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Fiz ranger as folhas de jornal 

abrindo-lhes as pálpebras piscantes. 

E logo 

de cada fronteira distante 

subiu um cheiro de pólvora 

perseguindo-me até em casa. 

Nestes últimos vinte anos 

nada de novo há 

no rugir das tempestades. 

 

Não estamos alegres, 

é certo, 

mas também por que razão 

haveríamos de ficar tristes? 

O mar da história 

é agitado. 

As ameaças 

e as guerras 

havemos de atravessá-las, 

rompê-las ao meio, 

cortando-as 

como uma quilha corta 

as ondas. 

         Vladimir Maiakóvski (1987, p. 185) 



 
 

 

RESUMO 

 

 

Este trabalho versa sobre o Festival Internacional de Artes Cênicas - Goiânia em Cena e tem o 

objetivo geral de levantar as contribuições da performance nas representações das lembranças 

do festival para a formação da memória cultural goianiense. Pautou-se na coleta do material 

gráfico, de apresentação e divulgação, bem como pela realização de entrevistas, verificação do 

Diário Oficial e arquivo da Secretaria Municipal de Cultura de Goiânia. Tem-se por perspectiva 

uma reflexão acerca de como os interlocutores percebem, descrevem e classificam, no decorrer 

do tempo, os fatos envolvidos na dinâmica operacional da realização do evento em pauta, no 

sentido de contribuir com a memória cultural goianiense. Estabeleceram-se, como objetivos 

específicos: descrever os elementos teóricos das performances culturais pelos conceitos 

relacionados a esse encontro de saberes; identificar as representações das lembranças dos 

gestores e artistas envolvidos com o evento ao longo de suas edições; apresentar avaliar as 

repercussões dessas lembranças como possível registro para contribuir com a formação da 

memória cultural goianiense. Recorreu-se a uma abordagem própria dos estudos das 

performances culturais, nominada pesquisa performativa, caracterizada por trabalhos 

empíricos. Verificou-se, como resultado, que a formação da memória passa por um ponto 

individual e se estende ao plano coletivo, mesmo quando se processam, individualmente, as 

vivências que aconteceram no passado. Os participantes revelaram suas recordações de 

memórias guardadas, expressando, em suas representações, as lembranças que mostram, de 

diferentes formas, muito ou pouco das experiências vividas na dinâmica operacional do Festival 

Goiânia em Cena revelada e analisada.  

 

Palavras-chave: Representações artísticas. Performance. Memória cultural. Festival 

Internacional de Artes Cênicas – Goiânia em Cena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

 

This work deals with the International Festival of Performing Arts - Goiânia em Cena and has 

the general objective of raising the contributions of the performance in the representations of 

the memories of the festival, for the formation of the goianiense cultural memory. It was guided 

by the collection of graphic material, presentation and dissemination, as well as interviews, 

verification of the Official Gazette and archive of the Municipal Secretary of Culture of 

Goiânia. The research aims to reflect on how the interlocutors perceive, describe and classify, 

over time, the facts involved in the operational dynamics of the event in question, in order to 

contribute to the cultural memory of Goiás. The following specific objectives were established: 

to describe the theoretical elements of cultural performances by the concepts related to this 

encounter of knowledge; identify the representations of the memories of the managers and 

artists involved with the event throughout its editions; present evaluate the repercussions of 

these memories as a possible record to contribute to the formation of the cultural memory of 

Goiás. We used an approach specific to the studies of cultural performances, called 

performative research, characterized by empirical works. Therefore, it was found as a result that 

the formation of memory goes through an individual point and extends to the collective plane, 

even when the experiences that happened in the past are processed individually. The 

participants revealed their memories of kept memories, expressing in their representations the 

memories they show in different ways, much or little when asked about the experiences lived 

in the operational dynamics of the Festival Goiânia em Cena revealed and analyzed. 

 

Keywords: Artistic representations. Performance. Cultural memory. Festival of Performing 

Arts - Goiânia em Cena. 
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INTRODUÇÃO 

 

Como toda história tem um começo, aqui se inicia, em forma de narrativa textual, a 

dissertação que visa relatar as declarações dos artistas e gestores envolvidos na realização do 

Festival Internacional de Artes Cênicas - Goiânia em Cena (Fiac - GC). Esse festival é um 

acontecimento que proporciona interatividade entre aqueles que compõem o cenário das artes, 

instituindo assim, um espaço de encontros e celebrações ao reunir profissionais da área e 

amantes das artes. Considerando a multiplicidade de segmentos artísticos que a nomenclatura 

genérica de “artes cênicas” comporta, optou-se por tratar a relação entre o evento e artistas 

vinculados ao teatro.  

O interesse por este estudo emergiu a partir de minhas experiências em função 

administrativa na Gerência de Projetos Culturais da Lei de Incentivo à Cultura1 do município 

de Goiânia. Cotidianamente, mantenho contato com gestores, representantes da cultura popular, 

conselheiros e produtores culturais que atuam em variados segmentos das artes cênicas, 

debatendo, com eles, assuntos relacionados a diferentes perspectivas e interesses sobre arte e 

cultura.  

 Nesses diálogos se evidencia o fato de que a historiografia das artes cênicas na cidade 

é muito mais recente que a de Goiânia, cuja história remonta a 1933.  Foi entre as décadas de 

1970 e 1980 que começaram a surgir trabalhos de artistas e grupos que passaram a construir 

uma história das artes da cena local. Destaca-se, nesse período, a atuação do Grupo Teatro 

Exercício, sob direção do dramaturgo Hugo Zorzetti Dallago, assim como a dança realizada na 

cidade.  

                                                            
1 Lei no 7.957, de 6 de janeiro de 2000 (GOIÂNIA, 2000), modificada pela Lei no 8.146, de 27 de dezembro de 

2002 (GOIÂNIA, 2002). É a partir dessas leis que os processos de gestão e promoção de políticas culturais no 

âmbito municipal são desenvolvidos. Os dois primeiros artigos determinam o seguinte: “Art. 1º - Fica instituído 

incentivo fiscal em favor de pessoas físicas e jurídicas de direito privado, domiciliadas há no mínimo três anos no 

Município de Goiânia, para a realização de projetos culturais que visem: I - promover o livre acesso às fontes de 

cultura e o pleno exercício dos direitos culturais; II - fomentar a produção cultural e artística goianiense, com a 

utilização majoritária de recursos humanos locais; III - difundir bens, produtos, ações e atividades culturais de 

valor universal no Município de Goiânia. Art. 2º - A Lei de Incentivo Cultural será implementada através dos 

mecanismos dos seguintes órgãos do Poder Público Municipal: I - Secretaria de Cultura; II - Secretaria de Finanças; 

e III - Conselho Municipal de Cultura” (GOIÂNIA, 2000). “Art. 25 – “Fica criado o Fundo de Apoio à Cultura 

(FAC), vinculado e administrado pela Secretaria Municipal de Cultura, com finalidade de captar recursos para a 

aplicação na promoção, organização, patrocínio e execução de atividades culturais e de criação artística” 

(GOIÂNIA, 2000). A lei também estabelece:  “Art. 25 - Fica criado o Fundo de Apoio à Cultura (FAC), vinculado 

e administrado pela Secretaria Municipal de Cultura, com finalidade de captar recursos para a aplicação na 

promoção, organização, patrocínio e execução de atividades culturais e de criação artística [...]” (GOIÂNIA, 2000). 

Foi a partir dessa legislação municipal que editais foram e ainda são formulados para disponibilização dos recursos 

financeiros que subsidiam as diversas produções culturais na cidade de Goiânia.  
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O teatro, a música e a dança constituíram, junto com o esporte, minhas primeiras 

experiências com práticas corporais. Cada um em sua medida, foram influenciadores na escolha 

do curso de graduação em educação física (1987-1991) realizada na Escola Superior de 

Educação Física e Fisioterapia de Goiás (Eseffego) 2 , que na época mantinha uma visão 

tecnicista de ensino, com foco no desempenho físico dos movimentos corporais e na execução 

da atividade desportiva.  

Após concluir essa graduação, dediquei-me ao trabalho de aulas de natação, 

hidroginástica, dança e musculação, distanciando-me da vida acadêmica. Em 1995 fui aprovada 

em concurso público municipal de Goiânia para dar aulas de educação física e, em 1977, a fim 

de buscar atualização na área de ensino e aprendizagem, realizei o curso de especialização em 

educação física escolar pela Universidade Federal de Goiás (UFG), o que consolidou a atuação 

no campo pedagógico como professora e funcionária pública municipal. Ao mesmo tempo, 

vivia intensamente a dança nas aulas de balé clássico, jazz e contemporâneo na condição de 

aluna, restrita ao ambiente amador dessa arte, e espectadora de seus artífices na cidade.  

Estive envolvida totalmente em um mundo mágico, esquecida do cotidiano. Era um 

elixir e fonte inspiradora para a vida, pois era nesse meio que eu queria viver e ser. Nesse 

período, em meados da década de 1990, alimentava uma perspectiva ingênua de esperança de 

fazer parte de companhias de dança. Queria ser bailarina, com todo o significado romântico que 

o termo agrega, mas também existia o outro lado: a profissão, a forma de trabalho e de 

manutenção para subsidiar o sonho.  

Em relação à pratica profissional, em 1999 trabalhei em uma escola pública de artes, o 

Centro Livre de Artes (CLA) 3 , onde me dediquei à integralmente dança, aplicando o 

conhecimento adquirido em aulas de dança contemporânea e sapateado e aprendendo a 

trabalhar de forma integrada com outros segmentos, como música, teatro e artes visuais. Foram 

oito anos vivendo o ensino e a aprendizado da dança. Todo o meu tempo era dedicado às 

atividades de aperfeiçoamento profissional. 

Eis aqui o ponto de contato entre pesquisadora e objeto de pesquisa. O fascínio em 

realizar este estudo ganhou motivação maior na lida cotidiana, anos após anos, na relação com 

artistas e o público que transitam pela Secretaria Municipal de Cultura (Secult) e cujo interesse 

                                                            
2 Primeira instituição de ensino superior estadual e pioneira na formação de professores de educação física, foi 

criada em 22 de outubro de 1962 como faculdade isolada, vinculada à Secretaria Estadual de Educação. Em 1998 

criou o curso de fisioterapia e passou a chamar-se Escola Superior de Educação Física e Fisioterapia de Goiás. Em 

2000 passou a integrar a Universidade Estadual de Goiás (UEG), vinculada à Secretaria de Ciência e Tecnologia 

de Goiás. Atualmente é uma unidade universitária da UEG em Goiânia (RIBEIRO, 2010). 
3 Fundada 1975, a Escola de Música do município, hoje denominada Centro Livre de Artes, é uma instituição 

que propicia a aquisição de aprendizagens artísticas (música, artes plásticas, artes cênicas e oficinas). 
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está voltado à produção artística e cultural de Goiânia. Essa convivência me instigou a pesquisar 

o Festival Internacional de Artes Cênicas – Goiânia em Cena, focando nas declarações dos 

artistas e gestores envolvidos na dinâmica operacional do evento, com intuito de compreender 

o olhar que os(as) artistas constroem e em que medida fabricam uma memória do teatro 

goianiense a partir de suas relações com o festival.  

Considero que resgatar um pouco de tudo o que foi vivido envolve experiências 

dolorosas e prazerosas. Significa relembrar, reconstruir e associar. São momentos de abstrações 

e emotividades. Entendo que a lembrança é um artifício aparador de subjetividades, fonte 

provedora de dados empíricos e catalisadora de elementos para investigação. 

Ao pesquisar o Festival Goiânia em Cena, busquei, ao mesmo tempo, compreender a 

coletividade de artistas ligados(as) ao teatro na cidade e que fazem do evento um espaço de 

encontros e celebrações.  

É certo que a mim é concedido lugar privilegiado por estar inserida no contexto de 

realização do Festival Goiânia em Cena, participando de momentos relativos aos procedimentos 

burocráticos que abrangem desde o atendimento aos artistas no ato da inscrição e outras funções 

administrativas na Secult até a desmontagem do cenário de um espetáculo.  

E, como tudo é oportuno, cabe lembrar de palavras do poeta português Fernando Pessoa 

que expressam a percepção de quem, como eu, escolheu a investigação científica como 

caminho:  

 

Quem escreverá a história do que poderia ter sido [...] Relembro o que fiz e o que 

podia ter feito na vida [...] Se em certa altura tivesse voltado para a esquerda em vez 

de para a direita [...] tivesse dito sim em vez de não, ou não em vez de sim [...] Se tudo 

isso tivesse sido assim, seria outro hoje, e talvez o universo inteiro seria 

insensivelmente levado a ser outro também (PESSOA, 1944, p. 34). 

 

No domínio da perspectiva social, acredito que, com este estudo, possa ser revelado um 

importante aspecto social implicado na interação entre classe artística e poder público na 

dinâmica do festival. Considero que este estudo poderá servir para avaliações futuras acerca da 

importância e do funcionamento do evento até o presente. Desse âmbito surgem os 

componentes formadores da pesquisa, originados de um devir constante ao abranger vivências 

pessoais, profissionais e teóricas. Esse universo é atravessado por questões instigantes que 

indagam não o quê, mas o como, ou seja, de que maneira as falas que ecoam pelo tempo, vindas 

dos artistas, gestores e demais envolvidos na realização do evento Goiânia em Cena constituem 

uma memória cultural de artistas goianienses sobre o festival.  
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Esta dissertação versa sobre o Festival Internacional de Artes Cênicas – Goiânia em 

Cena, evento que acontece na cidade de Goiânia, abarcando quatro segmentos das artes cênicas: 

dança, circo, música e teatro.  

O Goiânia em Cena, como é conhecido popularmente e identificado durante todo o 

trabalho, foi proposto e é mantido pelo poder público municipal e em 2018 realizou sua décima 

sexta edição. É importante ressaltar que esse evento artístico-cultural teve sua primeira edição 

em 2001, deixando de ser realizado apenas em 2002 e 2015, o que se deu por dificuldades 

relacionadas à mobilização de recursos financeiros nesses anos.  

Ele é um dos pilares da atividade artística da cidade de Goiânia porque interage com 

diferentes segmentos dedicados às artes cênicas da capital goiana. Trata-se de um espaço aberto 

para estimular e promover os trabalhos de artistas da cidade, ambiente fecundo para as 

interações socioculturais que podem resultar em memórias.  

Mesmo assim, não se tem notícia de estudos acadêmico-científicos acerca das inúmeras 

histórias vividas durante essas quase duas décadas de interação humana envolvendo esse 

segmento artístico da cidade, comunidade e poder público local. Além disso, até a conclusão 

deste estudo, não foi identificada a existência de um espaço específico na Secult destinado à 

manutenção de um acervo já existente que se constitui de fotografias, peças gráficas de 

divulgação, flyers, fôlderes, clippings do evento, quadros, cartazes, livretos de programação 

com teor artístico e histórico, estando a salvaguarda desses documentos dependente do interesse 

e do esforço pessoal de sujeitos empenhados na realização do festival. 

Por isso, a pesquisa aqui apresentada partiu do seguinte questionamento: Quais foram 

as contribuições advindas das lembranças dos artistas e gestores envolvidos no processo 

dinâmico operacional do Festival Goiânia em Cena para a formação da memória cultural 

goianiense? 

Partiu-se da hipótese de que as falas dos agentes envolvidos com o evento potencializam 

as nuances da memória produzida das lembranças do festival, servindo para identificar os 

aspectos que não foram documentados — as dificuldades e os obstáculos enfrentados para a 

realização e manutenção do evento, relativamente ao fomento e resguardo da memória cultural 

goianiense. 

Para elucidar o problema de pesquisa foram estabelecidos três objetivos específicos que 

organizaram este estudo: descrever os elementos teóricos das performances culturais com base 

nos conceitos relacionados a essa área de saber; identificar e descrever a proposta e 

funcionamento do Festival Goiânia em Cena; apresentar e analisar as representações das 

lembranças dos gestores e artistas envolvidos com o evento ao longo de suas edições. 
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Com referência ao delineamento metodológico, desenvolveu-se estudo qualitativo, 

envolvendo pesquisa bibliográfica e documental aliada à pesquisa de campo, com a realização 

de entrevistas e a aplicação dos métodos performativo e etnográfico. Realizou-se um resgate 

teórico, com estudo acerca da teoria das performances culturais, desvendando-se parte do 

arcabouço relativo ao referencial teórico que embasa esta dissertação. 

Na continuação, abordou-se a identidade visual do festival, trazendo à tona as suas 

diversas linhas artísticas e os matizes de cada edição do evento, inclusive com um registro 

catalogado de imagens levantadas ao longo do estudo, de maneira a organizar fontes para este 

e para estudos posteriores cujo interesse seja estudar o festival. 

Por fim, efetuou-se a análise das informações colhidas, em busca da elucidação do 

problema, com base na relação inicialmente trazida pelas referências teóricas e pelo resgate 

descritivo-histórico do evento, em contraste com as versões dos interlocutores entrevistados, 

cuja amostra foi determinada qualitativamente entre artistas e gestores do Goiânia em Cena. 

Ressalta-se que houve muitas dificuldades para a realização deste estudo por causa das 

diversas deficiências estruturais, administrativas e financeiras do evento, bem como a 

inexistência de um museu ou outra forma de se manterem arquivadas informações sobre as 

relações do poder público local com as atividades artísticas. Percebeu-se, também, a 

necessidade de desenvolvimento de outras pesquisas que avancem na identificação e no registro 

do acervo de imagens, peças e registros das apresentações realizadas no festival, de maneira 

que a sua contribuição para a memória cultural goianiense possa ser estudada de modo contínuo. 

Em síntese, este estudo se caracterizou como uma pesquisa qualitativa de caráter 

analítico e documental que visou, num primeiro momento, coletar e organizar informações de 

modo cronológico e, num segundo momento, compreender e comparar as construções e 

representações das lembranças dos gestores e artistas participantes no processo dinâmico 

operacional do Festival Goiânia em Cena.  

Partiu-se da premissa de que, no trato da memória, o termo performativo margeia as 

pesquisas que caracterizam as artes cênicas. De início, é fundamental esclarecer que este estudo 

se valeu do binômio linguagem/ação, que complementa a discussão teórica representada na 

palavra “performativo”, unindo-se ao termo “memória” para dar sentido à construção da 

história recordada. Para tanto, utilizaram-se não apenas estudos da memória, mas também das 

teorias da performance. 

Ao fazer-se reflexão acerca do significado da palavra performativo, há que se passar por 

um percurso explicativo, acentuando, primeiramente, que a concepção adotada neste estudo 
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corresponde ao emprego feito pelo filósofo britânico John Langshaw Austin (1990)4, que se 

tornou proeminente personalidade no meio acadêmico ao aplicar o método de análise linguística 

na discussão de problemas filosóficos, difundindo a temática em 1955 durante suas 

conferências na Harvard University e afirmando o seguinte: 

 

Nesse método de análise, a necessidade de se levar em conta o contexto de uso das 

expressões e os elementos constitutivos desse contexto indica claramente que a 

linguagem não deve ser considerada em abstrato, em sua estrutura formal apenas, mas 

sempre em relação a uma situação em que faz sentido o uso de tal expressão. Dessa 

forma, superam-se as barreiras entre linguagem e mundo, entre o sistema de signos 

sintaticamente ordenados e a realidade externa a ser representada (AUSTIN, 1990, p. 

10). 

 

Nota-se o relevo da ação realizada concomitantemente ao ato da fala. Existe um ato e 

um sentido comum entre a emissão e a ação. Austin (1990, p. 25) elucida que o vocábulo 

performativo “é derivado do verbo inglês to perform, correlato do substantivo ação, e indica 

que ao se emitir o proferimento está-se realizando uma ação, não sendo, consequentemente, 

considerado um mero equivalente a dizer algo”.  

O projeto filosófico de Austin, conhecido como “teoria dos atos de fala”, constitui 

princípio fundamental para a abordagem feita nesta dissertação, haja vista que se trata a 

memória como algo coletivo — proposta feita por Maurice Halbwachs (1990) e reformulada 

por Aleida Assmann (2011) —, no sentido de que as narrativas coletadas nas entrevistas não 

são gratuitas e estão entrelaçadas com experiências de outras pessoas; portanto, são coletivas e 

contêm expectativas e projeções sobre o futuro daqueles que narram no presente. A narrativa 

sobre o passado assume um aspecto performativo ao promover uma ação sobre esse mesmo 

passado. 

Adotou-se o método etnográfico como caminho para a coleta e análise dos dados ao 

considerar-se que esse procedimento é propício para investigar ações interativas que se dão, 

                                                            
4 “John Langshaw Austin nasceu em 1911 em Lancaster, Inglaterra, e faleceu em 1960. Era casado e teve dois 

casais de filhos. Estudou Letras Clássicas no Balliol College da Universidade de Oxford, onde sofreu a influência 

do filósofo H. A. Prichard. Tomou-se fellow do All Souls College da Universidade de Oxford, em 1933 e em 1935 

do Magdalen College. A partir de 1952 ocupou a cátedra “White” de Filosofia Moral nessa universidade. Durante 

a Segunda Guerra Mundial, fez parte do Serviço de Informações do Exército Britânico, chegando ao posto de 

tenente-coronel e recebendo várias condecorações. Em 1955 apresentou as Conferências William James na 

Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, que deram origem [à obra Quando dizer é fazer: palavras e ação], 

e entre 1958 e 1959 apresentou uma série de conferências na Universidade da Califórnia, em Berkeley, 

posteriormente publicadas como Sense and Sensibilia. Austin exerceu grande influência em Oxford em seu tempo, 

sendo famosos os seminários informais que realizava na universidade com alguns de seus colegas, quando 

utilizavam o método de análise lingüística na discussão de problemas filosóficos. Este grupo incluía, dentre outros, 

P. F. Strawson, H. P. Grice, S. Hampshire, J. O. Urmson, G. J. Warnock, dando origem à chamada Escola de 

Oxford, embora a rigor não se possa dizer que constituíssem uma ‘escola’ filosófica” (SOUZA FILHO, 1990, p. 

16-17). 
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não somente no contexto social, durante a realização do evento, mas nas ações interativas pós-

evento que oferecem uma continuidade do festival por meio de memórias. 

Para Ana Luiza Carvalho da Rocha e Cornelia Eckert (2008), a pesquisa de campo 

etnográfica responde a uma demanda científica de produção de dados de conhecimento a partir 

de uma inter-relação entre o pesquisador e os sujeitos pesquisados, que interagem no contexto, 

recorrendo, primordialmente, às técnicas de pesquisa da observação direta, de conversas 

informais e formais e de entrevistas não-diretivas.  

Segundo Rocha e Eckert (2008, p. 2) “a observação direta é sem dúvida a técnica 

privilegiada para investigar os saberes e as práticas na vida social e reconhecer as ações e as 

representações coletivas na vida humana”. Entendeu-se, durante a pesquisa, ser esse o recurso 

mais adequado para a consecução do objetivo geral desta investigação. 

Além disso, é importante mencionar que o projeto foi apresentado ao e aprovado pelo 

Comitê de Ética da Universidade Federal de Goiás (ver Anexo A), estando nele inseridos o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice A) e o roteiro de entrevista 

(Apêndice B) com perguntas semiestruturadas para orientar as entrevistas sobre a temática 

proposta. Acerca desses instrumentos, como o universo de pesquisa disse respeito aos 

envolvidos no processo dinâmico operacional do Goiânia em Cena, o levantamento dos dados 

em campo foi feito com dois grupos: o dos artistas e o da instituição organizadora.  

Quanto aos artistas que se inscreveram para participar do festival, apesar de ele abarcar 

teatro, dança, circo e, em algumas edições, a música, o volume de artistas do teatro foi bem 

maior em todas as edições. Neste estudo, optou-se por entrevistar artistas profissionais 

integrantes de grupos de teatro que participaram pelo menos da primeira edição do festival (em 

2001), seja ator (atriz) ou diretor(a) de um grupo de teatro; que tenham participado também de 

todas as edições posteriores do evento até 2018 ou que tenham participado esporadicamente do 

evento, mas que tenham longevidade no cenário teatral goianiense. 

