposta, que poderia ser
igualada ao conformismo sistêmico, e se impõe novamente
como a figura representativa da rebelião, mesmo que sua
posição guarde ainda muito da visão romântica sobre a
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cultura e da cidade apropriadas pelo povo por meio da
cultura.
E lembrando, dentro desta nova configuração, movimentos
sociais como o MST, ou o MTST, que até então pareciam
ser uma via paralela radical, passaram a por uma fase de
retraimento. Era fácil ver o governo do PT, não mais como
um partido contestador, mas apenas como o responsável
pela gestão social, crescentemente insatisfatória.
Na mesma medida que esta imagem passa a existir, surge
uma crítica da esquerda ao PT e ao lulismo, que é
sinalizada por outros movimentos, como os coletivos em
São Paulo e os movimentos de apropriação dos espaços
urbanos, como o Baixo Augusta, a Ocupação Prestes Maia,
o Largo da Batata, o Minhocão, a Praça Roosevelt...
Começam a surgir a partir destes coletivos e movimento
sociais, práticas urbanas críticas, que também são
adotadas pelo Oficina, que passa a agir a partir da
Universidade

Antropófaga,

o

Movimento

Bixigão,

a

ocupação dos baixios do Minhocão com o Terreyro
Coreográfico, as propostas da residência da X Bienal de
Arquitetura e todas as outras ações em torno da disputa
pelo terreno.
Chegamos assim, então, ao ano de 2013. Na metade do
primeiro mandato de Dilma Rousseff como presidente, uma
série de manifestações toma as ruas do país no mês de
junho. Uma nova forma de protestos surge, convocada pelo
Movimento Passe Livre: são movimentos sociais que se
consideram apartidários (anti-partido e anti-sindicalista), e
se organizam em manifestações sem palavra de ordem e
sem carro de som.
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Os movimentos se iniciam como protestos contra o
aumento da passagem, mas logo convergem para eles dois
tipos de insatisfação: A primeira é a crise de crescimento do
lulismo: a repartição do PIB pela aliança de classe atinge
seu teto (crise internacional) frustrando expectativas de
consumo e ascensão social das classes C e D. Além disso
surge um segundo tipo de descontentamento geral a
economia em outros setores, preocupados com o retorno
do capital investido. Aliado a isso há um sentimento de
descontentamento com o governo sob acusações de
estelionato eleitoral por Dilma, por executar o plano de
governo de Aécio Neves. Neste momento, os Tucanos se
aproveitam da crise e passam a colocar em questão o
resultado do pleito.
A segunda insatisfação, é galvanizada justamente pelas
grandes manifestações de junho. Na medida que a mídia
percebe o caráter anti-petista do evento, a cobertura tornase mais positiva, exaltando o movimento nas ruas como
uma busca por justiça e um governo justo por direito. Como
resultado, ao invés do crescimento da crítica de esquerda
ao lulismo, o que acontece é a conquista da opinião pública
(e das manifestações de rua) contra a “corrupção” e a favor
da “Lava-Jato”.
Neste cenário, duas conquistas centrais dos novos
movimentos sociais e das práticas urbanas críticas são
abaladas:
1. A representação do “povo” no espaço urbano não
é mais de coletivos e “flash mobs” convocados
para formas diferentes e criativas de apropriação
da cidade (como foram o caso do Baixo Augusta,
da Ocupação Prestes Maia, do Largo da Batata
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ou do Minhocão). Agora Multidões vestindo a
camisa da seleção pedem, em torno da figura do
Pato ou do Super-juiz Moro, a prisão dos
corruptos (do PT e, especialmente, de Lula)
2. A agenda de fazer agitação política por meios de
demandas culturais (minorias, mulheres, direito à
cidade, etc) é paulatinamente apropriada e
revertida, primeiro pela direita, e logo após pela
extrema direita. No bojo dos protestos contra a
“corrupção” (a indignação ética e moral que
ocupa o oposto do discurso político) toda uma
nova agenda de “guerra cultural” se infiltra: na
forma de reivindicações contra o feminismo, os
gays, o marxismo cultural, os partidos e
sindicatos de esquerda... Porém, ao contrário dos
resultados obtidos pelos coletivos e movimentos
sociais, a insatisfação galvanizada por essa
agenda é extraordinariamente bem sucedida
como instrumento da política partidária e como
apoio popular ao golpe (e, eventualmente, às
eleições de 2018).
Atônito, o arte-ativismo progressista (a arte como forma de
retórica de convencimento político, tal como praticada pelos
coletivos ou pelo Oficina), assiste ao crescimento do seu
espelho pela direita: os bonecos infláveis, as coreografias,
e a crescente utilização das redes sociais pelos setores da
direita (que promove golpe) e depois pela direita alternativa.
O arte-ativismo descobre-se, neste novo cenário da retórica
política alimentada pelo Big Data e algoritimizada pela
Cambridge Analytica, como uma das, entre muitas, “bolhas”
de perfil sócio-econômico e disposição psicológica. O
conceito de branding e as técnicas de marketing tinham
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emigrado para política já havia décadas, mas não com a
nova potência dada pelas novas tecnologias conjugadas
com a insatisfação gerada pela política e economia do
“pensamento único”.
Enquanto a nova utilização do Minhocão é legitimada pela
prefeitura como parque, toda noite são organizadas fileiras
de colchões pelos sem-teto, sob o viaduto. Diversas
manifestações pela democracia, contra o golpe, pelos
direitos trabalhistas, e até o #Elenão se sucedem ao mesmo
tempo em que o trabalho de coletivos mingua por falta de
verbas municipais e a florescência de um consumo cultural
hipster no Largo da Batata dá uma inesperada, mas eficaz
continuidade ao processo de sua gentrificação.
Neste cenário o Oficina se encontra no mesmo patamar que
todos os outros movimentos de esquerda: ainda sem
encontrar um mecanismo de ação que já não tenham sido
incorporados por esta direita alternativa.
Retornaremos

