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A Divisão de Ação Cultural e Educativa do Centro Cultural São Paulo criou o projeto Centro 

Cultural, Seu Próprio com objetivo de explicitar e potencializar as impressões do /sobre o espaço 

do referido Centro, que é público. 

Dentro deste projeto, que acontece de forma contínua, a mesma divisão criou o ciclo de debates 

sobre obediência e desobediência no espaço público. O ciclo abarca 5 palestras, as conversas em 

torno das mesmas e 5 ensaios.  

Este é o terceiro ensaio produzido sob a inspiração do tema Sociabilidade e convívio na arte e 

histórias contadas a respeito por representantes de 3 grupos de teatro e uma arquiteta. Os grupos: 

Teatro da Vertigem; Teatro de Narradores e Companhia São Jorge de Variedades. A arquiteta 

Mariana Fix. Representaram os grupos: Guilherme Bonfanti (Teatro da Vertigem); José Fernando 

(Teatro de Narradores) e Georgette Fadel (Cia. S.Jorge de Variedades). 
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Guilherme escolheu contar sua história – e a do grupo -, articulando palavras já condensadas nos 

nomes dos trabalhos realizados em 20 anos de ser um grupo e palavras de motivações para viver a 

cidade como cenário. Palavras do desejo de ocupar a cidade com as cenas propositalmente criadas 

para mostrar a cidade: a Igreja de Santa Efigênia, o Hospital Umberto Primo, o presídio do 

hipódromo, o Rio Tietê, passagem subterrânea da Xavier de Toledo, Sesc Paulista, o Bom Retiro.  O 

teatro como motor da relação com a cidade. A cidade como lugar melhor visto, focado, 

aproximado pelo teatro. A cidade como experiência que se exibe e convida a ser vista com novo 

olhar. O olhar de quem deseja a cidade como mote para cenas que ajudam a perguntar: como negar a 

lógica que comanda a cidade? Como vai a saúde na cidade e da cidade? Como pensar a identidade 

de um país/de uma cidade que se move? Como permitir a visão de todos como responsáveis pelo 

rio podre, pela cidade que não sabe para onde vão as pessoas expulsas pela revitalização? Como 

construir uma relação mais lúdica e afetiva do que funcional com a cidade? 

José Fernando de Azevedo escolheu contar a história de uma cidade como campo de disputa. Faz 

retrospectiva das disputas do Teatro dos Narradores em seus diferentes momentos. Realça que 

justamente quando o grupo atinge radicalidade artística, precisa alugar um espaço como sede, após 



derrotas sucessivas para ocupar espaços na cidade. Na sede alugada, o paradoxo: fazer do espaço 

privado um espaço público. 

Pergunta: o que houve com a capacidade do grupo de disputar um lugar? 

Apesar de não saber o que houve, tem hipóteses de que o desejo de estabelecer relações com o 

entorno, com a cidade, esbarrou na dificuldade de vínculos entre os próprios participantes do grupo. 

Fala em fragilidade política para enfrentamento em disputas. Fala que aprenderam a disputar a rua e 

a estabelecer alianças. Traz a palavra vizinhança como resultado de alianças. Vizinhos e Aliados. 

Alianças e vizinhanças.  

Penso como nos afastamos de nossos vizinhos. Com medo, talvez. De alianças. Ou de disputas do 

espaço? De estar demasiadamente próximo? Do encontro que exige entrar e sair de si mesmo 

continuamente? Do choque entre corpos? Das ideias do outro? 

José Fernando traz as perguntas do grupo no presente: o que é cidade? O que é público? O que é 

ocupação? Em que medida fazer teatro é intervenção? 

José Fernando inspira minha pergunta: como estar na rua gerando vínculos, aliando-se, sendo vizinho? 

Depois de lembrar como é difícil amar a cidade de São Paulo ou um bairro de São Paulo, porque é 

difícil amar 300 coisas ao mesmo tempo e, em São Paulo, cada coisa mata a seguinte, Georgette Fadel 

escolhe contar uma história sobre o aprendizado da humildade. A humildade de estar na rua e 

escutar a rua. A humildade de aprender com a rua, com os vizinhos. Seu grupo não acredita mais que 

vai proporcionar experiências para as pessoas cheias de experiências, mas que vão trocar 

experiências. O grupo resolve problemas postos pelo encontro com os vizinhos e os vizinhos 

resolvem problemas postos pelo grupo. 

Diz: o coração se abre para o suspiro poético e para as fantasmagorias do lugar. 