Para saber quais grupos entrariam no critério de seleção, construiu-se um quadro com 

todos os grupos de teatro que participaram das edições do festival no período de 2001 a 2018 

(Apêndice C), constatando-se que a Cia de Teatro Nu Escuro participou mais vezes. O grupo 

escolhido que participou na primeira edição, em 2001, é o Arte & Fatos, da Pontifícia 

Universidade Católica (PUC) de Goiás, e o que menos participou, mas que tem mais tempo de 

existência na cidade é o Grupo de Teatro Zabriskie. Foram entrevistados Danilo Alencar Alves 

Pinto, dramaturgo e diretor do grupo Arte & Fatos; Ana Cristina Evangelista dos Santos, 

fundadora e atriz do Grupo Zabriskie; e três representantes da Cia Nu Escuro: o ator e 
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coreógrafo Lázaro Moreira Gomes Júnior, a atriz e bonequeira Izabela Nascente e a atriz e 

historiadora Adriana Brito. 

Quanto à instituição organizadora — a Secult — a amostra de interlocutores foi 

representada por Sandro Ramos di Lima, secretário de Cultura responsável pela primeira edição 

do evento em 2001; Constantino Isidoro Filho, responsável pela concepção e execução do 

projeto em sua primeira edição; Glacy Antunes de Oliveira, secretária de Cultura em 2013; 

Marci Dornelas, diretora de Políticas e Eventos Culturais da Secult, que participou do festival 

em todas as edições e com variadas funções desde a primeira, em 2001, até a 17ª, em 2019. 

A seleção dessa diversidade de sujeitos para as entrevistas se deu por compreender-se 

que cada agente envolvido possui perspectivas, interesses e concepções diferentes a respeito do 

evento. Nesse sentido, tanto para a pesquisa quanto para a análise dos dados colhidos, é 

importante sinalizar e considerar as diferentes possibilidades de experiências e modos de 

participar do ou vivenciar o festival. Destaca-se que a investigação recorreu, primeiramente, a 

um enquadramento teórico específico, relacionado à performatividade e à memória, para erigir 

o embasamento do percurso investigativo.  

Nessa perspectiva, ressaltam-se os estudos culturais das performances de Richard 

Schechner (1985, 2006) e Maurice Halbwachs (1990), com memória coletiva, Aleida Assmann 

(2011), com memória cultural, e a ideia de conceito de cultura dada por Terry Eagleton (2005). 

 Esta dissertação está organizada em três capítulos. No primeiro são tratadas as 

performances culturais, conceituando-se festivais e a noção destes para as artes cênicas, além 

da gestão pública e políticas culturais. No segundo capítulo são enfatizados o Festival Goiânia 

em Cena, imagens e a memória cultural. No terceiro capítulo se fala sobre o Goiânia em Cena 

e suas narrativas performativas. Portanto, o texto dissertativo recorre a um enquadramento 

teórico específico que embasa o percurso pelas áreas de conhecimento dos estudos culturais das 

performances, políticas públicas culturais e memória cultural. 
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1 CONCEITUANDO FESTIVAIS E PERFORMANCES CULTURAIS  

 

Festas, festividades e festivais geralmente carregam consigo um sentido performático, 

em razão de seu caráter dinâmico, independentemente de sua categoria.  

Os festivais são eventos que geralmente se repetem e que, com o passar do tempo, 

transformam-se, mesmo que contemplem um só objetivo. Possuem um aspecto calendarizado, 

datas que marcam seus inícios e términos, comumente denominados pela palavra edição.  

Apesar de seu caráter efêmero, do ponto de vista cronológico, o Goiânia em Cena é um 

acontecimento que performa a relação humana com o tempo, ampliando sua importância junto 

àqueles que dele fazem parte, seja a gestão que administra, pensa, projeta e consuma o evento 

ou os artistas que se organizam, criam e produzem ao longo de todo ano para poderem fazer 

parte da programação do Goiânia em Cena.  

Embora esteja reservado a acontecer em alguns dias, o festival se integra ao calendário 

oficial da Secult e envolve gestores, classe artística e público por um tempo bem maior do que 

apenas aquele que envolve a realização dele. 

A cada edição, o festival é renovado, compondo-se de novas propostas. Essa dinâmica 

se reporta a determinado ineditismo, semelhante ao que se refere o teatrólogo estadunidense 

Richard Schechner5, dedicado à teoria das performances, ao descrever suas constatações sobre 

sua proposição relativa ao comportamento restaurado, no âmbito das performances, que são 

atualizadas com o tempo:   

 

Performances são feitas de porções de comportamento restaurado, mas cada 

performance é diferente de qualquer outra. Primeiro, determinadas porções do 

comportamento podem ser recombinadas em um número sem fim de variações. 

Segundo, nenhum evento consegue copiar exatamente outro evento. Não apenas o 

próprio comportamento — nuances do humor, tom de voz, linguagem corporal, e daí 

por diante, mas também a ocasião específica e o contexto fazem com que cada caso 

seja único. E quanto às cópias ou clones reproduzidos de maneira mecânica, digital 

ou biológica? Pode ser que um filme ou uma peça de arte performática digitalizada 

sejam as mesmas em cada exibição. Porém, o contexto de cada recepção faz com que 

cada ocasião seja diferente (SCHECHNER, 2006, p. 4). 

 

 

Nesse sentido, o festival pode ser realçado dentro do mesmo perfil dado pela teoria desse 

autor, indicando, neste caso, que aspectos referentes à emissão e recepção podem ser variáveis. 

                                                            
5 Richard Schechner é professor de estudos da performance na Tisch School of the Arts da Universidade de Nova 

Iorque, editor da TDR: The Drama Review e diretor da companhia teatral East Coast Artists. Schechner é um dos 

iniciadores do programa de Estudos da Performance e fundador do The Performance Group, um grupo de teatro 

experimental. 
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Ao refletir acerca da emissão e recepção no âmbito dos acontecimentos, vê-se um 

aspecto de ineditismo quanto à interatividade manifestada em espaços abertos às expressões 

artísticas igualmente configuradas nos festivais. Schechner (2006, p. 4) afirma que a “raridade 

de um evento não depende apenas de sua materialidade, mas também de sua interatividade e 

esta está sempre em fluxo”, ou seja, está propensa a movimentos imbricados aos intercâmbios 

e troca de conhecimentos subentendidos na estrutura social.  

Consideram-se as performances uma expressão favorável para a análise dos estudos 

culturais. A noção do termo performance, dimensionada pelo teatrólogo Marvin Albert Carlson 

(2010)6, pode ser assim compreendida: 

 

Carlson aponta que a performance pode ser compreendida como comportamento que 

requer a presença física de seres humanos ou animais especializados ou treinados que 

demonstram certa habilidade frente a uma audiência. Segundo essa visão e 

aproximando-a do campo da Comunicação, pode-se compreender que realizar a 

performance é exibir-se a alguém. Por essa via, que retoma as formulações de Erving 

Goffman, Paul Bouissac, Richard Bauman e Richard Schechner, pode-se 

compreender que performance (do verbo to perform) implica em desempenho de um 

papel (perspectivas artística e social) frente a observadores, convocados também a 

integrarem e participarem da performance (SALGADO, 2012, p. 328). 

 

Essa noção reúne elementos — aceitos pelos principais autores no campo dos estudos 

das performances ― que identificam aquele que se apresenta e aquele que assiste (participante 

ou não) em um espaço delimitado, ficcional ou real. Nessa acepção, o festival é um evento que 

possui prazo de início e término para estabelecer contatos e acordos entre performances 

artísticas, culturais e sociais diante de uma ampla audiência composta por pessoas diversas. 

Dentro desse traçado, pode-se concebê-lo como uma ação performativa que favorece as 

interações sociais.  

Assim, o tema dos festivais pode ser investigado no campo dos estudos das 

performances culturais. Sobre isso, Robson Camargo salienta: 

 

Performances culturais são os exames dos atos simbólicos da humanidade, que em si 

explicam a própria vida e é a própria vida, e que devem ser experienciados, vividos, 

registrados e construídos, em processo múltiplo de análise, em história, em sua 

pedagogia, comparativamente insertados na sociedade que as contém. Não são atos 

congelados no tempo, pois se reelaboram a todo o momento. As performances 

culturais são principalmente e em última instância o próprio ato social da experiência 

humana submetido à análise (CAMARGO, 2015, p. 13). 

                                                            
6 Renomado teórico do teatro, professor de teatro e literatura comparada da City of New York University nos 

Estados Unidos. Recebeu o Prêmio George Jean Nathan de Crítica Dramática e o Prêmio Calloway de Escrita em 

Teatro. É editor fundador do Journal Western European Stages. Publicou vários livros e artigos acadêmicos nas 

áreas de história teórica e literatura dramática. É autor do livro Performance: uma introdução crítica (2010). 
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Os festivais cênicos se comportam como representação social e apresentam grande 

potencial a ser viabilizado na área das performances culturais. Performatividade e performance 

são termos que dialogam no campo de conhecimento das performances culturais, mas, como 

sublinha o professor Rodrigo Borba7 (2014, p. 450), “performatividade não é performance; a 

performatividade é o que possibilita, potencializa e limita a performance”. Para o ator e 

performer Renato Cohen (2002, p. 28), a “performance é antes de tudo uma expressão cênica”. 

No artigo Por uma poética da performatividade: o teatro performativo, Josette Féral8 

(2008, p. 198) argumenta que a “performatividade cênica, hoje tornada freqüente na maior parte 

das cenas teatrais do ocidente”, constitui o que ela chama de “teatro ‘performativo’, pois a 

noção de performatividade está no centro de seu funcionamento”. Referindo-se à obra 

Performance studies: an introduction, de Richard Schechner (2006), a autora salienta que, “no 

teatro performativo, o ator é chamado a ‘fazer’ [doing], a ‘estar presente’, a assumir os riscos e 

a mostrar o fazer (showing the doing), em outras palavras, a afirmar a performatividade do 

processo”. 

Citando John Austin (1975), Luiz Fernando Ramos9  (2013, p. 150) acentua que o 

conceito de “performatividade, antes de estar associado ao teatro ou à performance, emerge nos 

estudos literários e de análise do discurso a partir de trabalhos seminais como How do to things 

with words [Quando dizer é fazer] de Austin e da Teoria dos atos da fala de John Searle10 

[1969]”. O autor enfatiza: “Ali, na análise da capacidade de as palavras, em determinados 

discursos, estabelecerem ações concretas e propiciarem consequências sérias, ou seja, de seu 

potencial performativo11, é que emerge o sentido mais consagrado do termo” (RAMOS, 2013, 

p. 150). 

No livro Performance studies: an introduction, no qual o capítulo Performatvity é 

totalmente ocupado pelo estudo da performatividade, Richard Schechner (2006, p. 123) afirma 

que tanto essa palavra quanto o termo performativo “estão em todo lugar: no comportamento 

cotidiano, nas profissões, na internet e nos media, nas artes, na linguagem. Diante da série de 

                                                            
7 Professor do Departamento de Letras Anglo-Germânicas da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro. 
8 Josette Féral é crítica, teórica e professora na École Supérieure de Théâtre de l'UQAM, em Montréal, no Canadá, 

desde 1981. 
9 Professor do Departamento de Artes Cênicas da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo 

(ECA/USP), pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e 

coordenador do Grupo de Investigação do Desempenho Espetacular (Gide) do Programa de Pós-Graduação em 

Artes Cênicas da USP. 
10 John Rogers Searle é um filósofo analítico e escritor norte-americano, professor da Universidade de Berkeley, 

na Califórnia, Estados Unidos. 
11 O termo “performatividade” foi usado pela primeira vez por John Langshaw Austin em 1955 durante a palestra 

How to do things with worlds na Universidade de Harvard (BRINDA, 2019).  
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significados que a ideia de comporta, o autor aponta o vocábulo como “um termo difícil de 

definir”. 

Acácio Leandro Geraldo da Silva (2011, p. 20), em sua dissertação de mestrado em 

artes/teatro, confirma que, em Performance studies, “os termos performativos e 

performatividade são tratados como conceitos não sistematizáveis, que adquiriram um largo 

campo de significações” e um dos significados, “— de que Schechner nos dá indícios em sua 

teoria da performatividade — é a aproximação entre arte e vida. Essa aproximação tem 

fomentado um grande debate sobre o entendimento da arte e do comportamento humano no 

mundo contemporâneo”. 

Também fazendo referência a Schechner e à perspectiva dos estudos da performance, 

Marcelo de Andrade Pereira12 (2012, p. 312) — membro do Grupo de Estudos em Teatro, 

Educação e Performance (Getepe) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) — 

afirma que “o sentido de performance abrange a atividade humana enquanto tal; trabalha com 

a expressão humana integrada e sintetizada artisticamente”, comportando, assim, relações 

plurais entre o ser humano e o mundo. Segundo ele, a performance 

 

recobra o campo do preexistente, aquilo que permite interrogar a história, a cultura, a 

organização social, tornando-as passíveis de serem reconsideradas e atualizadas [...] a 

performance apresenta-se como um dispositivo que dá visibilidade a essas marcas da 

história e da cultura que são impressas sobre um corpo. Do ponto de vista histórico, a 

performance assume uma função testemunhal (PEREIRA, 2012, p. 306). 

 

De acordo com Ernst Cassirer (1977, p. 230), “a relação homem-mundo é uma 

problemática epistêmica que permeia a filosofia, a arte e as ciências”. O autor retoma a história 

das ciências para compreender a dialética da relação homem-natureza e se depara com a esfera 

simbólica, a partir da qual todas as dicotomias anteriores, da antiguidade e modernidade, 

desfazem-se, aparecendo o simbólico como eixo que auxilia a desvendar os significados da 

relação homem-mundo. 

A linguagem simbólica é aquela que se utiliza de símbolos para fazer menção a 

determinados acontecimentos. Para Cassirer (1977), todas as construções da humanidade 

pertencem ao sistema simbólico, pois o homem se comunica, interage e se transforma 

(transformando o mundo ao redor) por meio de símbolos. A afirmativa repetidamente 

mencionada é uma forma de mecanismo para decifrar o racional e o emotivo expressado por 

meio de representações humanas relativas à pluralidade social. 

                                                            
12 Marcelo de Andrade Pereira é doutor em educação e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS), e também coordenador do Núcleo de Estudos em Estética e Educação (Floema) na UFRGS. 



 
 

26 

 

 

Ao discorrer um pouco mais sobre formas representativas (performances), percebe-se 

que um termo se imbrica a outros, ampliando as possibilidades de interpretação e, depois, 

delimitando a cadeia que se forma, circunscrita às concepções do vocábulo performance. Nesse 

caso, cabe ainda citar o exemplo dos bens simbólicos, assim definidos por Gisele Jordão e 

Renata Allucci (2012, p. 30) no estudo Panorama setorial da cultura brasileira 2011-2012:  

 

São entendidos como mercadorias que carregam, além do valor mercantil, um 

determinado valor simbólico. Sua natureza é compreendida a partir de duas realidades: 

a do mercado e a da cultura, que associa a uma determinada mercadoria com valor de 

uso um significado, uma representação; é a categoria de bens que ganha distinção a 

partir do momento que se torna um signo, quando passa a apresentar um significado 

maior do que apenas o bem material traz em si. 

 

Entende-se, dessa forma, que valor simbólico e valor mercantil são concomitantemente 

talhados até serem a eles conferidos um significado e um sentido. 

Gisele Jordão e Renata Allucci (2012) afirmam que, a partir do significado que a cultura 

assume em cada situação, pode-se interpretar sua função sociopolítica, confirmando a ideia de 

ser ela um signo social.  

 Na esfera das representações simbólicas, é lícito destacar a atenção dada ao termo 

cultura pelo crítico cultural britânico Terry Eagleton em seu livro A ideia de cultura (2005). 

Eagleton (2005, p. 30) acentua que “cultura é considerada uma das duas ou três palavras mais 

complexas de nossa língua, construída por diversas questões filosóficas fundamentais de 

distintas conotações e variadas significações”, o que pode, por vezes, provocar dubiedade na 

compreensão e aplicação do vocábulo. 

Busca-se apoio na leitura de Terry Eagleton (2005), que faz referência ao trabalho do 

crítico e novelista Raymond Williams, para discorrer sobre o entendimento que se tem da 

palavra cultura, dada a complexidade do termo. A escolha dessa fonte para abordar o significado 

se dá pelo fato de que o pensamento ou a ideia que remete a algo implica refletir e ampliar 

certas questões para além de seu sentido comum.  

Eagleton (2005, p. 26) esclarece que a cultura, “enquanto livre jogo de pensamento 

desinteressado, pode pôr em causa os egoístas interesses sociais; ao fazê-lo em nome do todo 

social, porém, reforça a própria ordem social que contesta”. Ao que tudo indica, forma-se um 

ciclo vicioso ostentado pela hegemonia de quem está no poder ao inserir seu modus operandi 

como “a” cultura. 

Retoma-se a concepção de cultura teorizada por Eagleton (2005), considerando-se que 

entender esse termo requer a compreensão de seu contexto.  
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A ideia de cultura é fonte de interlocução nos processos interativos na produção do 

saber, influenciando ações e condutas e reforçando identidades na forma de 

perpetuação. A raiz latina da palavra «cultura» é colere, que pode significar tudo, 

desde cultivar e habitar até prestar culto e proteger. O seu significado como «habitar» 

evoluiu desde o latim colunus até ao «colonialismo» contemporâneo, pelo que títulos 

como Cultura e Colonialismo são, uma vez mais, levemente tautológicos. Mas colere 

também originaria através da expressão latina cultus, o termo religioso «culto», 

precisamente no momento em que, na era moderna, a própria ideia de cultura é 

substituída por um evanescente conceito de divindade e transcendência 

(EAGLETON, 2005, p. 12).  

 

Assim, a cultura, como fonte de conhecimento que dá origem a vários processos 

existentes no meio social, revela-se como uma lógica, ao que parece, absoluta, pois representa 

ações elementares como cultivar, incorporar significados às relações entre as pessoas e, por 

isso, caracteriza-se como uma percepção coletiva que supera, inclusive, certas posições 

individuais: 

 

As verdades culturais — seja na arte superior ou nas tradições de um povo — são por 

vezes sagradas, devendo ser protegidas e veneradas. A cultura herda, assim, o 

imponente manto da autoridade religiosa, mantendo, porém, incômodas afinidades 

com a ocupação e a invasão; e é entre estes dois polos, positivo e negativo, que o 

conceito se ergue atualmente. Trata-se de uma das raras ideias que têm sido tão 

integrantes para a esquerda política quanto vitais para a direita política, e a sua história 

social é, consequentemente, excepcionalmente intrincada e ambivalente 

(EAGLETON, 2005, p. 12). 

 

No entanto, a associação do vocábulo cultura à divindade ou ao sagrado se liga à prática 

e ao sentido, unidos a determinado grupo.  

A arte, em contexto não menos importante, contribui efetivamente para desvelar o 

sistema simbólico pertencente às representações humanas. O emprego em separado dos termos 

arte e cultura reflete, de modo geral, marcos importantes relacionados à forma de pensar da raça 

humana. No entendimento de Ernst Cassirer (1977), a arte mostra pensamento e representações 

humanas e a cultura é a fonte de interlocução nos processos interativos na produção do saber, 

influenciando ações e condutas que tornam a aparecer na forma dos mitos, lendas, religião e 

arte como sendo a própria cultura. 

Em função do uso do termo performatividade vinculado à palavra festival, verificam-se 

inúmeros processos otimizados pelo conjunto da obra, configurados na disposição de práticas, 

representações e dramatização, seja no circo, na dança, na ópera, na música e, mais 

especificamente, para o desenvolvimento desta pesquisa, no teatro. 
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1.1 A noção de festival nas artes da cena 

 

A palavra festival está vinculada à ideia de festa, celebração, reunião de pessoas. 

Também se sujeita a variadas predileções que determinam seu formato ao levar em conta sua 

proposta e segmento artístico cultural ou popular. Alessandro Falassi (1987) diz que o festival 

é um evento, um fenômeno social encontrado em praticamente todas as culturas humanas, com 

sinais de profundo significado subjacentes. Festivais e rituais, segundo Donald Getz (2010), 

estão ligados a culturas e lugares, dando-lhes identidade e ajudando a unir as pessoas às suas 

comunidades. 

Os eventos desse gênero sustentam uma atmosfera de agitação, curiosidades, 

burburinhos e alegria. O sociólogo e artista de teatro Marcelo Bones (2018, p. 110) explica que, 

“etimologicamente, a palavra Festival procede do latim festivus, ideia de festa e festividade. 

Pode-se convencionar que as celebrações a Dionísio, na Grécia, tenham sido os primeiros 

festivais culturais da história”. 

Essa forma de manifestação é algo que foi instituído, consolidado e assentado na história 

da evolução humana, principalmente ao se considerar que o nascer e o pôr do Sol e outros 

fenômenos da natureza já eram motivo de celebração na Pré-história. Segundo Rubim Santos 

Leão Aquino, Denize Azevedo Franco e Oscar Guilherme Pahl Lopes (1980, p. 22 e 23), “a 

história sempre esteve integrada às lendas e aos mitos, revividos por todos os elementos do 

grupo através de rituais”. Esses fenômenos são fixados no tempo e imbuídos de algum sentido, 

alguma razão e/ou motivo para acontecer e em sua forma original possuem sentido de 

celebrar/celebração.  

O sociólogo francês Jean Duvignaud13, autor do livro Festas e civilizações (1983), 

afirma que o motivo é igual ao ato de celebrar. A celebração exalta algo repleto de sentido 

próprio. De acordo com Duvignaud (1983, p. 16), “cada conjunto possui sua maneira própria 

de organizar a extensão que serve de fundamento às culturas”.  

Entende-se “fundamento” como práticas sociais que são fermentadas e atravessam 

gerações. Entre esses costumes está o ato de celebrar o nascimento como uma dádiva da vida. 

A festa, na perspectiva de Duvignaud (1983, p. 15), “é vista ao longo da história como um 

fenômeno transcultural”, pois, nesse processo, transforma-se e se constrói, perpassando culturas 

distintas: 

                                                            
13 Jean Duvignaud foi um escritor, crítico de teatro, sociólogo, dramaturgo, ensaísta, cenógrafo e antropólogo 

francês. Foi professor na Universidade de Túnis, depois na cidade francesa de Tours e na Universidade Paris-VII 

até aposentar-se em 1991. 
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Festas e civilizações coexistem historicamente: a festa começa no espaço onde a 

voracidade humana se manifesta em um restaurante e a esfera dispõe os seus 

banquetes ao acaso das granjas (como Brueghel, em Flaubert) ou das aldeias. O que 

as pessoas retiram dessas manifestações não está inscrito em nenhum código nem em 

qualquer lugar do espaço oficial, e consiste na capacidade de acionar solicitações que 

animam os sentidos sem que, todavia, a vida quotidiana os utilize (DUVIGNAUD, 

1983, p. 64). 

 

Destaca-se que as celebrações são manifestações culturais e sociais. O autor se refere a 

espaços onde brota a alegria e ocorrem as trocas nos processos de sociabilização estabelecidos 

entre os participantes de determinada comunidade. Da mesma maneira, referências atribuídas à 

existência da festa foram verificadas em momentos diferenciados, tais como as feiras, os 

comedouros e comércio, por serem espaços de intercâmbio e trocas: 

 

As festas se insinuam nos interstícios das civilizações no momento em que estas são 

abaladas pelas mudanças — transformações, causadas pelo contato intercultural, por 

uma guerra, uma epidemia, mudanças que podem resultar de uma modificação interna, 

destruidora da cultura estabelecida. Nestas fases de metamorfose, as representações e 

os símbolos que, ordinariamente, satisfazem os desejos humanos, não conseguem 

mais reter a expansão de uma “libido” brutalmente desvelada (DUVIGNAUD, 1983, 

p. 67). 

 

Tudo isso indica que, mesmo durante os períodos de conflito, a festa é promovida a fim 

de celebrar algo novo. É chegada a hora da liberdade ou qualquer coisa que o valha. O momento 

tão esperado de explosão. Esse é o momento da festa.  

Nota-se que os festivais, semelhantes às performances, desempenham papel importante 

em vários aspectos. Por exemplo, a cidade de Joinville, em Santa Catarina, é comumente 

identificada como a “cidade da dança” pelo fato de sediar o Festival de Dança de Joinville ― 

um grande festival de dança de caráter competitivo, que tem como público majoritário 

estudantes amadores oriundos de escolas de dança e que em 2019 chegou à 37a edição,  

Richard Schechner (2006, p. 2) explica que “performances marcam identidades, dobram 

o tempo, remodelam, adornam o corpo e contam estórias ― performances de arte, rituais, ou 

da vida cotidiana”. Tudo isso visto como particularidades adquiridas e repassadas para as 

gerações futuras. Portanto, os festivais possuem em sua dinâmica um potencial de ser 

contribuinte ao aspecto constituidor de identidades ao longo do tempo. 