a

esta

questão

ao

final

destas

considerações, tentando olhar para toda o panorama da
cultura e da política atualmente. Mas antes, discorreremos
sobre outro ponto que permeou este trabalho e pontuou
muitas de nossas reflexões: a questão da presença no
teatro.

Ao olhar então para esta pesquisa como um todo,
chegamos então a uma questão que extrapola os limites do
Oficina e abarca toda a questão do fazer teatral no século
XXI: Qual é o lugar do teatro? O que é a presença e o que
é fazer teatro mediado por outras formas de presenças?
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O teatro é, por sua definição clássica, uma arte espaçotemporal – Para que o fenômeno teatral aconteça é
necessário que o artista (o ator, o agente) esteja
performando sua arte – a ação – no mesmo lugar e no
mesmo momento onde está o seu receptor (o público). Sem
estas variáveis podemos ter um vídeo, uma fotografia, uma
exposição, um texto dramático... Mas não teatro. Esta visão
pode colocar o teatro dentro do que seria considerada uma
forma “antiga”, imutável em seu fazer desde a Antiguidade
Clássica.
No entanto, para o Oficina, este entendimento sobre o fazer
teatral como elemento de ação que necessita de um local
específico e de um momento determinado, diz muito sobre
a campanha do grupo pelo seu território na cidade, e parece
que, ao invés de localizar sua existência dentro desta forma
“antiga”, é este entendimento que traz a companhia para os
tempos atuais. Existe aqui uma visão sobre a cidade como
organismo vivo que acontece no presente, com seus
personagens em performance. E o Oficina se inscreve
neste “espetáculo” como agente em movimento.
Ao longo de sua trajetória o Oficina passa a desenvolver o
seu próprio conceito de teatro e sua forma de abordar as
questões criativas do trabalho do ator, da dramaturgia e da
encenação. E em um caminho paralelo a relação do grupo
com o espaço teatral se intensifica e se transforma em um
diálogo, cada vez mais intenso e significativo, sobre as
implicações do fazer teatral e sua interlocução no lugar e na
cidade.
O lugar que o teatro ocupa, seja dentro do seu edifício de
tipologia específica teatral, seja na cidade, é objeto de
inúmeras considerações e estudos e, de forma categórica,
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é impossível olhar para o teatro sem olhar para o seu
espaço, uma vez que é o espaço teatral que propõe (ou
impõe) o trato essencial para que o fenômeno teatral
aconteça: a relação entre ator e plateia. O Oficina absorve
este entendimento e, assim como interpenetra e deturpa os
limites entre encenação e realidade no desenvolvimento de
seu te-ato, também corrompe os modelos espaciais e as
relações proxêmicas do que se entende por teatro.
Quando Zé Celso retorna ao teatro grego, com certa
frequência, em seu discurso, um dos principais aspectos
invocados é a experiência catártica, que, no Oficina, é
revisitada sob o manto da antropofagia e vem para
mastigar,