Pergunta: por que não comemorar os aniversários na rua? Minha vida também celebra a vida deste 

lugar... 

Mariana Fix, com o compromisso de provocar alargamento das histórias que Guilherme, José 

Fernando e Georgette escolheram contar, lembra experiências e outros grupos que ocupam a 

cidade, o centro. Lembra críticas ao processo de revitalização do centro da cidade de São Paulo. 

Pergunta: o que pensam os três representantes sobre os vínculos com movimentos de moradia, de 

crítica ao processo de revitalização? Eles foram respondendo em conversa com questões da plateia. 

José Fernando fala da falta de explicitação de nossos interesses... recuamos sem a coragem de 

explicitar nossos interesses, sem coragem de enfrentamentos políticos, sem coragem de disputar. Diz 

que os grupos em disputa não colocaram a dimensão política de forma decisiva... Georgette diz que 

os mecanismos que nos fazem sobreviver são desmobilizadores, mas gosta da imagem de que a 

prosperidade é nosso destino e que é preciso pressa e paciência para disputar a rua, a cidade... 

Giulherme diz temer o pensamento de que a procura ou a conquista da estabilidade econômica 

pode levar à desmobilização política... 

Na provocação de Mariana Fix, encontro palavras de lembrar o perverso: desmobilizar, expulsar, 

privatizar, tornar o espaço mercadoria.  

Perverso originalmente é per vertio: por de lado, deixar de lado, tirar do centro. 



Não seria também circundar o verso, asfixiando o verso? Perverso não poderia ser silenciar o verso? 

Assim sem muito nexo, penso que doutores geógrafos e urbanistas poderiam fazer estágio de pós 

doutoramento com estes grupos que encenam a rua, na rua. 
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Que histórias contam os nomes dos grupos? 

O narrador é, antes de tudo, o perseguidor da experiência e da palavra que a leva e que a traz. 

O vertiginoso é aquele que perturba a serenidade do espírito e convoca a desrazão. 

A companhia de variedades que dá a si mesma o nome de São Jorge, sugere guerreiro. 

Entre a vertigem e a guerreira, o narrador. 

Entre o narrador e a guerreira, a vertigem. 

Entre a vertigem e o narrador, a guerreira. 

Contam história da guerra que se instala diante do desejo de ocupar a rua, estar na rua, aprender com 

a rua, encenar a rua.  

Que desejo é esse que leva pra rua? Que desejo é este da rua? 

Pode ser o desejo de sair de si mesmo e recolher experiência, jogar experiência e colher vida alheia, 

vida com, vida entre. 

Pode ser o desejo de fazer parte. De passear na praça. De sentar na esquina e saber exatamente a 

hora de encontrar o vizinho.  

Pode ser o desejo de confusão. De brigar às claras. De negociar. De disputar descaradamente. De 

explicitar decisivamente cada interesse e aprender a silenciar interesses se for o caso de fazer da rua 

um espaço de todos. 

Pode ser o desejo de guerrear para prosperar junto e da porta pra fora. 

Pode ser o desejo de narrar a rua com palavras de aliar, vincular, avizinhar, entrestar. 

Pode ser o desejo de conviver com o público, no público, de encenar o público. 

Pode ser o desejo de ser achado. E de achar.   

Pode ser o desejo de entrelaçar, na cidade, quem conta a cidade e quem a faz. 

Pode ser o desejo de não mais se proteger da rua e de proteger a rua. 

Todo este desejo de rua faz pensar no que é preciso pra se criar uma cidade com ruas, para a rua, 

pela rua e não contra a rua. 

Faz pensar que o mais difícil na cidade de São Paulo é descobrir um jeito de demolir e criar de novo 

uma cidade que já se esconde da rua. Mas, como São Paulo tem dentro dela mil cidades, talvez seja o 

caso de colocar estas mil cidades em conversa, em cena, em arquitetura como construir portas, 

portas de abrir, portas por onde, como diz João Cabral de Melo Neto em poema que fez para 

arquitetos.  

Mas que desejo é esse de abrir-se em portas para a cidade, além da prosaica e óbvia necessidade de 

se estar num bom lugar? Bom lugar é aquele que além de bonito protege. Bonito? Protege? Beleza? 

Proteção? 



E chegamos na exata medida da encrenca: cada um tem noção muito particular do que venha a ser 

beleza e proteção. 

Desejar alianças para a construção deste lugar pode ser o desejo do mais difícil, do padecimento, do 

confronto, da força e coragem para disputar. 

Pode ser o desejo de vertiginar a cidade. Guerrar na cidade. E narrar. 

Pode ser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