Atendo-se meramente à relação entre identidade cultural e corpo, o psicólogo e linguista 

Arnold Groh14 (2019, p. 3), diz que “o ser humano define a sua identidade principalmente pela 

                                                            
14 Arnold Groh é psicólogo, linguista, acadêmico de literatura e semiótico. Ele tem ensinado em universidades de 

Berlim e é chefe da instituição de pesquisa Structural Analysis of Cultural Systems, que tem status consultivo 

especial no Conselho Econômico e Social das Nações Unidas. 
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forma como apresenta, desenha e estiliza o seu corpo. Ao fazê-lo, os indivíduos fazem 

declarações sobre a sua filiação para um contexto social”. Ele acrescenta que “nos contextos 

sociais, a identidade do sujeito é constituída por meio da autoexpressão, em particular pela 

apresentação visual e corporal do Eu [...] Sendo assim, o outro se define pela forma que é 

percebido pelos demais” (GROH, 2019, p. 4).  

No artigo Memória e identidade: correlações e interferências, o museologista Adolfo 

Samyn Nobre (2009, p. 44-45) vai mais além e destaca que “a identidade não é totalmente 

estática ou imutável, não se traduzindo na ‘essência’ de uma pessoa ou grupo” e que a 

construção dela “não é um processo totalmente individual: todos precisamos de um ‘outro’ para 

tomarmos consciência de nós mesmos”.  

Quanto à identidade social de um indivíduo ou de um grupo, o autor sustenta que ela é 

caracterizada “pelo conjunto de pertencimentos do seu sistema social” e que o grupo, “também 

ele é dotado de uma identidade e de uma definição social negociada, que o permite situar num 

conjunto social onde a memória representa fator de coesão indispensável” (NOBRE, 2009, p. 

47). 

Na perspectiva do sociólogo britânico Anthony Giddens (2002), o conceito de 

identidade cultural se refere à construção identitária de cada indivíduo em seu contexto cultural, 

ou seja, a identidade cultural está relacionada com a forma como vemos o mundo exterior e 

como nos posicionamos em relação a ele.  

 

A identidade, nessa concepção sociológica, preenche o espaço entre o “interior” e o 

“exterior” — entre o mundo pessoal e o mundo público. O fato de que projetamos a 

“nós próprios” nessas identidades culturais, ao mesmo tempo que internalizamos seus 

significados e valores, tornando-os “parte de nós”, contribui para alinhar nossos 

sentimentos subjetivos com os lugares objetivos que ocupamos no mundo social e 

cultural A identidade, então, costura (ou, para usar uma metáfora médica, “sutura”) o 

sujeito à estrutura (HALL, 2002, p.11-12). 

 

É com esse entrelaçamento entre “o mundo pessoal e o mundo público” de indivíduos e 

grupos que os festivais se afirmam como manifestação integrada às dimensões sociais e 

políticas da condição humana com “suas múltiplas possibilidades de manifestações [...] sempre 

ligados a rituais e celebrações” (BONES, 2018, p. 110).  

Assim, os festivais, em diferentes abordagens, são elos fundamentais na cadeia de 

circulação e fruição, além de ocuparem espaços privilegiados de inovação e difusão de 

vanguarda artística. E é, com esse entendimento, que o Festival Goiânia em Cena foi proposto 

pelo poder público local e é sob esse prisma aqui analisado.  
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De acordo com Lluís Bonet e Héctor Schargorodsky (2011, p. 42), somente a partir do 

século XVIII, na Inglaterra, com o início do festival de música Three Choirs Festival, a palavra 

“festival” passou a ser associada a eventos artísticos realizados periodicamente. Esse também 

é conhecido como um dos mais antigos festivais de música clássica e corais do mundo.  

Vale citar outros dois importantes festivais europeus como grandes eventos culturais 

associados ao seu contexto local e à sua significativa capacidade de difundir o produto cultural 

e artístico. Segundo Bones (2017, p. 1), “o Festival de Avignon, na França, e o Festival de 

Edinburgh, no Reino Unido, surgem no mesmo ano de 1947 e com um impulso comum: 

aglutinar artistas e contribuir para a reconstrução da Europa depois da Segunda Guerra 

Mundial”. Nesses casos, o festival veio brindar uma nova proposta de caráter político-social e 

de democratização. E é com essa reconfiguração recente da palavra festival que se lida neste 

estudo.  

Atualmente, os festivais contemporâneos mantêm alguma distância em relação ao 

sentido clássico da palavra. O historiador de dança Rafael Guarato (2017) indica elementos ao 

mencionar, em seu artigo intitulado Brazilian dance festivais as places of tension, que, embora 

haja diferenças estruturais entre festivais competitivos e não competitivos, a lógica 

desenvolvida por esses eventos interfere, inclusive, nos processos de criação do produto arte, 

tendo em vista que os festivais garantem status e funcionam como chancela de qualidade aos 

participantes competidores, conferindo-lhes classificação e qualidade. 

Desse modo, os festivais cumprem, além do propósito de encontro e socialização, uma 

instância do desejo dos artistas, que veem nele um local de prestígio do qual pleiteiam fazer 

parte. Com esse viés de análise, pretendeu-se rever o tratamento do artista e seu trabalho como 

marco fundamental nos processos artísticos e de consagração no campo em que participam, a 

partir da constatação de que o teatro, como fazer humano, participa de diferentes usos e relações 

antes daqueles estritamente estético-formais. O trabalho e a organização promovidos por 

pessoas e instituições interferem, significativamente, na produção e circulação de obras cênicas 

por meio de ações que produzem seleções, intervindo em sua configuração e conteúdo, assim 

como interferem em como as pessoas falam sobre ele. 

Os pesquisadores de festivais australianos Steve Brown 15  e Jane James 16  (2006) 

sustentam que o formato do evento é o componente crítico e o conjunto dos seus respectivos 

                                                            
15 É um dos criadores, produtores e profissionais de marketing dos eventos mais respeitados da Austrália. Sua 

carreira na indústria de eventos começou no centro do festival de Adelaide, de 1975 a 1997. 
16 Professora associada e coordenadora de turismo cultural da universidade Flindes, no sul da Austrália, onde 

coordena o premiado bacharelado em turismo cultural e o programa de graduação de gestão de festivais e eventos. 
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valores essenciais. Esclarecem que a indústria de eventos e festivais desenvolveu suas próprias 

associações, realizando suas próprias convenções e conferências e possuindo credenciais e nível 

de títulos estabelecidos. O que merece crédito é que as redes de profissionais criadas ao redor 

desses grandes acontecimentos se reeducam continuamente e se desenvolvem como produtores 

de festivais e eventos, não com um foco onde prevalecem somente interesses econômicos 

(BROWN; JAMES, 2004). 

 Deolinda Vilhena (2011, p. 3) afirma, no artigo intitulado No reino dos festivais, que, 

“no Brasil, esses eventos estão inscritos num setor relativamente jovem, em pleno 

desenvolvimento” e os categoriza em três formas distintas: artístico/cultural, 

entretenimento/festas populares e esportivo/recreativo”. Entende-se ser útil a categorização em 

âmbito acadêmico para conhecer de forma discriminada cada campo de atuação no que 

concerne à produção cultural. 

Vilhena (2011) descreve o quadro geral do setor de festivais no Brasil e apresenta uma 

amostra retirada do Núcleo dos Festivais de Artes Cênicas do Brasil17, na qual estão catalogados 

os seguintes festivais de mesmo gênero: Festival Internacional de Londrina (PR), Festival 

Internacional de Teatro de São José do Rio Preto (SP), Porto Alegre em Cena (RS), Festival 

Internacional de Teatro Palco & Rua de Belo Horizonte (MG), Cena Contemporânea – Festival 

Internacional de Teatro de Brasília (DF) e Festival Internacional de Artes Cênicas da Bahia 

(BA). Esses eventos concentram um público anual de mais de 500 mil pessoas.  

Ressalta-se que o Festival Goiânia em Cena não aparece registrado no Núcleo dos 

Festivais, cuja lista de eventos catalogados ainda se apresenta de maneira restrita, o que 

demonstra que o segmento dos festivais no Brasil carece de maior organização para firmar-se 

como realidade perene de mercado, assim como indica que a gestão do Goiânia em Cena 

manteve um interesse estritamente local, existindo pouca capilaridade e poucos intercâmbios 

com outros festivais nacionais ou internacionais. Entretanto, exerce importante papel para o 

fomento cultural de grupos artísticos goianienses.  

De acordo Luciana Leite Lima, Mariana Willmersdorf Steffen e Karina Pietro Biasi 

Ruiz (2018, p. 28), os festivais “contribuem para a divulgação das produções teatrais a novas 

audiências e territórios, atuando de forma assertiva na etapa de circulação e fruição destas”, 

dinamizando, ainda mais, o fluxo no setor cênico. É premente que essa reflexão se insira no 

contexto dos festivais de artes cênicas, pois, de forma geral, a lógica desenvolvida no evento 

                                                            
17 “Criado em 2003, o Núcleo dos Festivais Internacionais de Artes Cênicas do Brasil é uma organização que tem 

como missão desenvolver e difundir a cultura brasileira no país e no exterior” (NÚCLEO DOS FESTIVAIS, 2020). 
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não poderia ser outra senão a difusão da arte de forma social e democrática, operando a serviço 

de obras e artistas locais.  

Outra informação relevante é a de que “os festivais contribuem com o desenvolvimento 

econômico e social das comunidades onde são realizados, garantindo impacto de notoriedade 

frente aos investimentos econômicos” (VILHENA, 2011, p. 1). Muitos desses eventos 

provocam intensa movimentação comercial e aglutinação de pessoas, modificam o panorama 

geral da cidade e aumentam a oferta de empregos para técnicos e profissionais envolvidos nesse 

tipo de mercado. 

Ao consultar diversos websites sobre festivais associados às artes cênicas realizados na 

cidade de Goiânia, verificou-se a existência de alguns já formatados com páginas específicas, 

também registradas nas respectivas redes sociais.  

Vale mencionar que a cidade de Goiânia sedia, atualmente, outros festivais, como o 

Festival Universitário de Artes Cênicas (Fuga), que tem apoio do Centro Cultural da 

Universidade Federal de Goiás (UFG); Paralelo 16º – Festival Nacional 

de Dança Contemporânea, uma realização da Quasar Cia. de Dança, da Associação Quasar de 

Cultura e da Arte Brasil Eventos; Galhofada – Pequena Mostra de Teatro de Rua, desenvolvida 

de forma independente por artistas e produtores culturais e moradores do Setor Pedro Ludovico 

em Goiânia.; Confluências: Festival de Artes Integradas, vinculado ao Programa de Artes 

Integradas (Frestas) da UFG; Refluxo – Festival Experimental de Arte, promovido pela 

Faculdade de Artes Visuais (FAV) da UFG; Festival de Teatro Infantil (Festin), realizado pela 

Companhia Flor do Cerrado em parceria com outras companhias teatrais; Festival Manga de 

Vento – Mostra Expandida de Dança, que conta com apoio do Fundo de Arte e Cultura (FAC) 

de Goiás; Festival do Boneco, um projeto da companhia de teatro Nu Escuro e da Ação 

Produtora de Eventos;  e Burburinho Cultural, evento organizado por um coletivo de artistas, 

técnicos e produtores que, de forma voluntária, buscam arrecadar fundos para a manutenção da 

Oficina Cultural Geppetto18.  

 

 

                                                            
18 “A Oficina Cultural Geppetto, que funciona no Setor Pedro Ludovico, em Goiânia, é um espaço que abriga 

profissionais com preocupação cultural, social e política e que procuram o sustento em atividades voltadas para a 

busca de uma sociedade justa, solidária e engajada. O trabalho desenvolvido na unidade é aberto a grupos ou 

pessoas que estejam na busca da afirmação cultural de Goiás, especialmente Goiânia, através de suas pesquisas 

individuais ou grupais. A Geppetto foi criada há mais de 20 anos, sediando grupos de teatro, circo, dança, música, 

fotografia, entre outras linguagens, além de ser palco para espetáculos e projetos culturais e sociais, respeitando o 

espaço geográfico em que está inserida (espaço físico, rua, quadra, setor, cidade)” (A REDAÇÃO, 2019a). 
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1.2 A gestão pública e as políticas culturais  

 

No que concerne à gestão das instituições governamentais, pode-se dizer que esse 

procedimento possui relação direta com as formas disponíveis de administrar legalmente os 

recursos públicos alocados. Por esse ponto de vista, quando se fala de instituição pública, o 

sociólogo José Carlos Duran (2001, p. 69) ressalta que “é necessário dimensionar e conhecer 

melhor o público de algum modo beneficiado com o gasto governamental, única maneira de 

tornar as decisões mais responsáveis, democraticamente”. Neste contexto, destaca-se que é o 

próprio público o objetivo final de uma gestão ou, pelo menos, é a partir dele que se justificam 

as ações do poder público.  

Mesmo parecendo que determinadas práticas administrativas estão assentadas em um 

padrão de gerenciamento legal e constitucional, nem sempre a diligência pública atende a 

algumas demandas. De um ponto de vista empírico, essas ações permanecem configuradas 

muito mais no plano das ideias do que em uma perspectiva prática. 

Para se evitarem achismos e suposições, é preciso um pouco mais de estudo sobre o 

sentido e o significado de políticas públicas. A pesquisadora Celina Maria de Souza19 (2006, p. 

25) chama atenção para o fato de que “definições de políticas públicas, mesmo as minimalistas, 

guiam o nosso olhar para o locus onde os embates em torno de interesses, preferências e idéias 

se desenvolvem, isto é, os governos”. O gestor, nesse caso, aparece como o piloto responsável 

por gerir os processos a serem desencadeados para que determinadas ações se efetivem.  

Em síntese, Celina Souza define política pública como “o campo do conhecimento que 

busca, ao mesmo tempo, ‘colocar o governo em ação’ e/ou analisar essa ação (variável 

independente) e, quando necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas ações (variável 

dependente)”. Alinhados a essa área estão os teóricos Harold Dwight Laswell20 (1958), Herbert 

Simon21 (1957), Charles Edward Lindblom22 (1959, 1979) e David Easton23 (1965). 

                                                            
19 Phd em Ciência Política pela London School of Economics and Political Science (LSE). Pesquisadora do 

Centro de Recursos Humanos (CRH) da Universidade Federal da Bahia. 
20  Harold Dwight Lasswell foi um sociólogo, cientista político e teórico da comunicação estadunidense. É 

considerado um dos fundadores da psicologia política.  
21 Herbert Simon foi um cientista estadunidense de ciências sociais, reconhecido por seu trabalho em áreas como 

psicologia, economia e matemática. Recebeu o Prêmio Nobel de Economia em 1978 por seu trabalho na tomada 

de decisões corporativas e suas contribuições básicas à inteligência artificial e à psicologia da cognição humana.  
22 Charles Edward Lindblom foi um acadêmico estadunidense, professor de ciências políticas e economia da 

Universidade de Yale. Foi um dos primeiros desenvolvedores e defensores da teoria do incrementalismo na 

política e na tomada de decisões. 
23 David Easton foi um cientista político canadense que forneceu a definição de políticas mais amplamente usado 

da disciplina como a alocação autoritária de valores para a sociedade. Ele é conhecido por sua aplicação da teoria 

de sistemas para o estudo da ciência política. 



 
 

35 

 

 

A autora salienta que a gestão pública deve ser considerada multidisciplinar, recaindo 

seu foco sobre “as explicações sobre a natureza da política pública e seus processos” (SOUZA, 

2006, p. 25), uma vez que a política pública é o principal instrumento dos gestores. O 

mecanismo de implementação de políticas públicas é complexo e sinuoso e, muitas vezes, 

parece simples e descomplicado. No entanto, para que ações planejadas sejam postas em prática 

é necessário um detonador que provoque uma operação sistematizada para sanar determinada 

questão. 

Vale mencionar que a formulação de políticas públicas se constitui “no estágio em que 

os governos democráticos traduzem seus propósitos e plataformas eleitorais em programas e 

ações que produzirão resultados ou mudanças no mundo real” (SOUZA, 2006, p. 26). É lícito 

observar que esse mundo real é a soma de cada um do todo, é o conjunto estruturado traduzido 

em sociedade.  

Celina Souza (2006, p. 25) explica que “as políticas públicas repercutem na economia e 

nas sociedades, daí por que qualquer teoria da política pública precisa, também, explicar as 

inter-relações entre Estado, política, economia e sociedade”. Essa é razão pela qual, segundo a 

autora, estudiosos de múltiplas disciplinas têm um interesse comum nessa área. Ela 

complementa sua argumentação, dizendo que, apesar de partirem de diferentes abordagens, as 

definições de políticas públicas geralmente assumem “uma visão holística do tema, uma 

perspectiva de que o todo é mais importante do que a soma das partes e que indivíduos, 

instituições, interações, ideologia e interesses contam, mesmo que existam diferenças sobre a 

importância relativa destes fatores (SOUZA, 2006, p. 25). 

No âmbito das políticas públicas culturais, José Teixeira Coelho Neto (1997, p. 293) 

sublinha que elas costumam ser entendidas como “intervenções realizadas pelo Estado, 

instituições civis, entidades privadas ou grupos comunitários com o objetivo de satisfazer as 

necessidades culturais da população e promover o desenvolvimento de suas representações 

simbólicas”.  

Salienta-se a responsabilidade da instituição como gerenciadora do fomento e difusão 

das práticas culturais e das artes. Coelho Neto (1997, p. 293) aponta que “a política cultural se 

apresenta como o conjunto de iniciativas tomadas por esses agentes, visando a “promover a 

produção, a distribuição e o uso da cultura, a preservação e divulgação do patrimônio histórico 

e o ordenamento do aparelho burocrático por elas responsável”.  

Sobre gestão pública e seus mecanismos, Alexandre Barbalho (2005, p. 36) explica que 

“a política cultural é o pensamento da estratégia e a gestão cuida de sua execução, apesar dessa 

gestão também ser pensada pela política”. Outro ponto importante para reflexão diz respeito “à 
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idéia de que a política cultural relaciona-se à organização das estruturas culturais” 

(BARBALHO, 2005, p. 36). O autor enfatiza: 

 

Ao falar em organização, esta proposição parece identificar política com gestão 

cultural, quando, na realidade, a primeira trata (ou deveria tratar) dos princípios, dos 

meios e dos fins norteadores da ação e a segunda de organizar e gerir os meios 

disponíveis para execução destes princípios e fins. A gestão, portanto, está inserida na 

política cultural, faz parte de seu processo (BARBALHO, 2005, p. 36). 

 

Referindo-se à definição de Coelho Neto, Alexandre Barbalho (2005, p. 36) considera 

que, “nela, o termo estrutura parece situar a política cultural em um âmbito objetivista da 

cultura, ou melhor, da cultura organizada ou estruturada”. Para ele, “o conceito não 

contemplaria o fluxo dos símbolos significantes ou dos sistemas de significações que não se 

materializassem em programas de iniciativas ou intervenções no campo cultural” 

(BARBALHO, 2005, p. 37).   

José Carlos Durand (2001, p. 71) identifica como objetos de política cultural “a cultura 

erudita, a indústria cultural e as culturas populares”, defendendo que, “em cada um desses três 

espaços a autoridade pública deve manifestar ou uma linha clara de ação ou, ao menos, uma 

justificativa consistente sobre o que pode ser feito como financiamento direto, fomento indireto 

ou regulação”. Pode-se considerar que esses procedimentos da gestão administrativa englobam 

todas as categorias sociais ― focos da política cultural. 

Com base nas considerações até aqui apresentadas, entende-se que o Festival Goiânia 

em Cena, embora não seja contemplado com lei específica e nem tenha garantia de que ele terá 

continuidade e que o recurso destinado à sua realização oscile entre altos e baixos, pode ser 

categorizado como objeto de política cultural.  

Ainda que não seja esse o foco principal deste trabalho, cabe uma abordagem histórica 

que complementa as questões interpostas por searas comuns do contexto relativo à temática 

investigada, pautada na relação existente entre classe artística e poder público. 

Nesse sentido, contribuições importantes a este estudo são dadas por Antônio Albino 

Canelas Rubim (2007), que fala sobre ações geridas e estabelecidas no Brasil Colonial pelo 

reinado da Coroa de Portugal (1500/1822) antes mesmo de inserir-se a cultura em políticas 

públicas. Tais ações eram caracterizadas 

 

pelo obscurantismo da monarquia portuguesa que negava as culturas indígenas e 

africanas e bloqueava a ocidental, pois a colônia sempre esteve submetida a controles 

muito rigorosos como: proibição da instalação de imprensas; censura a livros e jornais 

vindos de fora; interdição ao desenvolvimento da educação, em especial das 

universidades, etc. (RUBIM, 2007, p. 13). 
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A prática deliberada de impedir o desenvolvimento e a expansão da cultura brasileira 

estaria, ainda, subordinada aos acontecimentos marcados por uma relação de poder e domínio. 

Séculos depois, já em 1930, percebia-se no Brasil um movimento de institucionalização da 

preocupação social com o patrimônio cultural material e imaterial da nação.  

Antônio Albino Canelas Rubim (2007), Silvana Goulart (1990), Márcia Chuva (2012), 

e Lia Calabre (2007), García Canclini (1987) corroboram que os temas relacionados às políticas 

públicas culturais, em conjunto com as leis de incentivo à cultura no Brasil, eram estudados e 

analisados, partindo de indicações associadas às produções artísticas e culturais que visavam à 

formação da identidade brasileira.  

Para abordar o assunto das políticas culturais, destacam-se marcos importantes, 

observados por Antônio Rubim (2007), que cita as primeiras ações associadas ao fomento 

cultural assumidas por Mario de Andrade na ocasião em que esteve à frente do Departamento 

de Cultura da Prefeitura de São Paulo (1935-1938), bem como da implantação do Ministério da 

Educação em 1930:  

 

Sem pretender esgotar suas contribuições, pode-se afirmar que Mário de Andrade 

inova em: 1. Estabelecer uma intervenção estatal sistemática abrangendo diferentes 

áreas da cultura; 2. Pensar a cultura como algo “tão vital como o pão”; 3. Propor uma 

definição ampla de cultura que extrapola as belas artes, sem desconsiderá-las, e que 

abarca, dentre outras, as culturas populares; 4. Assumir o patrimônio não só como 

material tangível e possuído pelas elites, mas também como algo imaterial, intangível 

e pertinente aos diferentes estratos da sociedade; 5. Patrocinar duas missões 

etnográficas às regiões amazônica e nordestina para pesquisar suas populações, 

deslocadas do eixo dinâmico do país e da sua jurisdição administrativa, mas 

possuidoras de significativos acervos culturais (modos de vida e de produção, valores 

sociais, histórias, religiões, lendas, mitos, narrativas, literaturas, músicas, danças etc.). 

(RUBIM, 2007, p. 4). 

 

Por esse ângulo, reconhece-se que a originalidade do então gestor Mario de Andrade 

teve um caráter relevante do ponto de vista da cultura brasileira. Merecedora de destaque, 

também, é a criação da primeira lei de incentivo ― Lei no 7.505, de 2 de julho de 1986 

(BRASIL, 1986), conhecida como Lei Sarney ―, marco importante em favor do fomento às 

atividades artísticas e culturais no período de 1986 a 1993 ― registrado nos anais da história 

como uma fase de transição entre a ditadura e a democracia ―, referente aos governos de José 

Sarney (1985-1989), Fernando Collor de Melo (1990-1992) e Itamar Franco (1992-1994). 
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Em 1986, foi criada a primeira lei brasileira de incentivos fiscais para financiar a 

cultura: a chamada Lei Sarney [...], concebida em um momento de fragilidade 

institucional da área, ainda que, de modo ambíguo, o governo estivesse criando 

diversos órgãos em cultura, a exemplo do próprio ministério e de outros organismos, 

tais como: Secretarias de Apoio à Produção Cultural (1986); Fundação Nacional de 

Artes Cênicas (1987); Fundação do Cinema Brasileiro (1987); Fundação Nacional 

Pró-Leitura, reunindo a Biblioteca Nacional e o Instituto Nacional do Livro (1987) e 

Fundação Palmares (1988). A rigor, esta lei terminava por contrariar todo este esforço, 

pois introduzia uma ruptura radical com os modos de financiar a cultura. Em vez de 

financiamento direto, agora o próprio Estado propunha que os recursos fossem 

buscados pretensamente no mercado, só que o dinheiro, em boa medida, era público, 

decorrente do mecanismo de renúncia fiscal (RUBIM, 2007, p. 8). 