digerir

e

devolver

sobre

o

palco

os

acontecimentos políticos e sociais que se encontram da
porta para fora do teatro. O edifício teatral da antiguidade
clássica está presente nas bases do que o diretor prega e
proclama como seu objetivo maior: o teatro de estádio
As formas adotadas na construção do
Teatro Ofcina e a proposta de ampliação do
espaço em um Teatro Estádio, à maneira
“greco-tropical”, segundo José Celso
Martinez Corrêa, foram inspiradas no
manifesto de Oswald de Andrade, “Do teatro
que é bom...”. Trata-se de um artigo
publicado em Ponta de Lança, em 1943, no
qual o escritor modernista apresenta uma
síntese de suas “ideias teatrais”, marcando
uma posição estética dentro do panorama
cênico moderno. Na forma de debate entre
dois interlocutores, Oswald coloca em
confronto o “teatro de câmara” e o “teatro
para as massas”, utilizando-se da própria
condição dialógica da estrutura dramática
para marcar a relação entre os
“personagens”, que se opõem numa
dialética de discurso/resposta. (...) O debate
deixa claras as divergências, no campo
ideológico, quanto à função do teatro. De um
lado, as experiências cênicas camerísticas
tendem a um aprimoramento formal em
busca de uma recepção intimista, enquanto

352

a posição oposta defende uma reforma do
espetáculo, tendo em mente o teatro como
fenômeno social, dirigido às massas, capaz
de agregar elementos do cinema e dos
esportes, como nas montagens teatrais
russas (...). (FREITAS, 2011, p.112-113).

O teatro de estádio de Zé Celso tem suas fundações no
espaço teatral grego, mas traz das tradições populares (os
mistérios medievais, o teatro Elisabetano e o circo) a noção
da função social do teatro como elemento de comunicação
de massa e de catarse para a vida social e política,
principalmente, na cidade. Este é o teatro que o Oficina
ambiciona quando olha para o miolo de quadra atrás do
teatro e projeta junto com Lina Bo Bardi e Marcelo Suzuki a
primeira maquete deste teatro ocupando o terreno do Grupo
Silvio Santos.
Este é o teatro de José Celso: Um teatro que nasce na
formalidade (do palco italiano, com a linguagem dos
encenadores europeus modernos, feito pela juventude
burguesa das grandes cidades brasileiras), mas que sai da
caixa preta e vai para as ruas, alimentando-se das tradições
populares, das religiões afro-brasileiras, da antiguidade
clássica e do teatro de rua medieval, das concentrações de
massas em festividades – o carnaval, o futebol. Ou seja, um
teatro que se alimenta de experiências catárticas e
inebriantes para ocupar os espaços urbanos.
Com esta visão sobre a arte e o teatro o Oficina conclama
a ocupação dos espaços públicos, do grande terreno vazio
no centro de São Paulo, o direito à cidade e ao espaço
urbano. Estas são as referências e a lógica que move a
companhia em suas ações pela ocupação do terreno do
Grupo Silvio Santos: o direito à cidade, o poder expurgador
da arte e a comunhão das massas.
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O que podemos observar é que esta noção não vem
somente

acompanhada

de

uma

ressignificação

do

entendimento da colocação espacial do grupo. A percepção
do lugar do teatro no plano físico coexiste com a percepção
do lugar em outros planos.
O teatro do Oficina não existe somente no momento do
fenômeno teatral, ele se dá nas ações urbanas, nas práticas
fora do teatro, nas relações, na criação narrativa e na leitura
midiática de todas os acontecimentos que referenciam a
companhia, acima de tudo, ele existe mediado pelos
diversos fluxos de informação que permeiam a cidade.
O Oficina hoje opera totalmente conectado com a grande
media, televisão, imprensa, assim como as mídias sociais.
Todas suas ações no lugar físico são acompanhadas por #
(tags) ou QRcodes que às conectam a toda uma conversa
paralela no meio virtual. As apresentações teatrais são
filmadas, acontecem simultaneamente à projeção delas
mesmas em telões pelo teatro, e são transmitidas ao vivo
pela internet.
O teatro existe na presença, como exige o código clássico,
mas

também

existe

em

um

jogo

de

espelhos

metalinguístico com projeções e transmissões sobre si
mesmo que elevam a questão da presença a uma reflexão
maior: a existência do fenômeno teatral aqui no Oficina, já
se coloca como uma crítica sobre si mesmo e sobre a
própria presença em um mundo de presenças mediadas.
Da mesma maneira que afirmamos que Zé Celso cria um
personagem sobre si mesmo antes de se apresentar à
opinião da mídia, podemos observar que seu teatro também
já cria sobre si mesmo uma reflexão e uma crítica sobre a
questão da presença, justamente por se colocar no mundo
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mediado pelas grandes corporações de comunicação,
antes mesmo que a sua existência seja questionada em um
mundo no qual a presença, de um modo geral e não
somente no teatro, passa a ser questionada.

Por fim, concluímos esta reflexão, lançando um olhar para
a disputa de Zé Celso versus Silvio Santos inserida em um
cenário maior da política brasileira, mais especificamente
no momento atual, o ano de 2019 e todo o desfecho das
eleições de 2018.
Parece irônico que esta querela pelo terreno se dê
exatamente com um grupo empresarial encabeçado por
uma figura tão conhecida e que incorpore uma série de
valores que hoje são adotados como símbolo da direita
alternativa. Como que em uma batalha arquitetada para
representar a situação política do país, Silvio Santos surge
como uma antítese perfeita à figura de Zé Celso: O
empresário trabalha com a comunicação de massa, mas o
entretenimento que ele vende não oferece purgação, mas
sim alienação.
Assim como o teatro do Gregos antigos e dos Romanos,
que se assemelhavam em muitos aspectos, mas ofereciam
fins diferentes: um oferecia a catarse e a leitura das
questões da vida fora do teatro; o outro oferecia a diversão
e uma fuga das questões da vida fora do teatro. Da mesma
forma temos Zé Celso, pleiteando levar seu teatro às
massas, como uma grande celebração das artes, mas sem
abandonar a noção de função social do teatro, como
espelho do mundo e da realidade; E em outro extremo,
Silvio

Santos,

conversando

com

as

massas,

mas
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carregando-as para o caminho do entretenimento afastado
da realidade.
E com esta dualidade cria-se uma disputa um tanto quanto
óbvia, mas bastante complexa no que diz respeito a forma
com que seus signos se entrelaçam em diversos ramos e
implicações.

A

simplicidade

com

que

estes

dois

personagens e sua batalha podem chegar ao público
assemelha-se a uma história em quadrinhos: Um vilão e um
herói. Mas a real complexidade da situação revela logo à
primeira análise que talvez não haja heróis ou vilões nesta
disputa.
Observando todo o material levantado nesta pesquisa é
possível identificar claramente um deslocamento de gênero
realizado pelo Oficina e por José Celso, que transformava
em teatro e dramatização outros tipos de linguagem, como
entrevistas para jornal e publicações e blogs – e as
observações sobre como foi criado um novo significado
para a especulação imobiliária, transformada em uma
disputa maniqueísta em termos físicos e midiáticos. Como
o grupo traz para uma linguagem que lhe é familiar – o
teatro – uma questão do campo da discussão econômica,
sociológica e urbana. A teatralização, então, surge como
uma ferramenta de leitura para a política urbana.
A teatralização e a criação de personagens são utilizadas
como ferramentas que trabalham paralelamente aos
instrumentos legais e tradicionais de gestão urbana. Esta
criação de personas não é uma novidade dentro do
universo da política, muito menos no universo das artes e
comunicações. Acessar figuras arquetípicas é uma maneira
de criar vínculos e reconhecimento automático entre o
artista, ou o político, e o público. Dessa forma, o processo
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de transmitir uma mensagem, ou conquistar empatia e
simpatia, se torna mais fácil e orgânico.
Quando Zé Celso constrói sua figura de homem do teatro,
ele a expõe em tudo o que faz a noção de “arte e cultura”.
Suas roupas são símbolos étnicos, religiosos, artísticos e
de resistência. Suas falas incorporam temas explícitos da
arte clássica e universal. Suas ações são construções
coletivas e que visam atingir a população com informação,
arte e cultura. A imagem que o diretor vende comunica
claramente o que está sendo oferecido ali, e quem “compra”
esta imagem, passa a apoiar a causa do Oficina e a
engrossar o coro da opinião pública que apoia o projeto de
ocupação urbana da companhia teatral.
Da mesma maneira, Silvio Santos constrói a sua imagem
como o ápice do homem de negócios que atingiu o sucesso
pelas suas próprias mãos. Ele é o modelo máximo da lógica
neoliberal de vencedor e vende esta imagem de vitória
financeira, por méritos próprios, dentro do sistema sóciopolítico vigente. No caso do apresentador, esta imagem é
reforçada pelos seus programas de televisão que oferecem
prêmios em dinheiro, sorteios e a possibilidade de realizar
sonhos.
Além dos personagens, a narrativa criada aproxima o
público da questão política-urbana. Especulação imobiliária
e mercado financeiro são assuntos que estão bastante
distantes

de

uma

grande

parcela

da

população.