 

Essa lei passou por várias fases, sendo revogada em 1990 pelo ex-presidente Fernando 

Color de Mello. Em um processo de compensação, ou mesmo de alteração dos rumos dados à 

gestão das políticas culturais, em 23 de dezembro de 1991 foi promulgada, pelo mesmo governo 

Collor, a Lei n° 8.313 (BRASIL, 1991), que instituiu o Programa Nacional de Apoio à Cultura 

(Pronac). Conhecida como Lei Rouanet, foi um aprimoramento da Lei Sarney e está vigente até 

hoje, porém, produzindo resultados controversos em âmbito nacional.  

Práticas com ideias neoliberais no âmbito político, econômico e capitalista visavam à 

não participação do Estado na economia para garantir o crescimento econômico e social em 

âmbito nacional. Rubim (2007, p. 110) explica que “o orçamento destinado à cultura no último 

ano do governo FHC [Fernando Henrique Cardoso] sintetiza, de modo sintomático, a falta de 

importância do Ministério e a ausência de uma política cultural ativa”. Põe em evidência a falta 

de preceitos que regulem as políticas culturais sempre regidas por ações políticas autoritárias. 

A Lei Rouanet vem sofrendo alterações em seu formato original ao longo do tempo e 

tais mudanças seriam ocasionadas pelo modo de governo capaz de desperfilar democráticos ou 

autoritários, populares ou absolutistas. Da mesma forma, serviu de modelo para a criação de 

outras leis no âmbito estadual e municipal, orientadas pelos mesmos princípios.  

Os parâmetros de criação da lei visam ao fomento em prol da cultura baseada na 

renúncia fiscal. Seu mecanismo consiste em que o aparato estatal não receba o tributo pago a 

ele e expanda a todas as instâncias de governo: União, estado e município.24 

Pode-se concluir que essa lei, em sua origem e extensão, institucionaliza a relevância da 

cultura junto ao poder público, colocando-se como fomentadora dos mecanismos que 

contribuem direta ou indiretamente para o desenvolvimento do setor. 

O produtor cultural, ator e bailarino Miguel Sisto Júnior aponta que, nesse domínio,  

                                                            
24 Em âmbito federal, mobiliza-se o Imposto de Renda (IR). Já em relação aos estados, utiliza-se do Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Além disso, no âmbito dos municípios, vale-se do Imposto Predial 

e Territorial Urbano (IPTU) e do Imposto Sobre Serviços de Comunicação (ISSC). 
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pode-se observar uma macroestrutura, desde o Ministério da Cultura até o 

planejamento de carreira de um estudante das artes: vê-se uma complexa organização 

que necessita de interdependências. São posicionamentos de políticas chamadas 

culturais, organizações de artistas, gestões e espaços, fomentos e recursos, 

participações de iniciativas privadas, atuações de grupos artísticos, iniciativas de 

artistas independentes, participação em movimentos urbanos, constituição de 

programas acadêmicos entre outras tantas participações que constituem os meios 

fundamentos e práticas artísticas. Aqui se vê instalada uma macroestrutura que se 

depende, na maioria das situações, para tornar a arte possível (SISTO JÚNIOR, 2016, 

p. 123). 

 

As ações de governo demonstram a necessidade de refletir acerca da gestão das 

instituições do Estado responsáveis pelo mecanismo de formulação e aplicação das políticas 

culturais, ressaltando o perfil e a interdependência entre elas (gestão e políticas) e relacionando-

as ao universo das artes cênicas, à criação de empregos e aos avanços na economia de cada 

estado.  

A cultura, como política pública, ganhou notoriedade no plano social no decorrer dos 

dois mandatos do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (Lula). Os debates realizados na 

perspectiva da pluralidade cultural, com foco na diversidade brasileira, foram notáveis e podem 

ser conferidos no texto do Plano Nacional de Cultura25, idealizado como política pública. 

Lia Calabre (2007), coordenadora da Cátedra Unesco de Políticas Culturais e Gestão, 

atesta que o alargamento do conceito de “cultura” foi um marco importante com os dois 

mandatos do governo Lula, mais especificamente na gestão de Gilberto Gil e Juca Ferreira no 

Ministério da Cultura, tendo sido incluída a dimensão antropológica (políticas voltadas a 

negros, mulheres, LGBT, ciganos). 

O foco da gestão Lula/Gil, assumidamente pautada pela diversidade e pluralidade 

cultural brasileira, anunciou uma mudança paradigmática de princípios. Antônio Canelas 

Rubim (2011) esclarece que a gestão anterior era voltada para a valorização identitária 

(primeiras políticas culturais) e que um país de 200 milhões de habitantes não pode ser 

dimensionado por princípios pautados apenas em valores locais.  

Atualmente, sabe-se que a extinção do Ministério da Cultura (MinC) foi decisão do 

presidente Jair Bolsonaro, que se mostra avesso ao tema das políticas públicas de fomento 

artístico-cultural fundamentadas na diversidade.   

 

                                                            
25 O Plano Nacional de Cultura (PNC) faz parte do Sistema Nacional de Cultura (SNC). É o norteador da política 

cultural nacional. Estabelece objetivos, diretrizes, ações e metas para dez anos (2010 a 2020). Foi construído com 

base em discussões ocorridas nas conferências municipais, estaduais e nacionais de cultura e consolidado no 

Conselho Nacional de Política Cultura (CNPC). Por isso, o PNC reflete anseios e demandas de todo o país, com 

respaldo do poder público e da sociedade civil.  
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O atual governo revela sua intenção de atacar, controlar e enquadrar a política de ações 

culturais do país dentro de seus moldes. Ao deixar de ser tema de pasta do primeiro 

escalão na estrutura governamental, as políticas de incentivo à cultura perdem o status 

e a integridade de um órgão próprio e exclusivo para a gestão e a execução das 

políticas culturais em parceria com os estados, municípios e a sociedade civil (MOTA; 

MOREIRA, 2019, p. 44). 

 

Para além dos debates políticos e ideológicos, os recortes evidenciados com o 

levantamento dos principais acontecimentos da história das políticas públicas culturais apontam 

no sentido de que os avanços conquistados estão sendo diluídos.  

Cabe ressaltar o que prega a Constituição Brasileira de 1988, em um de seus tópicos 

fundamentais: “Art. 215 - 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” (BRASIL, 1988). Atualmente, percebem-se ações duras e 

antidemocráticas, provocando repercussões negativas na estrutura do sistema cultural.  

Em Goiânia não é diferente a forma de aplicação dos recursos de renúncia fiscal, 

investindo-se, aproximadamente, 1% das receitas líquidas para a área cultural, visando à 

aplicação da Lei nº 7.957 (GOIÂNIA, 2000a) e suas alterações. Verifica-se a aplicação dessa 

lei com objetivo de ampliar as ações frente ao mercado cultural. 

 A socióloga Aline Teresa Borghi Leite e o professor de artes do Instituto Tecnológico 

do Estado de Goiás (Itego), Juliano de Castro Silvestre, apresentam um artigo intitulado A 

economia da cultura: uma possibilidade de desenvolvimento regional para o Estado de Goiás, 

que expressa o seguinte: 

 

A partir do ano 2000, com uma política agressiva de resgate da cultura e da 

regionalidade da história de Goiás, o governo começa a investir em indústrias criativas 

nas pequenas e médias cidades goianas. Nesse sentido, a criação da Agência Goiana 

de Turismo (AGETUR) e Agência Goiana de Cultura Pedro Ludovico Teixeira 

(AGEPEL) foram importantes para o desenvolvimento cultural no Estado (LEITE; 

SILVESTRE, 2009, p. 134). 

 

Observa-se uma movimentação crescente em torno das leis de incentivo local. Em 

âmbito estadual, o aparecimento da Lei nº 13.613/2000 (GOIÂNIA, 2000b) permitiu o 

surgimento do Programa Goyazes, tendo na renúncia fiscal do Imposto sobre Circulação de 

Mercadoria e Serviços (ICMS) o fomento a projetos de artistas e produtores goianos, e a 

polêmica Lei nº 15.633/2006 (GOIÂNIA, 2006), do Fundo de Arte e Cultura, pela qual o 
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governo disponibiliza 0,5% da arrecadação líquida do estado para elaboração de projetos de 

fomento a eventos artísticos e culturais26. 

Ao estudar-se a cadeia de profissionais das artes e a movimentação que gira em torno 

das leis de incentivo e da promoção de trabalhos culturais, aparece a figura do produtor cultural, 

que, no caso do Goiânia em Cena, são os servidores públicos lotados na Secult. Linda Silva 

Oliveira Rubim (2005) afirma que, mesmo durante um tempo razoável de sua realização, tal 

atividade foi desenvolvida de modo amador ou por profissionais multifacetados que davam 

conta de diferentes atividades simultaneamente. Assim, criadores culturais, muitas vezes, eram 

seus próprios divulgadores e produtores. 27  Ainda de acordo com a autora, “aqueles que 

organizam a cultura são os gestores e produtores culturais” (RUBIM, 2005, p. 15).  

É importante frisar que ao gestor cabe o gerenciamento das ações vinculadas ao evento 

e, ao produtor, as atividades de bastidor e a operacionalização das ações. Linda Oliveira Rubim 

(2005, p. 19) destaca que “um evento cultural requer uma organização própria: programação, 

horários, inscrição, ativação de serviço de atendimento público”. Nesse sentido, para todas essas 

funções é necessária requisição de serviços diversos, especializados ou não.  

O Goiânia em Cena pressupõe toda uma infraestrutura organizacional e, mesmo estando 

vinculado a uma instituição pública, abre caminho para ampliar ofertas de trabalho na área.  

Até aqui, realizou-se uma análise dos aspectos políticos, econômicos e administrativos 

ligados às políticas culturais. Quanto ao Goiânia em Cena, trata-se de uma atividade assumida 

pela Secult e não concorre dentre os projetos submetidos aos mecanismos conhecidos como leis 

de incentivo à cultura. Por isso, este estudo caminha no sentido de discutir questões que 

envolvem a gestão pública e o processo de interação do ponto de vista dos gestores e grupos 

cênicos (artistas). 

 

                                                            
26 Para implementação e gastos desses recursos oriundos de leis de incentivo no Brasil, é comum o uso de editais 

públicos. Segundo a Lei nº 8.666/1993, o edital é uma das formas de divulgar uma licitação para solicitar a 

realização de projetos culturais caracterizados como uma contratação pública, sem fazer uso da dispensa ou 

inexigibilidade (BRASIL, 1993). O edital é uma forma cara e solene de garantir-se a legalidade dos procedimentos, 

assim como os demais princípios constitucionais administrativos: publicidade, economicidade, eficiência, 

impessoalidade, moralidade e legalidade. Trata-se de uma ferramenta de política pública constitucional e legal 

para abrir concursos públicos e licitações. Pode ser utilizado como instrumento para selecionar os candidatos e é 

visto como democrático, pois oferece maior visibilidade e transparência em seu processo de seleção, quando 

comparado a outros procedimentos permitidos pela administração pública. 
27 Segundo Leite e Silvestre (2017, p. 6), no “Brasil existem quatro cursos em funcionamento de Graduação 

Tecnológica em Produção Cênica no país: Universidade Federal do Paraná (UFPR), Faculdade Monteiro Lobato 

– Porto Alegre (RS) e Faculdade Machado Sobrinho – Juiz de Fora (MG). Além do Itego em Artes Basileu França 

(GO)”. Em consequência deste fator, pode-se crer que as oportunidades de qualificação representam maiores 

possibilidades de aceitação diante do mercado de trabalho na produção cultural, não apenas em outros estados, 

mas também na cidade de Goiânia, que oferece, atualmente, grande mercado de atuação na área de entretenimento 

e eventos artísticos e culturais.  
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2 O FESTIVAL GOIÂNIA EM CENA, IMAGENS E A MEMÓRIA CULTURAL  

  

Neste capítulo são destacados alguns conceitos fundamentais ao tema apresentado, 

referente às representações da memória acessadas pelas lembranças dos artistas e gestores 

participantes do Festival Goiânia em Cena no decorrer de suas edições. 

 

2.1 Teorias sobre a formação da memória coletiva e memória cultural 

 

 Inicialmente, a palavra “representação” compõe o objeto de estudo e é o foco da 

temática. O professor e historiador da Universidade Regional de Blumenau (Furb), Dominique 

dos Santos Vieira Coelho28 (2011, p. 28), afirma que se “trata de uma palavra de origem latina, 

oriunda do vocábulo repraesentare, que significa ‘tornar presente’ ou ‘apresentar de novo’”.  

Dessa forma, o termo denota uma propriedade concreta para o desenho do mapa 

descritivo do Festival Goiânia em Cena, que se configura como pano de fundo, a fim de dar 

destaque às narrativas colhidas das vivências recordadas por participantes envolvidos 

diretamente no processo de criação e realização do evento. Admite-se que o que essas pessoas 

trazem de suas representações pode conformar-se em memória cultural. 

Coelho (2011, p. 43) sustenta que “a dimensão da representação é uma possibilidade 

que deve ser levada em consideração e não excluída, apresentando como desculpa os inúmeros 

problemas que traz consigo”. Considera-se relevante incorporar à pesquisa à palavra 

“representação”, realçando, principalmente, sua conceituação funcional, permitindo-se 

reconhecer que o participante representa, em modo de fala de quem vivenciou no passado, o 

âmbito da produção e realização do Goiânia em Cena.  

Sendo a representação um procedimento humano de “re-apresentar”, quando se fala do 

passado, a memória ocupa um lugar central nesse processo. A historiadora Jacy Alves de Seixas 

(2001) destaca que a crescente valorização da memória iniciada na segunda metade do século 

XX veio acompanhada de inconsistências vinculadas à história.  

Para a autora, costuma-se tratá-la em oposição à história, e isso se deve a um tratamento 

da memória herdada desde o período grego clássico, entendendo-se a memória como frágil 

formulação e não suficiente para constituir histórias confiáveis. É também nesse sentido que 

Jacy Alves de Seixas (2001, p. 41) compreende as formulações dos “lugares da memória” 

                                                            
28 Dominique dos Santos Vieira Coelho leciona história antiga e medieval na Furb e coordena o Laboratório 

Blumenauense de Estudos Antigos e Medievais (Labeam). Tem graduação, mestrado e doutorado em história pela 

Universidade Federal de Goiás. Fez estágio de pós-doutoramento na Universidade de Oxford. 



 
 

43 

 

 

propostos pelo historiador francês Pierre Nora, para o qual “a memória encontra-se, assim, 

prisioneira da história ou encurralada nos domínios do privado e do íntimo, [transformando-se] 

em objeto e trama da história, em memória historicizada”. Por esse prisma, a memória se 

apresenta subjugada à história como material/fonte de confirmação da história. 

Para compreender a conformação da memória coletiva foram considerados os estudos 

de Maurice Halbwachs (1990), fazendo referência à memória e às recordações que determinado 

grupo possui e como cada indivíduo, como componente desse mesmo grupo, representa suas 

recordações guardadas na memória sobre uma mesma experiência vivenciada, portanto, 

compartilhada e socialmente constituída.  

A memória é guiada pelo presente, pois é no momento atual que se acessa a ela, ativando 

recordações de determinado acontecimento vivenciado por outrem. Em outras palavras:  

 

Para que nossa memória se auxilie com a dos outros, não basta que eles nos tragam 

seus depoimentos: É necessário ainda que ela não tenha cessado de concordar com 

suas memórias e que haja bastante pontos de contato entre uma e as outras para que a 

lembrança que nos recordam possa ser reconstituída sobre um fundamento comum. 

Não é suficiente reconstituir peça por peça a imagem de um acontecimento do passado 

para se obter uma lembrança. É preciso que esta reconstituição funcione a partir de 

dados ou de noções comuns que estejam em nosso espírito e também no dos outros, 

porque elas estão sempre passando destes para aqueles e vice-versa, o que será 

possível se somente tiverem feito e continuarem fazendo parte de uma mesma 

sociedade, de um mesmo grupo (HALBWACHS, 1990, p. 34). 

 

Apesar de reconhecer a importância dos estudos sobre a memória advindos de diferentes 

áreas de conhecimento, dos debates sobre memória individual de Henri Bergson29, voluntária e 

involuntária de Marcel Proust30 (continuadas por Walter Benjamin31) e sobre o funcionamento 

dela pela psicanálise, devido à limitação de domínio do escopo teórico sobre o assunto e de 

tempo para realização deste estudo, optou-se por tratar os depoimentos colhidos sob a ótica da 

memória coletiva e cultural.  

Sob a perspectiva da pesquisa, as recordações se assentam num suporte comum, partindo 

daqueles que se recordam de algo ou do que se quer recordar. O excerto de Halbwachs alude à 

necessidade de um diálogo interativo de um mesmo grupo social. Se não existe interesse ou 

                                                            
29 Henri Bergson foi um filósofo e diplomata francês, laureado com o Nobel de Literatura de 1927. Conhecido, 

principalmente, por Ensaios sobre os dados imediatos da consciência (1988), Matéria e memória (2010) e A 

evolução criadora (2010). 
30 Marcel Proust (1871-1922) foi um romancista, ensaísta e crítico literário francês. Autor da obra-prima 
Em busca do tempo perdido, composta por sete volumes: v. 1 - No caminho de Swann (1999), v. 2 - À sombra das 

raparigas em flor (1999), v. 3 -  O caminho de Guermantes (1996), v. 4 - Sodoma e Gomorra (1992), v. 5 - A 

prisioneira (1995), v. 6 - A fugitiva (1999), v. 7 - O tempo redescoberto (1995). 
31 Walter Benjamin foi um ensaísta, crítico literário, tradutor, filósofo e sociólogo judeu alemão. Associado à 

Escola de Frankfurt e à Teoria Crítica, foi fortemente inspirado por autores marxistas. 



 
 

44 

 

 

sentimento, a lembrança passa para o nível do esquecimento. Nesse sentido, endossa-se o 

entendimento de Seixas (2001), segundo o qual “toda memória, seja ela ‘individual’, ‘coletiva’ 

ou ‘histórica’, é uma memória para qualquer coisa e não se pode ignorar esta finalidade política 

(no sentido amplo do termo)”. 

Assim, a seleção e a análise do grupo escolhido para participar da pesquisa margeiam 

as concepções de Halbwachs (1990, p. 34), que declara que “é no coletivo que se pode 

compreender que uma lembrança possa ser ao mesmo tempo reconhecida e reconstruída”. A 

premissa destacada pode levantar dados importantes sobre questões pertinentes ao Festival 

Goiânia em Cena em todas as suas edições. 

A memória coletiva, segundo Halbwachs (1990), pressupõe que o ato de recordar 

envolve um processo de buscar apoio em outro indivíduo ou circunstância ― no caso em 

estudo, ela pode ser manifestada desde concepções e procedimentos compartilhados por 

gestores da Secult a consensos ou dissensos de artistas em suas relações no interior do campo 

do teatro local.  

Compreende-se que o diálogo existente entre sujeitos de um mesmo grupo pode mostrar 

indícios do que o autor coloca como memória coletiva, mesmo quando aparenta ser individual. 

O autor considera a possibilidade da existência de uma memória unicamente individual, 

explicando que esse fato pode ocorrer em um período único da vida humana:  

 

É difícil encontrar lembranças que nos levem a um momento em que nossas sensações 

fossem apenas o reflexo dos objetos exteriores, no qual não misturávamos nenhuma 

das imagens, nenhum dos pensamentos que nos prendiam aos homens e aos grupos 

que nos rodeavam. Se não nos recordamos da nossa primeira infância, é, com efeito, 

porque nossas impressões não se podem relacionar com esteio nenhum, enquanto não 

somos ainda um ser social (HALBWACHS, 1990, p. 38).  

 

Portanto, quando ocorrem, as lembranças são sempre sobre momentos, lugares, 

situações e ideias que pertencem também a outras pessoas e, por isso, coletivas. A memória em 

Halbwachs (1990, p. 252) é “o processo de reconstrução do passado vivido e experimentado 

por um determinado grupo social”. Neste estudo, considera-se o indivíduo no e com o grupo, 

inserido em um espaço temporal associado a um acontecimento. Cada indivíduo percebe e 

atribui importância pessoal à experiência vivida, mas permeada pela coletividade.  

Essa coletivização do que se lembra ocorre a partir das combinações de lembranças das 

experiências que cada pessoa passou, tendo como marco um acontecimento gravado em um 

tempo determinado por um núcleo social, o que Halbwachs (1990) denomina quadro social:  
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Quando nos lembramos de uma viagem, mesmo não nos lembrando da data exata, há, 

entretanto todo um quadro de dados temporais ao qual essa lembrança está de qualquer 

maneira relacionada: foi antes ou depois da guerra, eu era criança, jovem ou homem, 

feito na pujança da juventude eu estava com um amigo que era mais ou menos velho; 

em que estação estava; eu preparava tal trabalho; aconteceu tal coisa e graças a uma 

série de reflexões desse gênero que com muita frequência uma lembrança toma corpo 

e se completa (HALBWACHS, 1990, p. 101).  

 

Quando se tenta lembrar algo, começa-se a garimpar, no pensamento, marcadores de 

tempo, espaço, local ou outra pessoa que se possa associar ao fato que se quer recordar. Procura-

se estabelecer vínculos no sentido de se fazerem recortes pontuais na linha do tempo passado.  

Observa-se que o marco social não está apenas condicionado ao tempo, mas a uma 

condição que mais fortemente leva à situação que se quer recordar. Portanto, são os quadros 

sociais que operam no sentido de que lembrar sozinho sempre terá o outro contido na situação. 

Os indicadores que conduzem às recordações não têm sentido senão em relação a um grupo do 

qual o indivíduo faça parte, pois, geralmente, está associado a um acontecimento real vivido 

em comum e depende, portanto, do quadro de referência no qual evoluem o indivíduo e o grupo 

que o atesta.  

É sugestivo para reflexão a relação entre as memórias — individual e coletiva — porque, 

embora o indivíduo seja capaz de recordar, esse ato se realize por meio de suas vivências no 

âmbito do grupo social ao qual pertence, de um imaginário compartilhado com alguém.  

A construção da memória coletiva se dá por meio do convívio social, no qual se instala 

o cerne das trocas sociais em determinado contexto e em consequência dele. Assim, investigar 

as recordações de um grupo específico e das formas culturais significa entender a coletividade. 

Objetos, imagens, lugares, fatos passados, acontecimentos e pessoas que marcam a vida, de 

maneira geral, são ativadores da memória expressada quase sempre em recordações.  

Unindo-se à linha de pensamento de Halbwachs e dedicada aos estudos da memória, 

Aleida Assmann (2011), em seu livro Espaços da recordação: formas e transformações da 

memória cultural, além de apresentar diversos usos da memória e as formas pelas quais ela foi 

pensada e teorizada, esforça-se em atribuir, às formulações de Halbwachs, suas contribuições 

para o pensamento contemporâneo sobre memória. De acordo com a autora, “uma vez 

verbalizadas, as memórias do indivíduo são fundidas com o sistema simbólico intersubjetivo 

de linguagem e são, estritamente falando, não mais uma propriedade puramente exclusiva e 

inalienável” (ASSMANN, 2011, p. 36). Salienta-se a importância desse argumento, uma vez 

que ele sugere a criação de códigos simbólicos formados a partir da linguagem. 

 Segundo Assmann (2011, p. 24), “indivíduos e culturas constroem suas memórias 

interativamente através da comunicação por meio da língua, de imagens e de repetições 
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ritualísticas, e organizam suas memórias com o auxílio de meios de armazenamento externo e 

práticas culturais”.  Nota-se que, uma vez mais que, as formas de difusão do conhecimento 

empírico produzido a partir das interações humanas, bem como dos dispositivos acrescentados 

por Assmann (2011), processam informações que armazenam e recuperam dados. A autora 

acentua que, sem esses recursos, não é possível construir uma memória que trasponha épocas e 

gerações. Contudo, compreende que o termo “memória coletiva” possui suas limitações, ao 

mesmo tempo em que serviu durante muito tempo no meio acadêmico para tratar da formação 

de identidades de ordem macro, como as nacionais. O que interessa à autora é compreender que 

a memória perpassa por elaborações culturais como fruto das interações e trocas que ocorrem 

na sociedade e que pode superar épocas e gerações, por isso, ela prefere falar em memória 

cultural (ASSMANN, 2011). 

Logo, ao revisar o processo da criação do Festival Goiânia em Cena, por meio das 

representações das recordações que os artistas e gestores trazem de suas experiências no 

processo de criação e realização do festival desde sua primeira edição, foi necessário entrar em 

contato com uma coletividade de sujeitos, com mediação de pessoas específicas, para coletar 

histórias que podem transformar-se em um acervo sobre eventos artísticos da cidade. Também 

fôlderes, cartazes, livretos de programação, adesivos e filipetas do festival podem representar 

produtos de memória a serem analisados na composição de um acervo cultural.  