Transformar a disputa pelo terreno em uma história a ser
contada facilita que esta população visualize o que está
acontecendo e “escolha o seu lado”.
Esta história não é contada somente dentro das
assembleias dos órgãos público reguladores do meio
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urbano, ela é externada em manifestações artísticas, ela é
contada pela imprensa, e ela ocupa as mídias sociais. Este
lugar paralelo – um lugar urbano que existe além do lugar
urbano, como uma segunda camada de lugar – visaria
aproximar a questão da população.
Esta instrumentalização da teatralização, entendendo, aqui,
a teatralização como a criação de uma narrativa e de
personagens em conflito, tem sido cada vez mais
visualizada na política e na gestão pública. Podemos
observar alguns exemplos bastante explícitos e caricatos:
João Dória, empresário e jornalista, foi eleito prefeito da
cidade de São Paulo, pelo PSDB, no ano de 2016,
assumindo o cargo em 2017. No ano seguinte, abandonou
o cargo para concorrer ao governo do estado de São Paulo,
ganhando a eleição. Atualmente, atua como Governador do
Estado de São Paulo.
Uma boa parte da campanha política de Dória se apoiou na
imagem de empresário, de administrador de sucesso que
ele possuía para se promover. A ideia de que ele não era
um “político convencional” teve grande peso em um cenário
no qual a população se demonstrava descontente com seus
governantes. A imagem de Dória, assim como a de Silvio
Santos, remete ao caminho do sucesso neoliberal que
tantas pessoas almejam. Foi com essa promessa – de ser
um administrador e não um político – que ele assumiu a
prefeitura.
Ainda assim, algumas das imagens mais icônicas de sua
gestão resultam dos momentos em que ele se fantasiou
com uniformes de outras profissões para participar de
eventos oficiais da prefeitura. Em um exemplo extremo de
caracterização em personagens, Dória se vestiu como gari,
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pintor, lixeiro, cadeirante, entre outros, para demonstrar sua
proximidade com a população e os serviços práticos da
prefeitura. De uma forma bastante simplória, o então
prefeito buscou acessar as questões da cidade de São
Paulo expondo um personagem para cada momento. Não
só os figurinos tornaram tudo isso extremamente ilustrativo,
como, desta maneira, ele simplificou o serviço da prefeitura
a questões táteis, que podem ser representadas em uma
fantasia, ou em uma profissão.
Seguindo o mesmo discurso de abordar a política sem ser
político, está o atual prefeito do Brasil, Jair Bolsonaro. Eleito
no ano de 2018 e assumindo a presidência em 2019, pelo
PSL, Bolsonaro pautou bastante sua campanha no
descontentamento da população com o cenário político do
país. Embora já estivesse no meio político há quase trinta
anos, o, então, deputado federal, trabalhou sobre o discurso
de uma nova ordem política, que quebrasse com antigas
amarras da conjuntura vigente.
Bolsonaro também trabalha com a criação de um
personagem, não de uma forma tão explícita quanto João
Dória, mas com uma imagem consistente que se venda
para a população. De forma semelhante a Silvio Santos,
Bolsonaro cria uma figura que se identifica com seu público:
Da mesma maneira que o apresentador se coloca como
ignorante de muitas coisas ao seu redor, por exemplo,
fazendo perguntas simplórias aos seus convidados, como
se não soubesse quem são ou o que fazem, para criar
empatia com seu público e se colocar em situação de igual
com sua audiência, o atual presidente não teme demonstrar
ignorância em assuntos pertinentes à regência do país,
mantendo-se dentro de um personagem que pode ser lido
facilmente por toda a população. Outro exemplo claro desta
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personificação na política é o atual presidente dos Estados
Unidos, Donald Trump, assumiu a presidência em Janeiro
de 2017, pelo partido Republicano. A campanha do
empresário se pautava em uma mudança para o cenário
político do país, trazendo um “não-político” para o cargo, e
com a promessa de mudanças para o país com o slogan
“Make America Great Again!”.
Os personagens criados, tanto por Jair Bolsonaro, quanto
por Donald Trump, possuem várias semelhanças, mas as
principais são a proximidade com a extrema direita e o
conservadorismo, a caracterização de “não-políticos”, que
muitas vezes é demonstrada em sinais de ignorância ou
ingenuidade sobre questões burocrática, políticas ou
diplomáticas, e a mimetização de ações populares, como
participar de churrascos, andar de moto pela cidade, usar
vocabulário chulo e, principalmente, a utilização massiva
das mídias sociais.
Os dois presidentes são usuários assíduos do Twitter, onde
expõem com bastante frequência seus pensamentos e
opiniões. Ao contrário do que se esperaria de chefes de
estado, nem sempre as publicações são de cunho político,
ou demostram o decoro esperado do cargo.
Além da criação de personagens, a criação de narrativas
vem sendo uma presença constante nestes governos. Há
uma narrativa subjetiva, inerente a esta camada de governo
que se faz além das camadas reais: As mídias sociais e as
decisões tomadas para compor estes personagens criam
uma espécie de “governo além do governo”, uma narrativa
de si mesmo. Há, além desta, uma narrativa mais óbvia,
composta de histórias contadas para direcionar a opinião
pública. Estas histórias surgem na forma de “fake news", na
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forma de “teorias da conspiração”, na forma de publicações
em mídias sociais, e podem, ou não, transformaram-se em
ações reais, ou movimentos dentro de um plano político.
O que temos observado nestes governos, mesmo no pouco
tempo que têm de gestão, é que algumas narrativas se
constroem antes dos fatos reais, para então influenciarem
para que aconteçam. A dramatização da vida não vem
somente como uma ferramenta de registro ou de manobra
de opinião pública, ela vem como uma ferramenta direta de
gestão que resulta em ações práticas de governo.
Dentro deste cenário, a disputa pelo terreno no Bixiga, entre
o Teatro Oficina e o Grupo Silvio Santos, serve de base
para analisarmos uma tendência maior na política e na
gestão pública. A teatralização dos fatos não age somente
como uma forma de registrar e divulgar o que acontece,
mas também tem poder de influenciar as medidas legais,
previstas nos instrumentos de política urbana, uma vez que
influencia a opinião pública. Ou seja, uma narrativa é criada
antes que haja um fato real sobre ela, e esta narrativa pode,
talvez, ter peso de influência sobre as decisões tomadas na
realidade.