Assmann (2011) aborda a temática das imagens como elementos que contêm grande 

potencial de comunicação visual e podem ser considerados como meios, instrumentos de 

memória. Ressalta-se que a mídia figura como assunto de interesse da autora, considerando-se 

o material por ela citado como potencial formador de um memorial que venha a resguardar a 

lembrança do festival como evento que trata das atividades artísticas desenvolvidas em Goiânia. 

Entende-se que tanto as narrativas quanto o material gráfico produzido para o Festival Goiânia 

em Cena são formas manifestas da relação entre poder público e setor artístico e evidenciam 

registros da arte que se produz na capital de Goiás.  

 

2.2 Estrutura e gestão pública do Goiânia em Cena 

 

O Festival Internacional de Artes Cênicas – Goiânia em Cena é realizado pela Secretaria 

Municipal de Cultura e pelo Fundo de Apoio à Cultura (FAC). Em sua forma estrutural, utiliza-

se de edital para seleção pública e escolha de espetáculos artísticos de artes cênicos aptos a 

integrar a programação, obrigando-se ao cumprimento de todas as disposições contidas na Lei 

Federal n° 8.666 (BRASIL, 1993), Lei Municipal n° 7.957 (GOIÂNIA, 2000a), Lei Municipal 
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n° 8.146 (GOIÂNIA, 2002) e Decretos nº 2.871 (GOIÂNIA, 2015a) e 2.872 (GOIÂNIA, 

2015b). 

O Fundo de Apoio à Cultura, de natureza contábil especial, tem por finalidade apoiar 

financeiramente atividades e espetáculos culturais de artes cênicas que visem fomentar, 

difundir, preservar, qualificar e ou estimular a produção artística e cultural do município de 

Goiânia. 

A Secult é fundamentalmente um espaço de exercício do poder público municipal no 

que diz respeito à efetivação das políticas culturais em operações que consistem em executar 

estratégias, por meio de seus projetos artísticos e culturais, tendo em sua estrutura o objetivo de 

incentivar as artes cênicas em suas diversas manifestações, valorizando iniciativas inovadoras, 

linguagens tradicionais e contemporâneas e também promovendo as artes cênicas nos espaços 

urbanos com intervenções cênicas no cotidiano da cidade.   

Em consulta ao material gráfico da programação da primeira edição do Goiânia em 

Cena, realizada em 2001, verificam-se apresentações com espetáculos da casa e grupos 

convidados trazidos de fora, além de quatro workshops.  

Na segunda edição, em 2003, aconteceram oficinas, debates e cursos direcionados à 

classe artística. Essa estrutura composta por espetáculos e cursos, oficinas e debates se manteve 

nas edições subsequentes. Esses aspectos conferem, ao evento, perfil dinâmico e interativo, 

visto que o festival se propõe a reunir atrações artísticas internacionais, nacionais e locais, bem 

como cursos e oficinas de formação, qualificação e intercâmbio cultural entre artistas 

participantes e destes com o público.  

 O Goiânia em Cena apresenta alguns pontos em comum com a maioria dos festivais de 

tendência artística, pois, normalmente, em seus editais, abre-se uma categoria que tem como 

critério apresentar obras inéditas para participar. Também é de praxe realizar cursos 32  de 

formação para o setor técnico operacional com objetivo de contribuir com a profissionalização 

de mão de obra qualificada no campo das artes. O edital no 05/2017 (GOIÂNIA, 2017), relativo 

à 15ª edição, pode ser tomado como exemplo (ver Anexo B).  

O festival, uma vez configurado como objeto de política cultural, manteve uma 

regularidade no período de 2001 a 2019 com 17 edições. Certifica-se, pela análise do material 

gráfico de apresentação, que a cada edição o festival assume uma temática diferente. As 

                                                            
32 Programação de oficinas e cursos da quinta edição, realizada em 2006: O corpo que dança conta história; O 

corpo em cena – modelação da presença cênica; crítica de dança; criação de texto e personagem – teatro; montagem 

experimental Celeiro das Artes – teatro/dança; mostra local em debates – envelopes Cia Nu Escuro; mesa redonda 

– políticas culturais, Rede Brasil e Fórum Cultural Mundial 2006; mostra local em debate – melodrama – grupo 

Cia In Cena. 
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alterações em seu formato podem ser justificadas por modificações na conjuntura política, 

econômica e social do momento vigente. Embora ultrapasse o recorte temporal da pesquisa 

(2001 a 20018), interessa destacar a 17ª edição, promovida em 2019, que abordou o tema 

[Re]existências poéticas.  

 

O Goiânia em Cena – Festival Internacional de Artes Cênicas, em sua 17ª edição, traz 

à cena espetáculos, cenas curtas, oficinas, rodas de conversas e performances como 

parte das ações de políticas públicas que fomentam as artes da cena fortalecendo a 

cena local pela troca de experiências, a valorização da produção cênica, local, nacional 

e internacional como forma de estimular artistas, técnicos e estudiosos na criação, 

fruição e produção de conhecimento no cenário cultural da cidade de Goiânia. Nesta 

edição com o tema [re]existências poéticas, o Goiânia em Cena traz atrações que 

compõem uma programação antenada com múltiplas poéticas, criando pontos de 

encontro, convivências artísticas e trocas de experiências, aproximando artistas e 

público por toda a cidade. [Re]existir é [re]significar, [re]inventar, [re]ciar e [re]tratar 

a realidade através da Arte em suas múltiplas poéticas, narrativas circunstanciais do 

mundo que nos cerca e nos afeta. [Re]existir poeticamente é [re]significar a cultura, é 

mover-se no sentido da democratização e do acesso aos bens culturais, tanto materiais 

quanto imateriais, [re]inventar a criação e o pensamento crítico do quê, do porquê e 

do como se tem produzido artes da cena aqui e no mundo. A cada edição, o Festival 

Goiânia em Cena tem se configurado como uma mostra das artes cênicas vistas com 

a sensibilidade e a criticidade que a Arte nos exige, e nas linguagens da cena, tem 

traduzido poeticamente o contexto no qual se insere, que a reflete e refrata 

performaticamente. O Goiânia em Cena 2019 propõe um diálogo entre produção 

cultural brasileira e a realidade na qual se insere, da qual tem emergido, criando novas 

e insuspeitas narrativas. [Re]existir é preciso, poeticamente sempre! (UFG, 2019). 

 

Essa apresentação, contida no livreto da programação de 2019, expressa forte intenção 

de marcar a difícil fase pela qual a cultura de modo geral vem passando, mas, apesar disso, 

firma sua presença na e pela arte como meio de resistência. 

O secretário de Cultura de Goiânia, Kleber Branquinho Adorno, esteve à frente das 

edições do festival por nove vezes (de 2005 a 2012 e em 2017 e 2018). Ao participar da 

pesquisa, respondendo à pergunta que foi estruturada para todos os interlocutores do estudo 

sobre o aspecto socioeconômico do festival, fez a seguinte declaração:  

 

No decorrer desses anos, nas minhas gestões e nas gestões do prefeito Iris Rezende, o 

festival recebeu um valor do Fundo de Cultura para que ele não corresse o risco de 

não acontecer por algum motivo, como perda de patrocínio. Então ele tem uma verba 

fixa para a realização do Festival todos os anos, o que fortalece a cena local, enquanto 

política social na área das artes cênicas. Sendo assim, o Festival faz parte do 

calendário oficial de eventos promovidos pela Prefeitura de Goiânia e está sempre 

presente nas comemorações do aniversário de Goiânia (informação escrita)33  

 

                                                            
33 Entrevista concedida por Kleber Banquinho Adorno a Rosemary Aparecida de Jesus e respondida por e-mail em 

28 fev. 2020. 
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Desse modo, Secult tem certa segurança orçamentária que viabilizou, durante esses 

anos, a permanência do Festival Goiânia em Cena, independentemente da orientação política 

dos governos. Contudo, por tratar-se de vinculação orçamentária que depende da arrecadação 

de impostos municipais, o valor do montante destinado ao FAC é indeterminado e pode ser para 

mais ou para menos. A disponibilidade de verbas é regida pela Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(LDO)34, que tem como objetivo elaborar os orçamentos fiscais e da seguridade social e de 

investimento das instituições públicas. A esse recurso, advindo do FAC, podem juntar-se outros 

fundos de vieses diferentes, como leis de incentivo à cultura e outras formas de patrocínio da 

iniciativa privada.  

Uma das alternativas encontradas para solucionar a questão do baixo investimento ou 

da falta de recursos para a realização dos projetos culturais foi o estabelecimento de parceria 

com a Fundação Otavinho Arantes (FOA), que captou recursos por meio da Lei Rouanet de 

Incentivo à Cultura. A essa engrenagem se juntaram a Agência Goiana de Cultura Pedro 

Ludovico Teixeira (Agepel) como correalizadora e, como patrocinadores, Petrobras, Correios, 

Caixa Econômica Federal, Confederação Nacional das Cooperativas Médicas (Unimed), 

Serviço Social do Comércio (Sesc), Fundação Nacional de Artes (Funarte) e Brasil Telecom.  

A partir de 2012, o festival seguiu somente com recurso próprio da Secult, utilizando-

se apenas do FAC. Tal conjuntura implicou diminuição de verbas para realização do evento e, 

consequentemente, refletiu na qualidade da produção geral do festival. Na edição de 2013, o 

evento contou com patrocínio da Unimed.  

Por falta de dinheiro suficiente, o evento não foi promovido em 2015. Em 2014, a 13ª 

edição do Goiânia em Cena foi realizada simbolicamente. Nessa edição não houve espetáculos; 

somente organizou-se um seminário com convidados que fazem parte do meio cênico 

goianiense, sem nenhum custo adicional, para assegurar a data de realização no calendário de 

eventos da Secult. As edições de 2014 a 2019 continuaram sendo promovidas apenas pela Secult 

por meio do FAC. 

Salienta-se que para a realização do evento, no decorrer de todas as edições, foram 

utilizadas formas variadas de suporte financeiro para pagamento de despesas, mas o 

envolvimento da equipe de servidores e gestores públicos na organização e idealização do 

evento foi constante. 

                                                            
34 “A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) permite a ligação entre o planejamento de curto prazo, no caso o 

Orçamento Anual, e o planejamento de longo prazo, que é o Plano Plurianual (PPA). A LDO define metas e 

prioridades da Administração Pública, além de estabelecer metas fiscais e apontar os riscos que poderão afetar as 

contas públicas” (MOGI DAS CRUZES, 2020). 
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O modelo que o evento mais tem utilizado para seleção e contratação de profissionais 

tem sido o edital de convocação, uma forma aplicada para a realização dos projetos da Secult, 

que segue a Lei Federal no 8.666 (BRASIL, 1993), que institui normas para licitações e 

contratos da administração pública. 

De fato, trata-se de uma forma de seleção que tende a encarecer o processo em razão 

dos custos de publicação e realização do processo, mas, ao mesmo tempo, garante a celeridade 

e a legalidade dos procedimentos, cumprindo-se os princípios constitucionais administrativos 

de publicidade, economicidade, eficiência, impessoalidade, moralidade e legalidade.  

O edital é exemplo de ferramenta de política pública constitucional e legal para abrir 

concursos públicos e licitações. Ele pode ser utilizado como instrumento para selecionar os 

candidatos. Esse procedimento é visto como democrático, pois oferece maior visibilidade e 

transparência em seu processo de seleção, quando comparados a outros procedimentos 

permitidos pela administração pública no Brasil, como, por exemplo, a dispensa e 

inexigibilidade35. 

 Tantas ações nas quais se pauta o Festival Goiânia em Cena estão às curadorias que 

subsidiam a seleção e programação do evento. A origem das ações curatoriais, segundo a 

museóloga Maria Cristina Oliveira Bruno36 (2008, p. 18) “carrega em sua essência as atitudes 

de observar, coletar, tratar e guardar que, ao mesmo tempo, implicam procedimentos de 

controle, organização e administração”.  

Julga-se importante discorrer, resumidamente, sobre o papel do curador, a partir do 

entendimento de ser esta uma função relevante na dinâmica operacional das produções cênicas. 

Salienta-se que o Festival Goiânia em Cena contou, em todas as suas edições, com pessoas 

relacionadas ao setor das artes para compor a equipe de seleção, a fim de assegurar não apenas 

a qualidade do evento, mas também a possibilidade de inserção de todas as formas de expressão 

                                                            
35 “A Lei nº 8.666/93, no artigo 17, incisos I e II, e no artigo 24, prevê os casos de dispensa; no artigo 25, os 

de inexigibilidade. A diferença básica entre as duas hipóteses está no fato de que, na dispensa, há possibilidade 

de competição que justifique a licitação; de modo que a lei faculta a dispensa, que fica inserida na competência 

discricionária da Administração. Nos casos de inexigibilidade, não há possibilidade de competição, porque só 

existe um objeto ou uma pessoa que atenda às necessidades da Administração; a licitação é, portanto, inviável” 

(DI PIETRO, 2019, p. 429). 
36  Professora titular em museologia no Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo 

(MAE/USP). Licenciada em história pela Universidade Católica de Santos (1975), com três especializações em 

museologia pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo ― Pequenos Museus (1978), Museus de Arte e 

História (1979) e Museus de Ciência e Técnica (1980). Mestre em história social /Pré-História pela Universidade 

de São Paulo (1984) e doutora em arqueologia pela Universidade de São Paulo (1995). Fez concurso de livre-

docência em museologia no MAE/USP (2001) e concurso para professor titular na área de museologia no 

MAE/USP em 14 de outubro de 2010. 
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inscritas. Os nomes dos curadores de cada edição foram evidenciados na análise do material 

gráfico do Goiânia em Cena e em edições do Diário Oficial de Goiânia (ver Apêndice D). 

Maria Cristina Oliveira Bruno (2008, p. 23) defende que “refletir sobre a definição de 

curadoria permite reconhecer que para a efetivação dos processos curatoriais é fundamental o 

exercício do olhar, a implementação de atividades solidárias e o respeito às exigências 

socioculturais”. Essencialmente, trata-se de “uma definição que não reserva espaço para ações 

isoladas, protagonismos individuais ou negligência em relação aos fruidores das atividades 

curatoriais” (BRUNO, 2008, p. 23). A curadoria, segundo a autora,  

 

tem sido permeada pelas noções de domínio sobre o conhecimento de um tema 

referendado por coleções e acervos que, por sua vez, permite a lucidez do exercício 

do olhar, capaz de selecionar, compor, articular e elaborar discursos expositivos, 

possibilitando a reversibilidade pública daquilo que foi visto e percebido, mas 

considerando que as ações de coleta, conservação e documentação já foram realizadas 

(BRUNO, 2008, p. 22). 

 

Os organizadores do Festival Goiânia em Cena recorrem a especialistas da área37, com 

olhar talhado por seu processo formativo ― como atores e diretores de teatro, professores de 

artes cênicas, músicos, coreógrafos, bailarinos, artistas circenses ― para assumirem a 

curadoria, que inclui a seleção dos trabalhos inscritos.  

Normalmente são convidados três curadores, um ligado à área do teatro, um dedicado à 

arte da dança e um relacionado ao circo ou à música. Já os grupos inscritos para participar no 

festival devem obedecer a critérios determinados, conforme publicado em edital ou divulgado 

pela Secult em página da internet especificamente criada para que se façam as inscrições, com 

orientação para envio do material a ser analisado pela banca de curadores.  

 

 

 

                                                            
37 A curadoria da segunda edição do Goiânia em Cena, realizado em 2003, foi composta por profissionais locais: 

Prof. Dr. Robson Camargo (UFG), Profa. Dra. Lenir Lima, professora de dança (UFG); Dra. Marina (Centro Livre 

de Artes) e Hamilton Amorim, presidente da Fundação Otavinho Arantes. Para a terceira edição, em 2004, de 

acordo com edital da Secult, foram nomeados para a comissão curadora: Carlos Antônio Brandão – representante 

da Federação de Teatro do Estado de Goiás (Feteg), Hamilton José de Amorim Rezende – representante da 

Fundação Otavinho Arantes (FOA), Ana Maria Alencastro Veiga Consort (Sinhá) – dança, Maria José Alves 

(Mazé) – artes cênicas, Itana Parreira Fleury – dança. Na quinta edição, em 2006, integraram a comissão curadora: 

Luciana Ribeiro, Márcio Pizarro, Carlos Brandão, Ana Maria Alencastro Veiga Consort, Delmari Rossi, 

Carmelinda Guimarães e Newton Murce ― nomes constantes no livreto de programação. O material de divulgação 

da sétima edição, realizada em 2008, indica os curadores:  Aguinaldo Moreira Souza – especialista em artes 

cênicas, diretor teatral, ator e bailarino, Roseli Bodnar – diretora e produtora do grupo de teatro Corpo Santo, da 

Universidade Federal do Tocantins (UFT), e Vicente Concilio – professor da área de teatro. 
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2.3 Imagens em cena 

 

A organização e apresentação do material gráfico do Festival Goiânia em Cena compõe, 

em grande medida, um acervo de valoração visual que resguarda a marca identitária do festival. 

Por isso, reuniu-se neste trabalho a primeira arte produzida para representar o Goiânia em Cena 

(Figura 1) e outras peças dos anos subsequentes, como cartazes e livretos de apresentação38 até 

2019, quando chegou à sua 17ª edição. Todo esse material está sob os cuidados da diretora de 

Políticas e Eventos Culturais da Secult, Marci Dornelas.  

 

Figura 1 – Cartaz da primeira edição do Goiânia em Cena, 2001 

 
Fonte: Acervo pessoal de Marci Dornelas 

 

Importa salientar que, tanto em linguagem verbal como não-verbal, a história do Goiânia 

em Cena vai sendo construída. É interessante notar que a logomarca do festival ― um foco 

cônico de luz sobre o palco (Figura 2) ou, por que não dizer, sobre a cena da produção local ― 

é mais um componente simbólico a contribuir para a memória cultural.  

                                                            
38 A elaboração das peças gráficas e publicitárias é feita por profissionais qualificados no campo das artes visuais, 

como Cida Carneiro, Denise Jácomo e Flávia Domingues, que atuam na Secretaria de Cultura de Goiânia. 
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Figura 2 – Cartaz da segunda edição do Goiânia em Cena, 2003 

 
Fonte: Acervo pessoal de Marci Dornelas  

 

A cada ano o material gráfico do festival teve sua arte modificada, mas o foco cônico 

de luz se repetiu nas publicações desde a segunda edição do Goiânia em Cena, como se observa 

nos cartazes da terceira e da oitava edições (Figuras 3 e 4). Simbolicamente, esse elemento 

gráfico informa que o festival está novamente em cartaz. 

 

Figura 3 – Cartaz da terceira edição, 2004 

 
Fonte: Acervo pessoal de Marci Dornelas  

Figura 4 – Cartaz da oitava edição, 2009 

 
Fonte: Acervo pessoal de Marci Dornelas 
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Observa-se que o foco cônico impresso no material gráfico de apresentação e divulgação 

se consolida como a figura que confere identidade visual ao festival. Isso porque, segundo o 

designer Gilberto Strunck (2012, p. 81), “quando um nome ou ideia é sempre representado 

visualmente sob determinada forma, podemos dizer que ele tem uma identidade visual”.  

Essa identidade visual acompanhou o Goiânia Cena até 2019, ano da 17ª edição do 

festival. O foco de luz aparece sobreposto aos pés que se movimentam no cartaz (Figura 5) da 

nona edição, realizada de 16 a 26 de outubro de 2010, e pendurado sobre a cabeça de uma 

marionete no cartaz (Figura 6) da décima edição, promovida de 14 a 26 de outubro de 2011. 

 

Figura 5 – Cartaz da nona edição, 2010 
 

 
Fonte: Acervo pessoal de Marci Dornelas  

Figura 6 – Cartaz da décima edição, 2011 

 
Fonte: Acervo pessoal de Marci Dornelas 

 

Mas não é apenas nos cartazes do Goiânia em Cena que esse elemento gráfico marca 

presença. Ele também é notado em outros formatos, como na ficha técnica (Figura 7) da oitava 

edição, em 2009, e no banner (Figura 8) da 14ª edição do festival, realizada de 12 a 23 de 

outubro de 2016.  
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Figura 7 – Ficha técnica da oitava edição, 2009 

 
Fonte: Acervo pessoal de Marci Dornelas 

 

No banner, parte do corpo da mesma marionete é posicionado na frente do foco de luz, 

sugerindo que os holofotes se dirigem para espetáculos de artes cênicas. 

 

Figura 8 – Banner da 14ª edição do Goiânia em Cena, 2016 

 
Fonte: Acervo pessoal de Cida Carneiro 
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Não somente a logomarca do festival, mas também as imagens que a acompanham 

estabelecem vínculos com o imaginário de quem as observa, ou, como diz Ricardo Campos 

(2011, p. 17), doutor em antropologia visual, com “as linguagens que se expressam no terreno 

do visível e o domínio da subjectividade interna”, o que conduz a um jogo simbólico “com a 

vida, com o seu passado e o seu futuro. A capacidade para imaginar o mundo e a nossa vida 

decorre, em grande medida, no campo de uma visualidade interna. Aquilo que observamos 

alimenta a nossa capacidade de produção de expectativas e projecções”.  

O nome Goiânia em Cena, associado às imagens impressas no material de divulgação, 

evidencia que a cidade de Goiânia é consumidora de artes cênicas. E a realização de um evento 

de artes cênicas de médio porte na cidade gerou nos artistas locais uma expectativa traduzida 

em “esperança”, ou seja, o festival é um lugar de invenção de desejos e de fabricação de 

projeções, cuja existência e operação fazem parte do funcionamento do campo artístico. 

A percepção e significação dessas imagens, segundo a designer Renata Krusser (2002, 

p. 5), “dependem dos sujeitos, do contexto, da história”. No caso específico do Goiânia em 

Cena, presume-se que sejam plurais as percepções e significações dadas pelas pessoas (artistas, 

gestores, público) que vivenciaram as 17 edições do festival. 

Parafraseando a autora, pode-se dizer que as imagens do Goiânia em Cena “contêm em 

si elementos capazes de atrair a atenção, promover relações estéticas, informar, gerar 

comunicação, emocionar, instigar reflexões, influenciar a constituição de uma identidade” 

(KRUSSE, 2001, p. 5). 

Dedicada aos temas de comunicação visual, design gráfico e produção gráfica, a 

professora da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Laís Cristina Licheski (2004, p. 

21), afirma que “as imagens são essenciais para a comunicação e são particularmente 

importantes para a identificação de coisas do mundo concreto e para a expressão de ideias”. A 

autora considera que 

 

representações gráficas são a materialização de representações mentais. Como as 

representações mentais são construídas a partir das experiências e conhecimentos de 

cada indivíduo sobre o mundo, devem refletir o contexto sociocultural no qual o 

indivíduo está inserido. Assim, uma representação gráfica está carregada de conteúdos 

e significados (LICHESKI, 2004, p.12). 

 

São múltiplos os conteúdos e significados que se misturam no cartão de apresentação 

da primeira edição do Goiânia em Cena (Figura 9): 
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Figura 9 - Cartão de apresentação da primeira edição do Goiânia em Cena, 2001 

 
Fonte: Acervo pessoal de Marci Dornelas 

 

Tanto essa imagem como a figura 1 (cartaz da primeira edição) revelam tratar-se de uma 

mostra39 de artes cênicas — a palavra “festival” para designar o evento foi usada a partir da 

segunda edição. Comparando-se as duas, percebe-se que a figura 5 reúne mais elementos de 

cena e a outra, mais informações sobre a programação do evento. 

Como se observa no cartaz (figura 1), em sua primeira edição, o festival foi realizado 

entre 27 de outubro e 3 de novembro de 2001 e contou com sete espetáculos nacionais e três 

apresentações de grupos locais. Embora o Goiânia em Cena, em sua concepção, contemplasse 

espetáculos internacionais, ficou constatado, na análise do material gráfico, que na primeira 

edição não houve apresentação de grupos estrangeiros e não foi abordada temática específica.40 

Ainda que, visualmente, cartaz e cartão de apresentação contenham informações 

distintas, ambos se encaixam na definição de imagem dada por José Casasús (1979, p. 30): “[...] 

fenômeno visual que integre representação de objetos com os quais mantenha uma relação de 

semelhança com o objeto que representa”.  

Assim também é a imagem da marionete que aparece nas peças de divulgação de várias 

edições do evento, além das mostradas anteriormente (Figuras 6 e 8). Ela está em cartaz desde 

                                                            
39 Sobra a diferença entre mostra e festival, Tetê Mattos, mestre em ciência da arte e professora do Departamento 

de Arte da Universidade Federal Fluminene, diz que “esta diferença terminológica não existe empiricamente. 

Inicialmente observávamos uma tendência em atribuir ao termo ‘festival’ um caráter competitivo, e ao termo 

‘mostra’ era atribuído o conceito de apenas a exibição de [espetáculos]. Mas hoje podemos observar que esta 

diferenciação não se sustenta conceitualmente” (MATTOS, 2012). 
40 Participaram da primeira edição do Goiânia em Cena os seguintes grupos e espetáculos: Cia dos Sonhos (DF) 

com as peças Álbum Wilde e Arlequino; Piollin Grupo de Teatro (PB) com Vau da sarapalha; Júlio Vilela e Elenco 

(GO) com Jú Onze e 24; Cia Mundim Tíatre (DF) com Aqui ninguém paga meia; Grupo Galpão (MG) com Um 

trem chamado desejo e Um Moliére imaginário; Kalluh Araújo (MG) com Uma professora maluquinha e O teatro 

de sombras de Ofélia; Cia de Dança Repentistas do Corpo (SP) com Cordel encorpado; Marcos Antônio Rodrigues 

(SP) com Copenhagen; Grupo Arte & Fatos (GO) com Herdeiros de Zumbi; Grupo Solo de Dança (GO) com o 

espetáculo Obliquação. 
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o 10º Goiânia em Cena, realizado de 14 a 26 de outubro de 2011. No cartaz da 12ª edição 

(Figura 10) promovida em dois atos: de 17 a 27 de outubro e de 1 a 15 de dezembro de 2013, 

ela brinca com a logomarca do festival como e fosse um bilboquê. 

 

Figura 10 – Cartaz da 12ª edição, 2013 

 
Fonte: Acervo pessoal de Marci Dornelas 

 

Em 2014, não houve espetáculos, mas, por iniciativa de Mari Dornellas, que manifesta 

uma relação afetiva com o festival, a Secult promoveu debates, de 27 a 30 de outubro, sobre o 

tema A cena que queremos para marcar a 13ª edição. E mais uma vez apareceu a marionete, 

segurando o mesmo “brinquedo”.  

 

Figura 11 – Cartaz da  13ª edição , 2013 

 
Fonte: Acervo pessoal de Cida Carneiro 
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Intencionalmente ou não, o foco de luz foi colocado embaixo de um dos pés do boneco, 

deixando subentendido que o Goiânia em Cena enfrentava, naquele ano, dificuldades para a sua 

realização — o que realmente aconteceu.  

Quem trabalhava na Secretaria de Cultura naquela época lembra que em 2012 a Secult 

passou a arcar sozinha com os custos do evento e que em 2013 a equipe organizadora já antevia 

obstáculos para o desenvolvimento da edição seguinte.  

Aspecto sugestivo dessa situação é o mesmo brinquedo infantil manipulado pela 

marionete no cartaz da 12ª edição (figura 10). Essa cena permite interpretar que, se, em 2013, 

o bilboquê ainda era movimentado em frente à marionete, em 2014 ele despencou e em 2015 

não houve festival por falta de recursos financeiros. Coincidência ou não, as imagens 

representam o fato. 

Mas a marionete reapareceu, iluminada pelo foco de luz, no banner da 14ª edição em 

2016, como mostrado anteriormente na figura 8, e no banner (Figura 12) da 15ª edição, 

promovida de 13 a 22 de outubro de 2017 A imagem aparece multiplicada, aproximando-se do 

foco de luz e permitindo a interpretação de que as atrações do festival são múltiplas. 

 

Figura 12 – Banner da 15ª edição do Goiânia em Cena, 2017 

 
Fonte: Goiânia em Cena (página do Facebook) 

 

E retornou à cena no cartaz (Figura 13) da 16ª edição, promovida de 17 a 24 de outubro 

de 2018. É sobre ela que incide o foco de luz, tendo a cortina do teatro como pano de fundo. 

Esse posicionamento da imagem insinua predominância de espetáculos teatrais nos palcos de 

Goiânia e pode ser interpretado como a reanimação do festival. 
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Figura 13 – Cartaz da 16ª edição do Goiânia em Cena, 2018 
 

 
Fonte: Acervo pessoal de Marci Dornelas 

 

 Em 2019, para comemorar os 86 anos de Goiânia, foi realizada a 17ª edição do festival41, 

com extensa programação de espetáculos, oficinas e debates promovidos de 16 e 24 de outubro. 

O Goiânia em Cena aconteceu em vários pontos culturais da cidade, teatros, escolas, parques, 

praças e ruas. Trouxe “atrações que compuseram uma programação antenada com a 

contemporaneidade, [re]inventando e ocupando espaços com múltiplas poéticas, criando pontos 

de encontro, convivências artísticas e trocas de experiências, aproximando artistas e públicos 

por toda a cidade” (UFG, 2019). 

O tema dessa edição foi [Re]existências poéticas — título sugestivo para um evento 

artístico-cultural que, parece, renovou-se, resistiu e [re]existiu a partir da mobilização de artistas 

e gestores que, juntos, [re]inventaram e [re]ergueram o festival, como permite conotar a imagem 

(Figura 14) de dois bonecos de mãos dadas que apontam para o foco de luz ao mesmo tempo 

em que levantam os braços livres, mas unidos por um fio que, subliminarmente, conecta-os num 

mesmo espaço. 

 

                                                            
41 O recorte temporal do estudo é 2001-2108 e as entrevistas feitas se relacionam a esse período, mas decidiu-se 

inserir informações de 2019 porque a escrita desta dissertação foi concluída em 2020, quando a 17ª edição do 

festival já havia acontecido, e por considerar-se a relevância desses dados para a memória cultural goianiense. 
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Figura 14 – Cartaz da 17ª edição do Goiânia em Cena, 2019 

 
Fonte: Acervo pessoal Marci Dornelas 

 

Tomando a ideia de Aleida Assmann (2011) de que a escrita, a imagem, o corpo e os 

locais constituem meios da memória e são os portadores materiais da memória cultural, pode-

se afirmar que tudo o que foi e é dito e mostrado sobre o Goiânia em Cena contribui para 

consubstanciar a identidade do festival e a memória cultural goianiense. 
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3 FALANDO SOBRE O GOIÂNIA EM CENA: NARRATIVAS PERFORMATIVAS 

 

Após consultar literatura especializada no campo de estudo das performances culturais, 

percebe-se que são amplas as ressonâncias possíveis ― constatação compartilhada por 

importantes estudiosos desse campo, como Erving Goffman42 (1986, 2011), Paul Bouissac43 

(2014), Richard Bauman44 (1977) e Richard Schechner (2006) ― e que performativo é um 

termo análogo para o verbo to perform, que significa desempenhar, representar um papel, tanto 

na perspectiva artística quanto na social.  

Entende-se que os festivais de artes cênicas constituem objeto de análise no campo dos 

estudos das performances culturais por suas particularidades simbólicas com sentido 

performativo, ou seja, pode-se conceber o próprio festival como uma ação performativa que 

favorece as interações sociais, pois é um espaço aberto às celebrações festivas, às expressões 

artísticas e culturais.  

É assim, como performance cultural, que se enxerga o Goiânia em Cena, numa fusão de 

linguagens que se mesclam não apenas nos palcos, mas também nos bastidores, no fazer 

artístico-cultural e no fazer acontecer do festival em um período delimitado. Ao estudá-lo, tem-

se contato com textos, imagens e narrativas performativas que revelam o que foi dito no passado 

e o que, no presente, fala-se desse festival e sua trajetória.  

Toma-se aqui a linguagem como forma de ação e os atos da fala como atos 

performativos (AUSTIN, 1990) para interpretar e compreender as narrativas feitas por pessoas 

envolvidas com a realização do Goiânia em Cena. E, nesse movimento, assume-se, usando as 

palavras do filósofo Danilo Marcondes de Souza Filho (1990, p. 10), que “não há separação 

radical entre ‘linguagem’ e ‘mundo’, porque o que consideramos a ‘realidade’ é constituído 

exatamente pela linguagem que adquirimos e empregamos”. 

Linguagem e mundo se entrelaçam no Festival Goiânia em Cena, performance cultural 

imersa no campo das políticas públicas, como foi demonstrado anteriormente, por caracterizar-

se como um evento realizado por uma instituição pública ― a Secult ― e por ter a proposta de 

contribuir com o desenvolvimento artístico, técnico e profissional, estimulando a produção 

cultural e, consequentemente, colaborando para a formação da memória cultural goianiense, 

                                                            
42  Erving Goffman foi um cientista social, antropólogo, sociólogo e escritor canadense. Foi considerado "o 

sociólogo norte-americano mais influente do século XX”. 
43  Paul Bouissac é professor emérito no Victoria College, University of Toronto, Canadá. É uma figura 

mundialmente conhecida em semiótica e um pioneiro nos estudos circenses. 
44 Richard Bauman é um folclorista e antropólogo estadunidense. Professor emérito de folclore, antropologia e 

comunicação e cultura da Universidade de Indiana, foi diretor do Centro de Estudos Interculturais de Folclore e 

Etnomusicologia da Universidade do Texas. 
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como destacou o então secretário de Cultura de Goiânia, Sandro Ramos di Lima, no livreto de 

programação da segunda edição do festival, realizada em 2003: 

 

Ao direcionarmos nossos olhares para Goiânia, percebe-se a dimensão de sua 

diversidade cultural. Percebe-se, também, a necessidade de construir coletivamente 

políticas públicas que representem essa multiplicidade e compreendam a cultura como 

veículo principal na afirmação das identidades e valores sociais. Assim, busca-se 

trazer o cidadão para o centro da vida da cidade por intermédio do trabalho, educação, 

do lazer e da arte. Dessa forma, o Goiânia em Cena-Festival de Artes Cênicas amplia 

seu campo de abrangência, transformando-se em um Programa de Ação Cultural de 

Políticas Públicas, coletivo e pluralista. O Goiânia em Cena vem consolidar o 

compromisso desta gestão de garantir à população goianiense a inclusão social e a 

democratização do acesso à produção cultural de qualidade. O festival evoluiu de uma 

mostra essencialmente teatral45 para um olhar abrangente sobre as linguagens de cena, 

incluindo o circo, a dança e o teatro de bonecos (LIMA, 2003). 

 

Mas, o que pensam artistas e gestores envolvidos na dinâmica do evento? Quais as 

percepções deles sobre o festival?  

Para responder a esses questionamentos, dá-se ênfase às falas de sujeitos que “fizeram” 

o festival com objetivo de captar o olhar que eles constroem e em que medida fabricam uma 

memória do teatro goianiense a partir de suas lembranças e relações com o Goiânia em Cena, 

considerando-se, como diz Jacy Alves de Seixas (2001, p. 42), que “toda memória é 

fundamentalmente ‘criação do passado’” e que “a lembrança é em larga medida uma 

reconstrução do passado com a ajuda de dados emprestados do presente, e, além disso, 

preparada por outras reconstruções feitas em épocas anteriores (HALBWACHS, 1990, p. 71). 

Neste estudo, adotou-se o método etnográfico e a técnica de entrevista semiestruturada 

para obter percepções e pontos de vista de sujeitos cujas experiências se entrelaçaram ao 

Goiânia em Cena, possibilitando a construção de narrativas singulares como representativas de 

vivências que, segundo o sociólogo italiano Roberto Cipriani (1988), despontam 

profundamente entranhadas no social, colocando o universal invariavelmente presente no 

singular. 

Para a entrevista semiestruturada foi composto roteiro com duas questões abertas, 

possibilitando aos(às) entrevistados(as) discorrer sobre o tema proposto, sem respostas ou 

condições prefixadas pela pesquisadora. Por meio dela, coletaram-se dados relativos ao ponto 

                                                            
45 Participaram do primeiro Goiânia em Cena os seguintes grupos e espetáculos: Cia dos Sonhos (DF) com as 

peças Álbum Wilde e Arlequino; Piollin Grupo de Teatro (PB) com Vau da sarapalha; Júlio Vilela e Elenco (GO) 

com Jú Onze e 24; Cia Mundim Tíatre (DF) com Aqui ninguém paga meia; Grupo Galpão (MG) com Um trem 

chamado desejo e Um Moliére imaginário; Kalluh Araújo (MG) com Uma professora maluquinha e O teatro de 

sombras de Ofélia; Cia de Dança Repentistas do Corpo (SP) com Cordel encorpado; Marcos Antônio Rodrigues 

(SP) com Copenhagen; Grupo Arte & Fatos (GO) com Herdeiros de Zumbi; Grupo Solo de Dança (GO) com o 

espetáculo Obliquação. 
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de vista de 10 participantes do estudo (cinco gestores e cinco artistas), incluindo 

impressões e recordações mais marcantes do festival.  

Aos(às) interlocutores(as) foi perguntado como o Festival Goiânia em Cena se 

estruturou no período em que eles(as) estiveram presentes e como o perceberam sob os aspectos 

econômico, social cultural e administrativo. As falas foram gravadas em áudio e parte delas foi 

transcrita para compor o texto desta dissertação. As entrevistas na íntegra se encontram no 

Apêndice E. Para análise e discussão dos dados coletados, o estudo se baseou principalmente 

nos conceitos teóricos de Maurice Halbwachs Aleida Assmann.  

 

3.1 Goiânia em Cena vista pelo campo artístico teatral goianiense 

 

Da multiplicidade de vozes que representam pontos de vista sobre o Festival Goiânia 

em Cena, foram ouvidas as de cinco artistas, cujos perfis acadêmicos e profissionais são aqui 

resumidamente apresentados: 

Danilo Alencar Alves Pinto, dramaturgo e diretor do grupo Arte & Fatos da 

Coordenação de Arte e Cultura da PUC-Goiás desde 1988, onde ministra oficinas de teatro para 

atores iniciantes e profissionais. Com atuação relevante na cena goiana, é autor das peças Nos 

trilhos da história, Liberte uai, Sob o sol de Canudos, Anjos poetas, Herdeiros de Zumbi, A 

clara do ovo, Travesseiro e Mundo cerrado. Durante 10 anos, encenou o espetáculo Balada de 

um palhaço, de Plínio Marcos ― montagem que circulou pelo Brasil e conquistou vários 

prêmios em importantes festivais do país.  

Ana Cristina Evangelista dos Santos, fundadora e atriz do Grupo Zabriskie, criado em 

1988, tendo como uma de suas linhas a montagem de fatos históricos, além de dedicar-se à 

montagem de textos autorais e da dramaturgia universal e à pesquisa sobre o trabalho do ator e 

das diversas formas e possibilidades do fazer teatral. O grupo vem de uma atuação consistente 

no estado de Goiás e participa de apresentações em festivais, mostras e temporadas em várias 

cidades do país. 

Lázaro Moreira Gomes Júnior, ator, coreógrafo e diretor de produção. Formado em 

educação física e mestre em performances culturais, é professor da rede municipal de educação 

de Goiânia. Cofundador da Cia Nu Escuro, esteve presente em todos os espetáculos da 

companhia como ator, exceto no espetáculo Plural, onde foi assistente de direção. Em 2002 

assumiu a direção de produção da Nu Escuro, atuando em todos os projetos desenvolvidos. 

Dirigiu e coreografou os espetáculos Hoje é domingo e Nem a morte nos separa, do Grupo Solo 

de Dança. 
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Adriana Brito, atriz e historiadora, especialista em filosofia da arte e professora na área 

de produção cênica, teatro e circo no Itego em Artes Basileu França, trabalhou com diretores 

como Pedro Zurziste Reginaldo Saddi, Hugo Rodas, Marcos Fayad, Samuel Baldini, Henrique 

Rodovalho, Danilo Alencar, Hugo Zorzetti, Sandro di Lima, Otavinho Arantes e Ana Cristina 

Evangelista. Atuou em filmes, programas de TV, comerciais e minissérie. Integra a Cia Nu 

Escuro, participando dos espetáculos O cabra que matou as cabras, Gato negro e Pitoresca, 

com direção de Hélio Froes, Plural, Envelopes e Dramas ao cubo, com direção de Izabela 

Nascente, e Preciso olhar, com direção de Henrique Rodovalho. 

Izabela Nascente, formada em artes cênicas e mestre em performances culturais, iniciou-

se no teatro em 1993. Participou de mais de 40 espetáculos como atriz e em 2000 ingressou na 

Cia Nu Escuro, onde participa das montagens como diretora, figurinista, cenógrafa e atriz. No 

cinema desde 2006, trabalhou como atriz e principalmente como diretora de arte em filmes, 

gravação de DVD e minisséries. Em 2002 iniciou sua pesquisa em teatro de animação e sua 

formação de bonequeira-construtora-manipuladora. Fez cursos com os grupos de teatro de 

bonecos Giramundo e Pigmalião Escultura que Mexe, além de duas residências com Duda Paiva 

Company. É diretora artística das cinco edições do Festival do Boneco.  

E é com as recordações de Izabela Nascente que começa a construção do que se pode 

chamar de “colcha de retalhos” ― memórias e opiniões individuais que consubstanciam uma 

construção coletiva ― do Festival Goiânia em Cena.  

Cabe aqui a analogia entre o dizer e uma colcha de retalhos proposta por Carmen Lúcia 

Hernandes Agustini (2000, p. 15), para quem “o dizer resulta de recortes [da] memória do dizer 

que o sujeito-falante, imbuído histórica e ideologicamente por um lugar de significação, 

(re)corta e costura”. Nessa colcha, os tecidos se torcem e se dobram no processo de confecção 

da colcha. “Essa analogia dizer-colcha me permite compreender e explicitar que todo dizer se 

constrói por um retorno constante a outros dizeres” (AUGUSTINI, 2000, p. 15). 

Tecendo suas memórias, a atriz Izabela Nascente recorda momentos vivenciados no 

período das primeiras edições: 

 

Eu acho que a primeira edição... O que eu lembro. Eu não lembro muita coisa assim... 

Que já tem um tempo né..., mas eu lembro assim que nós estávamos muito 

esperançosos... Assim que a gente estava num momento político cultural muito 

efervescente né... Que... Era o Sandro di Lima... Ele trouxe neste momento que ele foi 

secretário e muitas ações para a cidade... E o Goiânia em Cena foi assim... Uma ação 

muito importante e foi na época... É... Mobilizou muito os artistas para participar né... 

(informação verbal)46  

                                                            
46 Entrevista concedida por Izabela Nascente a Rosemary Aparecida de Jesus em 27 set. 2019. 
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Percebe-se que o evento, em sua proposta original, produziu no grupo uma sensação de 

esperança, que se traduziu na expectativa de atuação do poder público local na cena artística da 

cidade de modo mais contundente. 

A fala da atriz remete a 2001, ano de lançamento do festival, e a um sujeito diretamente 

envolvido na sua realização ― o secretário de Cultura, Sandro di Lima ―, cujo nome aparece 

no verso do cartão de apresentação do Goiânia em Cena daquele ano (Figuras 15 e 16). No 

“expediente” também constam os nomes de dois outros participantes da pesquisa: Constantino 

Isidoro Filho e Marci Dornelas. 

 

Figura 15 – Cartão da primeira edição do 

Goiânia em Cena, 2001 (anverso) 

 
Fonte: Acervo pessoal de Marci Dornelas  

Figura 16 – Cartão da primeira edição do Goiânia em 

Cena, 2001 (verso) 

 
Fonte: Acervo pessoal de Marci Dornelas 

 

A realização das oficinas foi indicada como um dos pontos positivos do Goiânia em 

Cena e, sobre isso, Adriana Brito falou: 

 

Lembro também, assim, muito também das oficinas do Goiânia em Cena... Eu me 

lembro assim quando os Barbatuque vieram num desses né... Numa dessas edições... 

E eu me lembro das oficinas... Então assim as oficinas também... As oficinas 

também... Sabe assim... Ganham muito ponto aí porque assim eram oficinas muito 

legais... (informação verbal)47  

  

Ela se referiu ao grupo brasileiro de percussão corporal Barbatuques, que se apresentou 

na quinta edição do festival, realizada de 27 de outubro a 7 de novembro de 2006. A temática 

desse ano ― Das vanguardas ao experimentalismo na cena contemporânea ― foi destacada 

                                                            
47 Entrevista concedida por Adriana Brito a Rosemary Aparecida de Jesus em 27 set. 2019. 
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no anverso da capa do livreto da programação (Figura17), no qual constam diversos espetáculos 

de teatro, música dança e circo apesentados por artistas e grupos brasileiros e de outros países, 

bem como oficinas de percussão e de expressão corporal, crítica de dança, montagem 

experimental e modelação da presença cênica. 

 

Figura 17 – Livreto da quinta edição, 2006 

 
  Fonte: Acervo pessoal de Marci Dornelas  

Programação da quinta edição, 2006  
 

Espetáculos: Alto Contraste (Chile) - La vitrina; Yann Marussich (Suíça) – 

Traversée; Maria Clara Villa-Lobos (Bélgica) – M. Uma peça mediana; 

Barbatuques (SP) – Corpo som; Pia Frauss (SP) – Bichos do Brasil; Cia Teatral 

Movimento (RJ) – Esfíncter; Meme - Grupo de Pesquisa do Movimento (RS) – Bu! 

um olhar adulto sobre a criança que há em nós; Grupo Cena II Cia de Dança (SC) 

– Skinnerbox; Leões de Circo (RJ) – A descoberta das Américas; Circo Zanni (SP) 

– Circo Zanni; Balé da Cidade de São Paulo - Companhia (SP) – Freud o homem, 

Ponto final da última cena, Um outro corpo, Dois corpos que caem e Um campo 

em preto e branco; Cia de Solos e Bem Acompanhados (RJ) – Sobre anjos e grilos; 

O universo de Mario Quintana, Pois é vizinho; Grupo dos Cinco (RJ) – O urso; 

Grupo de Dança Primeiro Ato (MG) – Quebra-cabeça e Mundo perfumado; Cia do 

Bebê (RS) – Il primo mirácolo - Roberto Birindelli; Cia Mário Nascimento (MG) 

– Do ritmo ao caos; Macunaíma Grupo de Arte Teatral Ltda (SP) – Pret-à-porter 

8; Cia Marula de Teatro (GO) – Todo os homens da casa de Sat; Cia Nu Escuro 

(GO) – Envelope; Cia in Cena (GO) – Melodrama; Alexandre Marques (GO) – 

Willian Shakespeare entre o céu e a Terra; Grupo Guará (GO) – Escola de 

mulheres; Nômades – Grupo Experimental de Dança (GO) - ... E o corpo ainda 

pulsa; Teatro que Roda (GO) – Das saborosas aventuras de Dom Quixote de La 

Mancha e seu escudeiro Sancho Pança - Um capítulo que poderia ter sido; Grupo 

de Teatro Arte & Fatos da UCG (GO) – A clara do ovo.  

 

Oficinas: Percussão corporal (Barbatuques - SP); O corpo que dança (Armando 

Aurich - SP); Corpo criativo (Claudia Palma - SP); Criação de texto e composição 

de personagem (Sérgio Faria - BA); O corpo que dança conta história (Roberto 

Pereira - RJ); Crítica de dança (Roberto Pereira - RJ); Montagem experimental: 

celeiro das artes (Paulo Guimarães - RJ); O corpo em cena – modelação da presença 

cênica (Roberto Birindelli).  

 

Fonte: Marci Dornelas  

 

A qualidade dos espetáculos que foram trazidos também mereceu destaque nas palavras 

de Lázaro Moreira Gomes Júnior: “Então, assim... Do ponto de vista dos primeiros Goiânia em 

Cena, os espetáculos que vieram de fora... Isso era muito importante, a força que tinha os 

espetáculos...” (informação verbal)48  

            Fato é que, na segunda edição, realizado entre 19 de outubro e 2 de novembro de 2003, 

o festival tomou corpo com ampliação em seu quadro de apresentações. Contou com três 

espetáculos internacionais, 13 grupos locais e 10 grupos nacionais, grupos de artistas em cenas 

curtas com apresentações (dança, circo, teatro, música e exposições de artes plásticas) por 

                                                            
48 Entrevista concedida por Lázaro Moreira Gomes Júnior a Rosemary Aparecida de Jesus em 27 set. 2019. 
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vários espaços urbanos alternativos e palcos tradicionais com uma estrutura itinerante. Debates, 

seminários e atividades de formação artísticas fizeram parte da programação.  