Entendendo isto, como podemos olhar para a questão do
terreno e das práticas urbanas críticas, do Oficina e de
outros movimentos de esquerda no momento atual?
O terreno do Grupo Silvio Santos é um dos últimos grandes
espaços vazios no centro de São Paulo. Um grande
espaço, já limpo e pronto para qualquer empreendimento,
em um lugar com alto preço de mercado. O valor daquele
terreno no mercado imobiliário, ou mesmo para a
especulação imobiliária, é altíssimo. No entanto, um dos
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fatores que tem sido considerado no valor subjetivo do
terreno é a intervenção do Oficina através da teatralização
da disputa. Há 40 anos, mobilizando a opinião pública e
articulando a população diante das decisões tomadas pelos
órgãos públicos, o Oficina vem “atrapalhando” todos os
planos que o Grupo Silvio Santos apresenta para o terreno.
Por 40 anos, um grupo teatral conseguiu impedir o
andamento dos empreendimentos de uma gigante holding,
além de conseguir significação sobre si próprio e validação
de sua existência com o posicionamento político sobre um
terreno na cidade.
É possível até sugerir que o Oficina fez parte da roda da
especulação imobiliária, intencionalmente, ou não, uma vez
que, por ter sido um empecilho por tantos anos no
desenvolvimento

de

qualquer

empreendimento

ali,

colaborou para que o terreno perdesse um pouco de seu
valor (mesmo que de forma subjetiva), contribuiu para que
o Grupo Silvio Santos, por vezes, perdesse o interesse em
construir alguma coisa ali, e abriu espaço para que o
terreno se tornasse uma opção viável para seus planos.
Como se trata de uma valorização baseada na opinião
pública, os “lados” da história são reforçados ou
enfraquecidos de acordo com o lado que conta a melhor
história. O lado que é mais convincente. Por um lado, o
Grupo Silvio Santos é percebido como uma espécie de vilão
por muitos que acompanham a disputa. No entanto, com o
atual cenário político e o fortalecimento da direita, uma onda
de valores conservadores vem ganhando espaço neste
lugar subjetivo da disputa que se dá no território das
relações. Nas mídias sociais, inclusive nos veículos
comandados pelo Oficina, é cada vez maior a presença de
comentário apoiando Silvio Santos e criticando Zé Celso,
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com um discurso que parte do princípio que a propriedade
pertence ao empresário, portanto que ele deve fazer o que
quiser com ela.
Em contrapartida, enquanto o Grupo Silvio Santos reforça
a ideia do direito à propriedade, o Oficina trabalha em cima
do direito à cidade. Não que os dois conceitos sejam
incompatíveis. Muito pelo contrário, uma noção de cidade
sustentável precisa trabalhar com a ideia de propriedade
privada e como este modelo pode dialogar com uma cidade
orgânica e universal.
O conceito de direito à cidade ganha força no final da
década de 60, quando o filósofo francês Henri Lefebvre
publica “O Direito à Cidade” (1968). No livro o autor discute
as cidades industriais como o oposto das cidades,
reguladas e estruturadas por forças externas e não por uma
organização social, o que levaria a um lugar de miséria
urbana no qual os habitantes não teriam um viver na cidade
que não fosse exclusivamente dentro os espaços
habitação-transporte-trabalho (fábricas). Com o tempo,
este conceito - direito à cidade – foi absorvido em muitos
outros diálogos e contextos e hoje podemos transportá-lo
para as questões do transporte urbano, da periferização, da
gentrificação, entre outras.
Quando o Oficina clama o “direito à cidade” está
falando de uma questão que envolve os espaços públicos
e outros espaços produzidos pelos habitantes, em oposição
aos espaços privados e os espaços construídos e impostos
por algum agente externo.
Foi assim com o Minhocão, uma modificação urbana
brutal que vem de uma diretriz viária decidida nas camadas
administrativas da cidade e da qual o Oficina se apropriou
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para criar um cenário e um espetáculo. Foi assim com o
Movimento O Bixigão, no qual o Oficina buscou integrar
crianças e adolescentes de uma ocupação em um prédio
abandonado no Bixiga, através de aulas de teatro, música
e capoeira. Foi assim com o Terreyro Coreográfico, no qual
o Oficina fomentou a ocupação orgânica dos baixios do
viaduto. A dualidade – cidade imposta versus cidade
orgânica – está presente em muitos momentos do Oficina.
Não seria diferente na questão do terreno.
Quando o grupo teatral recusa, repetidamente, as
propostas do Grupo Silvio Santos, não estão somente
relutando contra uma construção no espaço onde
gostariam que fosse o seu teatro. Estão reivindicando o
direito de produzir a cidade por aqueles que a vivem, ali,
naquele espaço. O projeto do Parque do Bixiga surge como
um manifesto do grupo que defende o direito de a cidade
ser produzida por seus habitantes e ser vivida pelos
mesmo.
Ao observar esta pesquisa, é inegável, durante estes
quarenta anos de disputa, que toda a movimentação do
Oficina impediu que o Grupo Silvio Santos construísse algo
no terreno. A narrativa construída e o apelo popular tiveram
seu peso nas decisões tomadas por todos os órgãos que
em algum momento barraram os projetos da empresa.
Também é visível que a disputa e o antagonismo com Silvio
Santos tiveram um peso considerável na significação do
Oficina como agente relevante no cenário artístico-teatral,
principalmente após os anos 70, quando o grupo estava
disperso e seu direcionamento não era muito claro.
No entanto, apesar de conseguir impedir que o Grupo Silvio
Santos construísse algo ali, o Oficina não conseguiu

364

viabilizar, efetivamente, seus projetos para o espaço.
Mesmo que a União ou a Prefeitura tenham se
comprometido a uma troca de terrenos, estes planos
parecem não encontrar vias de funcionamento efetivo.
O terreno continua vazio e, cada vez mais, a mercê das
histórias que são contadas sobre ele. Atualmente, com o
fortalecimento da extrema direita na política e no discurso
conservador que tem agradado a população, a imagem do
empresário Silvio Santos, como dono legal da propriedade,
tem ganhado força nas mídias sociais, e, assim, a presença
do GSS tem se tornado mais forte com os agentes
reguladores dos instrumentos urbanos.
Se no passado, Silvio Santos buscou uma imagem
conciliatória com o Oficina e sugeriu projetos que
envolvessem alguns dos temas propostos pelo grupo, como
um teatro de arena e um centro cultura, neste momento a
proposta já atende somente os interesses imobiliários da
empresa e cumpre minimamente a distância obrigatória que
deve manter do prédio tombado de acordo com o parecer
do CONDEPHAAT. As torres da Sisan seguem em via de
aprovação, ao mesmo passo que o Parque do Bixiga vem
tendo sua votação adiada na câmara.
É como se houvesse um concurso de narrativas, e a cidade
será produzida por quem contar a melhor história e agradar
mais o público. Em tempos de fake news e presidentes que
governam pelo Twitter, parece extremamente necessário
olhar para esta gestão urbana que se faz através de uma
dramaturgia do lugar: Uma história é contada sobre uma
decisão pública, talvez até com uma proposta de desfecho,
antes mesmo que a decisão seja tomada. Se a história for
bem narrada, se houver bons personagens, se houver
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conflito e o público se entregar em catarse, a decisão pode
já se dar por tomada, sem que a população perceba que
não viveu ali os processos democráticas de tomada de
decisão.
Ao “Anhangabaú da FelizCidade”, a direita alternativa
responde com o “kit piroca”. E se no antigo cenário das
figuras públicas que respeitavam o decoro, a persona de Zé
Celso era transgressora, na nova paisagem formada por
Dória, Bolsonaro, Trump, etc, ela surge quase que como
tímida, porque ainda respeita certa coerência dentro das
associações que desperta, e tem um objetivo, mesmo que
o utópico.1
Desta forma, observamos que as demandas do Oficina, e,
de modo geral, do arte-ativismo, só foram possíveis no
cenário da construção da democracia em um processo de
redemocratização na década de 80. O cenário de 2017 e
2018 é desolador para essa proposta de política cultural.
A cidade é um bem público. A Constituição Federal
Brasileira e o Estatuto das Cidades, garantem instrumentos
de participação popular que permitem que os habitantes
tenham voz nas decisões que tangem a construção da
cidade. Da mesma maneira, a Constituição garante o direito
de propriedade. No caso do terreno e da querela entre Zé
Celso e Silvio Santos, estes dois conceitos parecem, à
primeira vista, extremos opostos. Cada um atendendo ao
seu lado da disputa: o direito à cidade versus o direito à
propriedade. E a teatralização, por vezes, simplifica a
questão a isso.
No entanto, a cidade é tão complexa quanto seus
habitantes e quanto todos os instrumentos e mecanismos
legais e democráticos que a estruturam. Mesmo que não
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1. Nesse sentido, o
“balão
de
ensaio”
lançado nas eleições de
1989 (com a candidatura
de Silvio Santos à
presidência)
revela-se
profético para um cenário
atual com uma possível
candidatura de Luciano
Hulk à presidência nas
eleições de 2022.