Essa edição trouxe como destaque o Mercado das Pulgas, palco multicultural 

ambientado para apresentações, shows musicais, teatro, dança, artes plásticas, bazar, fotografia, 

literatura, multimídia e performances ― espaço cultural aberto para a livre expressão e 

interação entre todos da classe artística e o público.  

Salientando que “o contato com outros artistas é muito importante”, Lázaro Moreira 

falou sobre esse espaço: 

 

O Mercado das Pulgas era um momento muito importante e que era um momento após 

os festivais sempre rolava um show... É... E aí os artistas da cidade, o público em 

geral... Iam os artistas que tinham apresentado. Teve um ano que o Mercado das 

Pulgas foi no Jóquei Clube49... foi muito bacana. Teve um ano que foi no Centro de 

Tecnologia do Espetáculo50... que é ali em frente ao Teatro Inacabado51... Inclusive 

nem existe mais... Que era um prédio que a prefeitura locou por um tempo e depois 

que... depois de algumas gestões perdeu o aluguel aí depois... vendeu... Num existe 

mais o prédio, mas teve um ano que foi bacana lá também... (informação verbal)52  
 

De cada fala emergiram emoções, sensações de um fazer parte da história que se conta 

individual e coletivamente. Nesse sentido, retoma-se, por meio da linguagem, a memória 

vivenciada no passado. A linguagem é o espaço social das ideias.  

A atriz e fundadora do Grupo Zabriskie, Ana Cristina Evangelista dos Santos53, apontou 

algumas transformações pelas quais o festival passou, abrindo espaço para outras categorias de 

teatro, o que, para ela, foi positivo. Em suas recordações, ela considerou que o Goiânia em Cena 

amadureceu quando ampliou seu espaço para o teatro infantil.  

                                                            
49 O Jóquei Clube de Goiás é um clube recreativo situado no centro da cidade de Goiânia. Fundado em 1938, foi 

o primeiro clube da então nova capital de Goiás. Da década de 1940 até o final dos anos 1980, foi referência nas 

atividades esportivas e de lazer e nos bailes de carnaval na cidade. Em 2010 o clube foi praticamente fechado e 

hoje sobrevive com renda de aluguel de salas e espaço para estacionamento (ABREU, 2016). 
50 O Centro de Tecnologia do Espetáculo (Cete) foi criado durante a gestão de Sandro di Lima no comando da 

Secretaria Municipal de Cultura para sediar o Goiânia em Cena em 2003. Era lá que funcionava o Mercado das 

Pulgas, espaço multicultural com shows, feiras, oficinas e bar. O prédio do Cete fica em frente ao Teatro Inacabado 

(MOREIRA, 2007). Foi um espaço voltado à formação técnica de profissionais nas áreas de cenografia, 

cenotécnica, figurinos e adereços, iluminação e sonorização cênica. Também atendia a demanda de grupos de 

teatro de Goiânia para ensaios e criação de espetáculos e eventos. Atualmente está desativado. 
51  O Teatro Inacabado foi construído por iniciativa da Agremiação Goiana de Teatro (AGT), liderada pelo 

teatrólogo Otavinho Arantes. As obras do teatro começaram em fins dos anos 1950 e foram concluídas nos anos 

1960. Ganhou esse nome porque começou a funcionar antes de estar completamente finalizado. 

Recebeu figuras ilustres das artes cênicas, como Fernanda Montenegro, Ziembrinski e Paulo Autran. 

Projeto do arquiteto Walter Guerra, o teatro é representante da arquitetura moderna em Goiânia. Hoje o teatro é 

administrado pela Fundação Otavinho Arantes (IPATRIMÔNIO, 2020). 
52 Entrevista concedida por Lázaro Moreira Gomes Júnior a Rosemary Aparecida de Jesus em 27 set. 2019. 

53 Entrevista concedida por Ana Cristina Evangelista dos Santos a Rosemary Aparecida de Jesus em 2 out. 2019. 
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Essa categoria não havia sido contemplada em várias edições e esse foi o motivo, 

segundo ela, que levou o grupo a inscrever-se poucas vezes para participar do evento. Apesar 

disso, Ana Cristina se referiu, com manifestada satisfação, à inserção mais recente de 

espetáculos infantis na programação: 

 

E aí olha só! A segunda participação já foi com o espetáculo para criança que foi o 

Lua e luas sabe... Então você vê... Olha só... Como também o festival de certa forma 

amadureceu... Esse ano [2019] Esse ano nós nos inscrevemos... Não fomos 

selecionados, mas olha só... Que coisa boa! Tem espetáculo para criança na grade né... 

Como é que fala... Na programação. Eu acho que isso foi um ganho muito grande 

sabe... Tem trabalho. Olha só! Essa nossa permanência... (informação verbal)54 

 

A peça infantil Luas e luas foi encenada na décima edição do festival, que teve como 

temática a diversidade. Também foi apresentada pelo mesmo grupo na 16ª edição. Antes disso, 

o Zabriskie participou da nona edição do Goiânia em Cena, com a peça Amor I love you, 

indicada para espectadores a partir de 14 anos de idade. 

O Goiânia em Cena, ao longo dos anos, passou a ser um celeiro de esperanças dos 

artistas de teatro. Por isso, o festival é sempre pressionado a ofertar ou atender às diversas 

demandas do teatro experimental, não-comercial, teatro pós-dramático, teatro infantil, teatro de 

rua e diferentes outras classificações dos modos de fazer teatro pelos artistas locais.  

Se o festival pretendia colocar em foco a cidade de Goiânia, foram os artistas de teatro 

que colocaram holofotes sobre o Festival Goiânia em Cena em meio às suas atividades na 

cidade. Nesse sentido, o evento foi adquirindo relevância e, em certa medida, tornou-se 

imprescindível para alimentação e reforço do campo artístico local. 

O diretor do Grupo Arte & Fatos, que participou da primeira edição em 2001, Danilo 

Alencar, destaca mais um exemplo da representatividade que o festival possui para a cidade de 

Goiânia: 

 

Então eu tenho como filosofia que o grande aprendizado no fazer teatral está no 

intercâmbio... Está na relação com o outro... Não existe nenhuma perspectiva, não 

existe nenhuma possibilidade de você... se eleger como dono do próprio umbigo e 

achar que seus espetáculos são referenciais se você não dialoga com outras instâncias, 

outros espetáculos e essa é uma particularidade do Grupo de Teatro Arte & Fatos... 

Que eu estive à frente dele... Sou o fundador dele né... De tentar esse intercâmbio com 

outras linguagens, outros pensamentos... E uma das possibilidades que eu tive dentro 

do estado de Goiás, se não uma das raras, foi o Goiânia em Cena... Então, eu acho que 

ele é imprescindível, eu acho que tem que se manter, eu acho que a instância política 

pública, que no caso é a instância municipal, tem que olhar com muito carinho esse 

festival (informação verbal)55  

                                                            
54 Entrevista concedida por Ana Cristina Evangelista dos Santos a Rosemary Aparecida de Jesus em 2 out. 2019. 
55 Entrevista concedida por Danilo Alencar a Rosemary Aparecida de Jesus em 3 out. 2019.  
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Nas falas dos artistas envolvidos com o festival se percebe que, mesmo mantendo-se de 

pé no decorrer dos anos, o Goiânia em Cena passou e vem passando por altos e baixos, o que 

veio a descaracterizar o evento no tocante à objetividade e à identidade por eles propostas ― 

processo agravado pela multiplicação das demandas e expectativas da classe artística. Sabe-se 

que cada edição se configura de acordo com os interesses da gestão pública, que muda a cada 

quatro anos, e que isso pode afetar a qualidade da produção do evento.  

Explícita ou nas entrelinhas, a percepção dos artistas é a de que o governo municipal 

precisa ter uma visão sistêmica da área cultural para compreender todos os seus meandros, o 

que implica um olhar preocupado e atento para o Festival Goiânia em Cena, que pode 

enriquecer ainda mais o cenário cultural da cidade e instigar a diversificação de fazeres 

artísticos.   

Na opinião dos entrevistados, o festival é importante para a cena goianiense, pois se 

configura como espaço privilegiado para os artistas mostrarem seus trabalhos e se arriscarem 

em suas propostas. Eles apontam a relevância Goiânia em Cena a partir da compreensão de que 

ele não apenas atende aos interesses de segmentos específicos, mas também funciona como 

catalisador de arte e cultura. Por isso a defesa, unânime entre os artistas, de sua continuidade e 

diversidade.  

Lázaro Moreira reconhece a importância do festival; no entanto, indica aspectos 

negativos no tocante à participação da cena local: 

 

Ele teve uma potência muito grande, mas teve muitos equívocos: o primeiro é que no 

primeiro Goiânia em Cena apenas um grupo de Goiânia participou... Isto para mim é 

inaceitável. Então, não é Goiânia em Cena... Um ou dois... Foi o grupo do Danilo e 

um outro... É... Goiânia é o palco... Goiânia num tá em cena... Goiânia é palco... No 

primeiro ano teve este equívoco, eu acho que tinha que ter... Tem que ter no mínimo 

o mesmo tanto que tem de espetáculo de fora... Tem que ter espetáculo da cidade... 

Não faz sentido gastar um dinheiro público de uma cidade com um festival que não 

os artistas da cidade não vai tá em cena... (informação verbal)56  

 

Comparte essa opinião a atriz Ana Cristina Evangelista dos Santos: 

 

Outra coisa que eu acho... Que o festival Goiânia em Cena também ganhou... Foi que 

da sua criação... Da sua lá atrás... A lembrança que eu tenho... Assim... É que não 

havia muito espaço para é... Para é... Ah... Para o trabalho produzido local... Era um 

festival voltado para trazer grupos de fora sabe... (informação verbal)57  

 

                                                            
56 Entrevista concedida por Lázaro Moreira Gomes Júnior a Rosemary Aparecida de Jesus em 27 set. 2019. 
57 Entrevista concedida por Ana Cristina Evangelista dos Santos a Rosemary Aparecida de Jesus em 12 out. 2019. 
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Há aqui um importante elemento de identidade e definição das funções do festival e seu 

contraste com a concepção e as expectativas dos artistas locais. Inicialmente, como dito por 

Sandro di Lima58, o Goiânia em Cena foi pensado como estratégia não essencialmente para 

divulgar a cena local, mas, antes, para inserir a cidade de Goiânia no circuito de companhias e 

artistas nacionais.  

Porém, ao longo do tempo, o festival substituiu esperanças por desilusões. Dificuldades 

burocráticas para prestação de contas encontradas por alguns grupos locais e de outros estados 

e a falta de pagamentos afetou negativamente a imagem do festival. As más notícias correm e 

por vezes atingem até mesmo pessoas que não estão implicadas no processo de pagamento. 

Exemplo disso foi revelado por Izabela Nascente em entrevista quando contou sua experiência 

ao viajar com seu grupo para se apresentar fora do estado: 

  

Tiveram algumas questões assim... Demora... Para receber o cachê... Essas coisas 

assim... E aí foi dificultando em alguns pontos essas produções.  Eu lembro que a Nu 

Escuro saía de Goiânia, encontrava com algum grupo que tinha apresentado aqui... 

que não tinha recebido... O pessoal falava como se a gente estivesse devendo a eles, 

sabe... devendo... eles ficavam assim... com grilo, sabe? (informação verbal)59  

 

A questão do atraso no pagamento de cachês foi um dos fatores que contribuíram para 

a não credibilidade do festival, com consequências fora do estado, como destacou Danilo 

Alencar: 

 

Uma das particularidades... A questão de acerto de pagamento... Não é de um ano para 

o outro e isso acaba manchando a imagem do festival... Particularmente com os grupos 

de fora, com os grupos de outros estados, com grupos internacionais e muito também 

com os outros locais onde... Tomara que esse ano essa coisa seja resolvida..., mas isso 

é uma questão séria, né? (informação verbal)60   

 

Outros aspectos foram compondo a lista de descontentamentos e desilusões dos artistas 

locais. A ideia de descentralizar as apresentações está entre eles. Mesmo não tenho se repetido 

ao longo dos anos, essa estratégia ainda produz críticas à organização e é lembrada com 

desconforto por Lázaro Moreira:  

 

 

 

 

 

                                                            
58 Entrevista concedida por Sandro Ramos di Lima a Rosemary Aparecida de Jesus em 13 set. 2019. 
59 Entrevista concedida por Izabela Nascente a Rosemary Aparecida de Jesus em 27 set. 2019. 
60 Entrevista concedida por Danilo Alencar a Rosemary Aparecida de Jesus em 3 out. 2019. 
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Umas coisas que funcionam no plano da ideia e não funcionam no plano da prática... 

que foi a ideia de descentralizar, de sair do centro da cidade, começar a levar pra... 

para os bairros mais periféricos. Eu lembro que a primeira vez que nós 

participamos...Nós participamos com o Carro caído, que é um espetáculo a partir de 

um conto do Câmera Cascudo que a gente montou. Tem anjo, tem capeta, tem toda 

uma... uma... narrativa não cristã enquanto espetáculo, mas dessas figuras... uma 

narrativa destas figuras que o cristianismo trabalhou muito né... E colocou a gente lá 

no Rio Formoso, em um cento espírita... kardecista... Então, assim, vai para um 

espetáculo que tem anjo, capeta, apresentar onde eles não acreditam em anjo, capeta, 

não faz nexo para o público de lá... (informação verbal)61  

 

A edição à qual se refere o ator é a segunda, realizada de 19 de outubro a 2 de novembro 

de 2003. A peça Carro caído é uma adaptação livre de um conto popular recolhido por Câmara 

Cascudo. Conta a história de um carreiro de nome Rubião que tinha uma grave mania de falar 

nome feio (do Tinhoso) junto com nome Santo. E, mesmo tendo sido alertado do mau agouro 

que poderia acometê-lo, continuava com os xingamentos. Até que um dia Rubião vai buscar, 

com um carro de boi, o sino para a capela de Santa Bárbara. Na volta, ele é surpreendido pela 

visita do Coisa Ruim, que o leva para o inferno. Então, Tião, seu melhor amigo, com a ajuda 

do atrapalhado anjo Gabriel, vai tentar resgatá-lo (A REDAÇÃO, 2019b). 

Em síntese, analisando-se o conjunto de falas dos interlocutores da pesquisa, percebe-

se uma mescla de expectativa, esperança, desilusões e críticas ― componentes de um mosaico 

de atos performativos e de memórias que consubstanciam parte da história do Festival Goiânia 

em Cena e das artes na cidade. Há que se considerar, como propõe Mikhail Bakhtin (1999), que 

todo discurso, seja ele constituído de palavras ou de imagens, traz marcas culturais, sociais e 

históricas e que, em situação de uso, a linguagem é um espaço de produção de sentidos que 

interfere e influencia na construção da vida sociocultural.   

E são muitas as vozes e os atos de fala que se entrecruzaram no processo de construção 

de uma história marcada pela multiplicidade e heterogeneidade de pontos de vista que dialogam 

e tecem um dizer coletivo permeado por uma significação social e historicamente constituída. 

O Goiânia em Cena compõe capítulos da história da cidade e da vida de artistas goianienses 

que ajudam a escrevê-la. São eles que, ao mesmo tempo em que valorizam o evento como 

espaço de cultura e arte, reivindicam sua manutenção a partir de perspectivas mais amplas, 

notadamente no que se refere à organização, ao atendimento de expectativas e à promoção de 

políticas públicas culturais que o sustentem. 

 

 

                                                            
61 Entrevista concedida por Lázaro Moreira Gomes Júnior a Rosemary Aparecida de Jesus em 27 set. 2019. 
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3.2 Festival Goiânia em Cena na visão dos gestores: as representações se revelam 

 

Nesta seção são descritas as representações das lembranças de interlocutores a respeito 

do Festival Goiânia em Cena pelo viés do poder público e sua gestão. Esses sujeitos que 

lembram, como diz Maurice Halbwachs (1990), estão inseridos num grupo de referência, cuja 

memória individual é agasalhada pela memória coletiva. Da mesma forma, “um quadro não 

pode produzir totalmente sozinho uma lembrança precisa e pitoresca. Porém, aqui, o quadro 

está repleto de reflexões pessoais [...]e a lembrança é uma imagem engajada em outras imagens, 

uma imagem genérica reportada ao passado” (HALBWACHS, 1990, p. 73). 

Integram a memória coletiva as lembranças enredadas nas imagens do Goiânia em Cena, 

que, não por acaso, acontece em outubro. É nesse mês que o governo municipal promove 

diversas atividades artístico-culturais para comemorar o aniversário da cidade, que teve sua 

pedra fundamental lançada em 24 de outubro de 1933. Assim, o festival também opera como 

elemento político de reforço para as ações do poder público voltadas à população, presenteando-

a com a produção cênica local e espetáculos vindo de fora.  

Para resgatar memórias acerca das circunstâncias em que se efetivaram as primeiras 

ações em torno do Goiânia em Cena, volta-se o foco para as representações de pessoas que 

vivenciaram os momentos de criação do festival, considerando a leitura feita pelo historiador 

italiano Franco Cardini da concepção de Halbwachs sobre o lugar da memória coletiva nos 

processos históricos: 

 

A grande protagonista da história é a memória coletiva, que tece e retece, 

continuamente, aquilo que o tempo cancela e que, com a sua incansável obra de 

mistificação, redefinição e reinvenção, refunda e requalifica continuamente um 

passado que, de outra forma, correria o risco de morrer definitivamente ou de 

permanecer irremediavelmente desconhecido (CARDINI, 1988, p. xii). 

 

É justamente por reconhecer a importância das memórias individuais e da memória 

coletiva que se inserem, neste estudo, as falas de cinco interlocutores que participaram de 

capítulos da história do festival e cujos perfis acadêmicos e profissionais são aqui sintetizados: 

Sandro Ramos di Lima, secretário de Cultura de Goiânia de 2001 a 2004. Graduado em 

tecnologia em produção cênica e especialista em docência no ensino de teatro. Atualmente é 

professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG). Tem 

experiência na área de artes, com ênfase em teatro. É idealizador do Festival Goiânia em Cena. 
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Kleber Branquinho Adorno, graduado em direito pela Universidade Federal de 

Uberlândia, presidiu por dois mandatos a União Brasileira de Escritores. Foi secretário estadual 

de Cultura entre 1987 a 1989 e secretário de Cultura de Goiânia entre 2005 e 2012. 

Constantino Isidoro Filho, coordenador do festival da primeira à quarta edição (2001 a 

2004) e na 12a edição (2013). Graduado em artes cênicas e mestre em arte-teatro, é professor 

de teatro do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás. Tem experiência na 

área de artes, com ênfase em direção teatral, atuando principalmente nos seguintes temas: 

interpretação, dramaturgia e pedagogia teatral.  

Marcilene Dornelas da Cruz (Marci Dornelas), coordenadora do festival desde sua em 

várias edições. Formada em educação física, especialista em educação física escola-universo, 

produção cênica e gestão cultural, com atuação na área desde 1990. Elaborou e executou vários 

projetos culturais, como o Manga de Vento – Mostra Expandida de Dança, Festival 

Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica), Paralelo 16 – Mostra de Dança 

contemporânea. Trabalhou em vários festivais de teatro, dança circo e cinema, destacando-se o 

Goiânia em Cena, do qual participa desde a sua criação. É diretora de Políticas e Eventos 

Culturais da Secretaria de Cultura de Goiânia. 

  Glacy Antunes de Oliveira, secretária de cultura de Goiânia em 2013. Pianista, camerista 

e educadora, dirigiu a Escola de Música e Artes Cênicas da UFG de 1999 a 2007. Graduada em 

música e especialista em pedagogia da performance instrumental e em performance pianística. 

Professora titular da UFG, hoje aposentada, pertence, como professora colaboradora, ao corpo 

docente do mestrado em música da UFG, no qual coordena a disciplina música, cultura e 

sociedade. Sua experiência profissional se concentra em artes integradas, ensino superior de 

música, revisão e edição de partituras, música e cultura, música e políticas culturais. 

A história do Goiânia em Cena começou em 2001 com avaliação do cenário vigente e 

discussões sobre políticas públicas de cultura, segundo declaração de Sandro Ramos di Lima, 

idealizador do festival e secretário de Cultura na época:  

 

Bem, quando a gente pensou o Goiânia em Cena, a gente pensou antes em trabalhar 

com políticas públicas de cultura, entender a cultura como uma organização do 

pensamento social, afirmação de princípios, né, que vão além da questão de arte, da 

questão estética, como é que isto tá no cotidiano das pessoas. O que cabe aos 

governantes fazer na questão política e aí a gente tinha que fazer algumas perguntas 

anteriores ao festival. Que é a questão do fomento à produção a difusão dessa 

produção desse pensamento estético das elaborações né. E também a afirmação dos 

equipamentos culturais na cidade então... (informação verbal)62 

 

                                                            
62 Entrevista concedida por Sandro Ramos di Lima a Rosemary Aparecida de Jesus em 13 set. 2019. 
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Antes de ser secretário de Cultura, Sandro di Lima já tinha trajetória artística no cenário 

teatral goianiense, o que sugere que o debate de questões relativas à estruturação do campo 

artístico-cultural, naquele momento, não se pautava somente em seu posicionamento como 

gestor, mas também no interesse de atender anseios do setor artístico. 

Cabe lembrar que, em 2001, ocorreram mudanças no cenário político nacional, com o 

Partido dos Trabalhadores (PT) assumindo o poder político no Brasil. Essas alterações 

reverberaram por todo o país e um dos efeitos foi a criação de inúmeras políticas públicas 

sociais. Nesse contexto, do pensamento de Sandro di Lima fluíam ideias condizentes com a 

nova política de governo, com a implantação de políticas culturais pautadas na diversidade: 

 

De tá concomitante com uma política mais ampla porque a gente usava uma frase que 

o evento quando é o evento por si a gente brincava “e o evento levou”, né, ganha 

fôlego e aí deixa muito pouco na vida para os artistas, para cidades e ele promove uma 

fruição circunstanciada, mas não é capaz por si de construir uma motivação, hábitos, 

né, vinculação com a memória e ao mesmo tempo, além da visibilidade ser o 

panorama da produção, né, como é que ele pode aprofundar as reflexões, isso tudo 

dentro de um viés de política pública (informação verbal)63 

 

O Goiânia em Cena era pensado como evento com feição “marcadamente urbana”, 

como disse Sandro di Lima: 

 

Então, primeira coisa, o Goiânia em Cena nasceu dentro de uma concepção mais 

ampla de política pública sabendo que o evento por si só não é capaz né... De caber 

todas as questões da política pública, então ele tinha que refletir sobre as questões, 

outra é a pluralidade... De uma cidade muito nova... Uma cidade do século XX da 

metade do século XX então... Outra lógica de memória... Uma memória edificada 

tradicional, a memória em construção, são pessoas que se deslocaram também que 

seus lugares, têm as suas práticas, sua lógica cultural, celebração da vida confessional 

e tudo mais, então é... A gente tinha que entender o Goiânia em Cena muito diferente 

do que um festival em Porto Alegre, no Rio, São Paulo ou no Nordeste... Então a 

feição dele era marcadamente urbana... em uma cidade que já nasce depois do 

automóvel, depois da Revolução Industrial, impactando na vida da cidade... Então ele 

tinha que entender Goiânia como uma cidade do século XX... (informação verbal)64  

 

Observa-se, nos dizeres desse interlocutor, alusão a acontecimentos do passado que 

historicamente marcaram o presente. As referências ao tempo estão relacionadas a Goiânia, 

uma cidade relativamente nova, com uma “memória em construção”. Sandro di Lima falou 

sobre sua inquietação com questões multi e interculturais:   

 

 

                                                            
63 Entrevista concedida por Sandro Ramos de Lima a Rosemary Aparecida de Jesus em 13 set. 2019. 
64 Entrevista concedida por Sandro Ramos di Lima a Rosemary Aparecida de Jesus em 13 set. 2019. 
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Quem são esses atores, esses agentes, como é que você promove a visibilidade do 

artista sem que você estabeleça aquela hierarquia eurocentrada, né... Das linguagens 

que absorve geralmente uma forma mais convencional, tradicional, da arte cultura do 

teatro, da dança, da música... Como é que você consegue ir além disso e perceber 

outras camadas de elaboração artística e estética dessa pessoa... Ou desse agente 

singular que tá que na cidade e que antes, ele vindo da cidade menor, ele tinha uma 

importância... E hoje ele é mais um no mundo, estatística, ele é mais um na cidade 

que desaparece com as pessoas que apaga sua memória ou quando não converte essas 

memórias numa chamada memória formal, oficial, então, o Goiânia em Cena, ele tinha 

que conseguir dizer algo mais do que só um encontro em que durante uma semana, 

dez dias, mostrava a produção de fora do país e proporcionava o debate e a reflexão... 