exista oficialmente, em lei alguma, uma ferramenta de
teatralização para conquistar espaço urbano, o Oficina vem
buscando no teatro, nas narrativas e nas ações artísticas
uma forma de se legitimar como ocupante daquele território,
para assim, conseguir subverter os mecanismos legais de
ocupação do espaço urbano.
No

entanto,

como

pudemos

observar

nestes

levantamentos, nestes últimos anos as ações de esquerda
e as práticas críticas urbanas foram incorporadas por esta
direita alternativa, o que, muitas vezes, ofusca e remove o
sentido de oposição destes métodos, agora assimilados.

Esta pesquisa não se propõe, obviamente, a oferecer
qualquer coisa como que uma resolução ou respostas para
estes questionamentos. O que fazemos aqui é apenas uma
leitura crítica de um cenário que vem se instaurando
enquanto escrevemos e, embora seja um cenário novo e
dinâmico e, portanto, mais difícil de ser lido de um ponto de
vista analítico (considerando que um distanciamento
histórico normalmente possibilita leituras mais claras dos
acontecimentos), observar para toda a trajetória do Oficina
e suas congruências com o cenário político do país, nos
permitiu traçar este perfil que contemple até o momento
atual.
Não

acreditamos

que

haverá

algum

desenrolar

determinante à ocupação do terreno antes que esta
pesquisa se encerre, mas, independentemente do que
aconteça ali, entendemos como extremamente significativa
esta disputa para um olhar mais profundo sobre a cidade e
seus agentes. A disputa territorial do Oficina com o GSS diz
muito sobre cada período e cada vertente política que
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governava o Brasil e a cidade de São Paulo em cada
momento, uma vez que os tipos de projetos apresentados,
ou considerados para o espaço, ou mesmo a abordagem
sobre o terreno, respondiam diretamente à lógica coletiva
que influía sobre a população – o público das narrativas
contadas, além de representarem também dois modelos de
plano político que surgem no Brasil: de um lado, uma visão
modernista utópica, de outro, o desenvolvimentismo
capitalista.
Neste momento a balança pesa mais para o lado de Silvio
Santos. Suas torres podem ser aprovadas. A política vem,
cada vez mais, se firmando como algo que se faz através
de comentários pela internet, e o empresário tem muito
apoio neste sentido. O Oficina vem enfrentando muitas
dificuldades financeiras para manter seu espaço e suas
produções. E o projeto de lei do Parque do Bixiga pode não
ser aprovado. – Um cenário que reflete à onda de
conservadorismo que vem ganhando força no país e no
mundo.
José Celso, em sua incessante luta pelo seu espaço, traz
um tom nostálgico para uma questão que hoje assume
dimensões que ainda não conseguimos exatamente
mensurar. Esta leitura sobre a disputa como se ela se
tratasse de um faroeste de bandidos e mocinhos, com
certeza nos coloca diante dos fatos como espectadores de
um grande drama nos palcos, ou de uma grande novela,
aguardando os próximos capítulos desta história. No
entanto, nesta briga entre “bandidos” e “mocinhos” já não
sabemos mais ao certo quais foram as armas estabelecidas
para o combate, ou como elas serão usadas a seguir.
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Este cenário, no qual a direita alternativa no poder se
apropria de todos artifícios que um dia os movimentos de
esquerda utilizaram e, não só isso, parece fazê-lo de forma
muito mais vitoriosa e abrangente, parece, realmente,
catastrófico. Nos resta apenas acreditar na capacidade e na
potência dos movimentos sociais e do arte-ativismo de
reencontrarem-se em vias alternativas e em novas formas
de colocação no espaço físico e social, como vêm fazendo
há anos e como podemos observar em toda a trajetória, tão
significativa e resiliente, do Oficina apresentada nesta
pesquisa.
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