Então ele tinha que realmente ser Goiânia em Cena (informação verbal)65  

 

 

Percebe-se a preocupação do então secretário de Cultura com certo formalismo que, ao 

que parece, fazia parte da memória da cidade. Ele defendia um perfil mais consistente para o 

Festival Goiânia em Cena, no sentido de que as artes da cidade deveriam acompanhar uma 

perspectiva de modernidade e desenvolvimento constante. Ao falar sobre o contexto social e 

político em que foi originado o festival, ele mencionou algumas características do evento, 

posicionando-o num cenário de edificação da memória da cidade. 

Sandro Di Lima contou que a equipe que assumiu a Secult em 2001 fez um diagnóstico 

sobre as possibilidades de trabalhar as políticas culturais de forma participativa e 

descentralizada, com olhar voltado para fomento, produção e difusão da cultura local. E ao 

mencionar que, “quando a gente pensou o Goiânia em Cena, a gente pensou antes em trabalhar 

com políticas públicas de cultura”, estava se referindo a um coletivo. Sua fala remete ao 

argumento de Halbwachs (1990) de que a formação da memória passa por um ponto individual 

e se estende ao plano coletivo, mesmo quando se estão processando, individualmente, vivências 

que aconteceram no passado.  

Pode-se dizer, então, que as memórias individuais de Sandro di Lima se inserem numa 

caixa de memórias coletivas, considerando-se que “cada memória individual é um ponto de 

vista sobre a memória coletiva” (HALBWACHS, 1990, p. 30). Isso significa admitir que “a 

rememoração pessoal situa-se na encruzilhada das malhas de solidariedades múltiplas dentro 

das quais estamos engajados” (HALBWACHS, 1990, p. 14). 

A especialista em ciências da comunicação, Eliza Bachega Casadei (2010, p. 155) 

salienta que “a constituição da memória é, em cada indivíduo, uma combinação aleatória das 

memórias dos diferentes grupos dos quais sofre influência ― e isso explicaria, em grande 

medida, porque as pessoas guardam memórias diferenciadas”. Assim, apesar de os indivíduos 

                                                            
65 Entrevista concedida por Sandro Ramos di Lima a Rosemary Aparecida de Jesus em 13 set. 2019. 
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que faziam parte da equipe da Secult em 2001 não terem histórias iguais ou comuns a contar, 

as lembranças de Sandro di Lima se imbricam a outras de seu grupo social, mesmo porque, 

 

nada escapa à trama sincrônica da existência social atual, e é da combinação destes 

diversos elementos que pode emergir esta forma que chamamos de lembrança, porque 

a traduzimos em uma linguagem. [...] Somos arrastados em múltiplas direções, como 

se a lembrança fosse um ponto de referência que nos permitisse situar em meio à 

variação contínua dos quadros sociais e da experiência coletiva histórica 

(HALBWACHS, 1990, p. 14) 

 

Nessa perspectiva, vinculam-se as falas de Sandro de Lima às contribuições de 

Constantino Isidoro Filho, que atuou como coordenador e produtor das atividades artísticas e 

culturais da Secult e falou sobre particularidades políticas e culturais evidenciadas na época do 

festival, em sua primeira edição (2001): 

 

A nossa gestão sempre teve em perspectiva a construção de políticas culturais para o 

município. Neste contexto, a clara dimensão que a função principal da Secretaria de 

Cultura não era a de organizar eventos, mas de estruturar as relações da cultura nas 

dimensões de fomento, da difusão, da formação, dos equipamentos culturais e do 

patrimônio material e imaterial. Contudo, naquele momento histórico, dadas as 

fragilidades do setor cultural, foi necessário que a Secult produzisse um conjunto de 

eventos, entre eles, o Goiânia em Cena, para (re)colocar Goiás no mapa das produções 

culturais nacionais de grande porte. É importante ressaltar a quase total inexistência 

de eventos de grande porte na cidade naquela época. Contudo, nossa perspectiva 

sempre foi estruturante (informação verbal) 66  

 

Na representação de Constantino Isidoro, destaca-se a preocupação com a manutenção 

do patrimônio material e imaterial associada ao cuidado com a preservação da identidade e da 

memória da cidade de Goiânia. Havia também, segundo ele, a necessidade de dar visibilidade 

à produção local no cenário nacional.  

A gestão de Sandro de Lima na Secult (2001 a 2004) foi marcada pelo anseio de 

estruturar o campo artístico na cidade de Goiânia. Isso evidencia o quanto a presença de 

profissionais das artes em cargos de gestão influencia o modo como o poder público se organiza 

para intervir na realidade material da sociedade. 

Também se constata, nos depoimentos apresentados até o momento, que Goiânia 

ocupava uma posição periférica marginal em relação ao circuito nacional das artes cênicas e 

que o Festival Goiânia em Cena surgiu como espaço mediador de conexões entre artistas de 

diferentes localidades. E, para realizá-lo, a Secult estabeleceu parceria com Fundação Otavinho 

Arantes, como relatou Constantino Isidoro: 

                                                            
66 Entrevista concedida por Constantino Isidoro Filho a Rosemary Aparecida de Jesus em 9 out. 2019. 
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A Secult organizava, mas sempre se associava a agentes ou entidades culturais da 

cidade na realização dos eventos, para fazer dele um processo educativo e formativo 

para a cidade. Os envolvidos a partir da organização da Secult aprenderam a produzir 

grandes e complexos eventos. O Goiânia em Cena foi um desses processos, talvez o 

mais elaborado. Tendo ciência que nossa estada no governo era transitória, 

acreditávamos que a continuidade do festival dependeria da adesão da cidade e 

também de sua estrutura organizativa. Assim, o sistema de parceria entre o poder 

público e a sociedade civil nos pareceu mais apropriada dentro do lastro da política 

implementada pela gestão como um todo (informação verbal)67  

 

Tão ou mais importante que o papel da Secult como instituição pública promotora do 

evento, foi o envolvimento de gestores e produtores culturais no desempenho de uma profissão 

que ainda não havia sido oficialmente instituída. Aspecto importante a ser destacado é que o 

Goiânia em Cena não pode ser tratado exclusivamente como uma ação do poder público local, 

mas, antes, como um esforço de artistas locais que fizeram a estrutura estatal funcionar a favor 

dos interesses específicos do campo artístico.  

Nota-se, na fala de Constantino, a importância por ele atribuída à qualificação e à 

atuação de agentes ― alguns da equipe da Secult ― e entidades culturais que se envolveram 

na organização desse evento de grande porte e na realização de propostas e diagnósticos 

condizentes com a realidade de produção artística já existente. 

O nome do Goiânia em Cena foi inspirado em outros festivais com semelhantes 

propostas, realizados em outros estados brasileiros, novamente reforçando o contato que 

profissionais de artes cênicas locais já possuíam com o campo artístico nacional. Constantino 

contou como surgiu o nome do festival: 

 

Era um momento muito efervescente e que de fato, isso, durante alguns anos acabou 

mudando um pouco a perspectiva! Quer dizer, consolidando olhar, o trabalho desses 

artistas da cidade, a partir dos intercâmbios permitidos com os grupos que eram 

trazidos para cá e também com essas vitrines da produção local que o Goiânia em 

Cena passou a projetar... Então, até esse próprio nome também é claro que vem numa 

linha, não é uma originalidade porque se tinha outros... Tinha o Porto Alegre em Cena 

e havia vários outros festivais que também nasceram nessa mesma época, com uma 

célula dessas de colocar a vitrine, então, esse era mais ou menos, essas eram as 

premissas principais, a construção de um evento que intercambiasse produções de 

qualidade, colocando o cenário de Goiânia no roteiro dos artistas. De fato, depois deste 

festival, algumas companhias começaram a notar de novo a cidade e colocar Goiânia 

dentro dos seus roteiros e da visibilidade para nossa prata local, falando que a gente 

também já produzia teatro de qualidade forte que precisava ser diga-se... testado, 

aperfeiçoado a parte também dessa ficção com que estava vindo de fora, então é 

sempre a perspectiva que, diga-se, dessa primeira edição (informação verbal)68  
 

                                                            
67 Entrevista concedida por Constantino Isidoro Filho a Rosemary Aparecida de Jesus em 9 out. 2019. 
68 Entrevista concedida por Constantino Isidoro Filho a Rosemary Aparecida de Jesus em 9 out. 2019. 
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Como pode ser verificado na fala de Constantino Isidoro, havia um sentimento de 

comunhão e entusiasmo na comunidade artística e nas investidas culturais da gestão daquela 

época (2001-2004). Constata-se, assim, que as recordações de uma pessoa podem, mesmo que 

minimamente, contribuir com a reconstituição de um acontecimento coletivo. Confirma-se o 

que sustenta HALBWACHS (2013, p. 39) ao acentuar que “não basta reconstituir pedaço por 

pedaço a imagem de um acontecimento passado para obter uma lembrança. É preciso que esta 

reconstituição funcione a partir de dados ou de noções comuns que estejam em nosso espírito e 

também no dos outros”.  

Basta ver a lista de espetáculos que integraram a programação da segunda edição do 

Goiânia em Cena, em 2003 (Apêndice F), para atestar que a proposta dos gestores e artistas 

goianienses na “construção de um evento que intercambiasse produções de qualidade, 

colocando o cenário de Goiânia no roteiro dos artistas”, como salientou Constantino, obteve 

sucesso, conseguiu atrair vários espetáculos nacionais e deu visibilidade aos artistas locais. Já 

havia o entendimento coletivo de artistas do teatro na cidade de que Goiânia produzia peças 

teatrais cuja qualidade poderia ser comparada às produzidas em outros grandes centros urbanos, 

que têm maior reconhecimento.  

Halbwachs (1990) ressalta que a cultura e a memória são formadas por elementos que 

fazem com que as pessoas se identifiquem umas com as outras, ou seja, reconheçam que têm e 

partilham vários traços em comum. Pode-se mencionar a existência de traços identitários de um 

grupo social representado nesse contexto. O que paira na fala de Constantino é que Goiânia, 

por ser uma cidade historicamente nova, não era reconhecida, no cenário nacional, como cidade 

produtora e consumidora de teatro. 

Havia, portanto, uma ânsia para que Goiânia sinalizasse um novo panorama no âmbito 

das artes cênicas para promover a cidade, consolidando vínculos com instituições do setor 

artístico na promoção de ações culturais.  

Mas o festival também passou a ser pensado como atividade formativa que, de algum 

modo, pudesse contribuir e interferir de modo mais prático no fazer artístico local. Com essa 

orientação, já em sua segunda edição, incorporou-se à programação o badalado Mercado das 

Pulgas, um espaço destinado às ações artísticas culturais alternativas e interativas entre os 

artistas (tanto locais quanto de fora) e público. Era um espaço para celebração. Foram ofertadas 

oficinas voltadas aos interesses da comunidade e cursos técnicos na área de iluminação, técnicas 

corporais e de encenação. Sobre a edição de 2003, a coordenadora Marci Dornelas declarou: 
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Esse ano a gente fez também bastantes oficinas a gente tinha cerca de 10 oficinas com 

a preocupação cênica mesmo... Nessa época a gente conversava muito, principalmente 

com o Shell69  na questão da formação da qualificação que o festival servisse também 

para é... Oportunizar os grupos a melhorar os seus trabalhos... então teve oficina de 

figurino oficina de cenários, oficinas de montagens direção, artística etc. e tal... 

(informação verbal) 70   

 

Sobre a importância de desenvolver oficinas formativas no festival, a professora Glacy 

Antunes de Oliveira, coordenadora do Goiânia em Cena por várias vezes, assim se manifestou: 

 

No Goiânia em Cena eu acho que ele já tinha... Talvez na minha época... Teve o foco 

mais forte na questão de ampliação de conhecimento... Trouxe-se muitos professores 

próximos da gente, até da Polônia, gente da Inglaterra, gente do Rio de Janeiro, da 

Bahia, para falar sobre cursos, sobre iluminação, sobre a direção cênica, sobre os mais 

diversos aspectos do encenar. Então, esses cursos foram muito úteis para o pessoal da 

cidade que os bebia. Eu notava que havia interesse muito grande dos atores, dos 

diretores da cidade, do estado, em torno desses cursos. Então eu, como professora, eu 

nunca deixei o viés pedagógico (informação verbal)71   

 

Os cursos e oficinas atenderam às demandas do segmento artístico local e se repetiram 

até a 17ª edição realizada em 2019 ― sinal de que o Festival Goiânia em Cena continuou sendo 

desenvolvido também para satisfazer necessidades expectativas de coletivos de pessoas que 

fazem arte na cidade. Pessoas que, mesmo fazendo parte de grupos ou companhias diferentes, 

comungam valores e compõem um grupo social mais amplo que compartilha histórias e 

memórias coletivas, assim como visões de mundo e formas de organização social.  

Entretanto, o planejamento do festival pela Secult apresentou diversas limitações que 

interferiram na execução plena da proposta pensada inicialmente pelos artistas que formularam 

e executaram a primeira edição. Em 2002 o festival não aconteceu e a justificativa da Secult foi 

a de que havia necessidade de captar recursos para a sua realização. A segunda edição foi 

promovida em 2003 e contou com outros recursos, além dos liberados pelo FAC. 

A segunda edição do Festival Goiânia em Cena se potencializou com ofertas de oficinas 

formativas e apresentações de consagrados espetáculos no cenário nacional. Os artistas da 

cidade foram envolvidos no processo de organização, aproximando-se dos artistas de fora. O 

agito cultural era perceptível aos olhos do público, que buscava assistir aos espetáculos, 

formando-se longas filas para aquisição de ingressos. Destaca-se que essa edição, na opinião 

de todos os depoentes, foi a melhor de todas. 

                                                            
69 O artista plástico, desenhista, cenógrafo e diretor de arte goiano Carlos Dias de Medeiros Júnior, mais conhecido 

por Shell, atuou na Secult entre 2000 e 2004, foi diretor do do Museu de Arte de Goiânia e dirigiu eventos e 

espetáculos, como a 1ª Festa Junina de Goiânia e a 1ª Encenação da Paixão de Cristo. Ele também compôs a equipe 

do Goiânia em Cena em algumas edições. 
70 Entrevista concedida por Marci Dornelas a Rosemary Aparecida de Jesus em 7 fev. 2020. 
71 Entrevista concedida por Glacy Antunes de Oliveira a Rosemary Aparecida de Jesus em 22 dez. 2019. 
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Sabe-se que o maior desafio e a maior vitória dos promotores de um festival é garantir 

sua continuidade. E, para isso, são necessários interesse e investimento. No decorrer dos anos, 

o festival, às vezes, pulsou forte, outras, devagar e fraco. Começou timidamente, como mostra 

de artes cênicas, e se expandiu para um festival composto por espetáculos e cursos formativos, 

com oficinas, palestras e mesas redondas, fortalecendo o lado pedagógico do evento. A 

programação de diversas edições do festival pode ser conferida no Apêndice G. 

Se, por um lado, a ampliação do festival trouxe prestígio, por outro, criou uma grande 

demanda de trabalho e organização para a gestão pública local que, em muitos casos, 

demonstrou-se incapaz de gerenciar. Por isso, embora o festival permanecesse com as 

características de seus primeiros anos, foi perdendo força e credibilidade junto à classe artística 

por causa da falta constante de recursos financeiros, o que provavelmente afetou a imagem do 

festival.  

Em 2015, por exemplo, não houve festival e em 2014, para não passar em branco, por 

inciativa da coordenadora, Marci Dornelas, a 13ª edição se resumiu a um debate72, com o tema 

A cena que queremos!, para refletir acerca das circunstâncias que levaram ao enfraquecimento 

do Goiânia em Cena. Sobre essa edição, Marci explicou: 

 

Então em 2015 eu provoquei os debates onde eu convidei pessoas que já participaram 

do festival, como o idealizador Sandro de Lima, o Constantino, o Carlos Brandão e 

mais alguns para poder fazer um debate sobre o que a gente poderia fazer de ação ou 

discutir sobre o festival, para que pudesse garantir os recursos, para que não houvesse 

mais a quebra da realização do evento. E foi pautada, em cima desta discussão, uma 

reflexão sobre o festival como ele é, os objetivos da aérea e como a gente tentar 

garantir a continuidade do evento em si, a continuidade do projeto junto à prefeitura 

de Goiânia, junto à Secretaria de Cultura... Como proporcionar esta continuidade 

(informação verbal)73  

 

Marci Dornelas citou as contribuições de Carlos Brandão 74  ― representante da 

Federação de Teatro do Estado de Goiás (Feteg) ― e de Sandro di Lima, que falaram sobre a 

necessidade de captar recursos por outras vias e canalizar os recursos disponíveis para projetos 

menos dispendiosos:  

                                                            
72 Palestrantes e debatedores: Alexandre Camargo Bastos, Amauri Garcia (ator e diretor), Antonísio Siqueira 

(artista plástico), Bianca Paniago de Queiroz (diretor administrativo Secult), Fernanda Fernandes de Souza 

(produtora cultural), Gabriela de Santana Ferreira Ferro, Hélio Froés, Irma Lira de Fátima Queiroz, Jonatas 

Tavares, José Gonçalves da Mota, Juliana Pimentel Broop, Júlio Van (professor, ator e diretor de teatro), Katiucia 

Paola L. L. de Freitas, Lohanny Carvalho, Luís Cláudio (ator, diretor, dramaturgo – Cia Teatro Novo Ato), Melissa 

G. Botelho, Poliana da Cunha Barbosa, Rafael Ribeiro Blat (professor, diretor e produtor cultural), Raquel Gabriela 

Felisberto, Sandro di Lima, Stefane Batista da Silva, Thaís Costa G. Silva (Thaís Dwik), Victor Hugo Castro 
73 Entrevista concedida por Marci Dornelas a Rosemary Aparecida de Jesus em 7 fev. 2020. 
74  Produtor cultural, cantor compositor, poeta, jornalista e ativista cultural, Carlos Brandão nasceu em 

Mossâmedes, interior do estado de Goiás e com 14 anos se estabeleceu em Goiânia. Tem mais de 150 músicas 

gravadas por cerca de 40 intérpretes diferentes e composições feitas com 30 parceiros distintos. 
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Na reunião também foi pauta das conversas, principalmente colocada por Sandro di 

Lima, a questão de que é preciso o gestor sair para fazer a captação para os projetos e 

não depender somente da receita, então, ele fez isto na época dele ao sair. Ele deixou 

captado recurso financeiro de outros órgãos ou instituições e ele colocou isto sobre 

como ponto de vista e principalmente a preservação do conceito do festival para que 

ele tivesse uma formação qualitativa e quantitativa também o... Carlos Brandão que 

participou; ele expôs que tem muita coisa que dá para fazer com pouca grana, se a 

gente pensar em otimizar os recursos tem muitos projetos que a gente pode inserir 

com esta turma, mais nova, mais descolada de outros... tipo pessoal que mexe com 

poesia, sarau com hip hop, outros segmentos acostumados a não ter dinheiro para 

trabalhar (informação verbal)75 

 

Também nesse debate foram levantadas várias situações que demonstravam sinais de 

recuo na dinâmica do festival: 

 

Uma das questões que a gente falou foi a questão que a gente já estava voltando a ser 

festival, porque por alguns anos, em algumas edições, ele acontecia apenas como 

mostra, então era outro ponto de debate, era que ele deveria voltar a ser festival, ter a 

parte de reunião dos artistas, o espaço que os artistas pudessem se encontrar, trocar 

informações, trocar ideias etc. e tal e sobre a questão financeira, as falas foram 

pautadas na busca de recursos fora da gestão, que seja além do FAC e também na 

garantia que o fundo fosse direcionado um valor X para o festival que todo ano para 

não ter quebra... Mesmo sem os recursos financeiros de fora,... teria este valor X do 

Fundo de Apoio à Cultura para a realização do festival (informação verbal)76 

 

Na condução do debate, várias questões surgiram sobre a falta de recursos e o 

empobrecimento do festival. Ficou evidente que o Goiânia em Cena não se constituiu como 

uma política pública do governo municipal. Mesmo utilizando recursos do FAC, o festival 

concorre com outros interesses do gestor da pasta de Cultura a cada ano. Ao lado disso, os 

relatos de Marci Dornelas reforçam a hipótese de que o sucesso do Goiânia em Cena depende 

de sua afinação e coadunação com os interesses do segmento artístico local, ou seja, quando o 

evento apresenta aspectos que se distanciam dos interesses dos artistas ― como o caso do 

formato de mostra ―, ele é entendido como desinteressante e desestimulante.  

Outro elemento que chamou atenção foi o envolvimento de alguns gestores e artistas 

para manter as propostas originais do festival ao longo do tempo. Diante a ausência de uma 

política pública que garanta a existência e permanência do evento, tanto servidores que atuam 

na Secult quanto artistas locais trabalham em conjunto no sentido de analisar sugestões que 

poderiam ser usadas para sanar os problemas financeiros. No entanto, para que essas ações 

sejam efetivadas são necessários compromisso e vontade política.  

                                                            
75 Entrevista concedida por Marci Dornelas a Rosemary Aparecida de Jesus em 7 fev. 2020. 
76 Entrevista concedida por Marci Dornelas a Rosemary Aparecida de Jesus em 7 fev. 2020. 
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Marci Dornelas, sempre presente na realização e organização do Goiânia em Cena, 

desempenhou várias funções no decorrer dos anos de realização do festival. A ela se deve o 

mérito, em muitas ocasiões, de insistir na continuidade do evento. Isso é confirmado por 

gestores e representantes da classe artística.  

Sandro di Lima declarou na entrevista: “Eu acho que a Marci é uma pessoa 

extraordinária ela... faz acontecer né?” (informação verbal)77. E Constantino Isidoro disse: “O 

festival hoje em dia, né... Graças a Marci... é a pessoa que hoje o mantém” (informação 

verbal)78. Danilo Alencar e Izabela Nascente confirmaram: 

 
Algumas pessoas... Lá dentro da Secretaria Municipal... Elas aderiram e lutam por 

esse festival desde a primeira montagem... Uma dessas pessoas eu posso dizer 

seguramente é a Marci Dornelas... Que se não tem essa pessoa para defender o festival 

para dialogar com as instâncias de finanças do secretariado né... é... dificilmente o 

festival não estaria até hoje aonde ele chegou (informação verbal)79 

 
As primeiras [edições] pra gente... foram as melhores... Depois teve essa queda 

assim... Mas a gente vê um esforço muito grande, assim, principalmente da Marci que 

é uma pessoa que tem muita credibilidade na classe artística né... E que ela... Ela pelo 

esforço muito dela...o festival continuou... (informação verbal)80. 

 

As entrevistas não só revelaram pontos positivos, mas também falhas e causas de ações 

descontinuadas no tocante ao festival. As falas dos interlocutores sugerem que o 

prosseguimento de ações governamentais pode se dar pela atuação política de pessoas inseridas 

na administração pública, como Marci Dornelas. Isso não significa afirmar que a continuidade 

do evento dependeu exclusivamente de Marci Dornelas, mas é inegável que os esforços da 

servidora foram imprescindíveis para a permanência do Goiânia em Cena ao longo do tempo. 

Seria interessante, nessa direção, que artistas e gestores seguissem o conselho do poeta 

português Miguel Torga (1996, p. 129): “quebrar primeiro a nossa luneta de horizontes 

pequenos e depois alargar o compasso com que habitualmente medimos o tamanho do que nos 

circunda [...] mudar de ritmo e de visor”. 

 

 

 

 

 

                                                            
77 Entrevista concedida por Sandro Ramos di Lima a Rosemary Aparecida de Jesus em 13 set. 2019. 
78 Entrevista concedida por Sandro Ramos di Lima a Rosemary Aparecida de Jesus em 13 set. 2019. 
79 Entrevista concedida por Danilo Alencar Alves Pinto a Rosemary Aparecida de Jesus em 3 out. 2019. 
80 Entrevista concedida por Izabela Nascente a Rosemary Aparecida de Jesus em 27 set. 2019. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A memória coletiva está relacionada à opinião pública com o significado de 

acontecimentos que atravessam grupos em sociedade. Para Halbwachs (1990), uma ou várias 

pessoas, reunindo suas lembranças, podem descrever muito exatamente os fatos ou os objetos 

que viram ao mesmo tempo e reconstituir toda a sequência de seus atos e de suas palavras dentro 

das circunstâncias definidas, sem que se lembrem de tudo aquilo. 

A pesquisa desenvolvida teve como objetivo compreender as representações dos 

envolvidos no processo dinâmico operacional do Festival Goiânia em Cena, bem como verificar 

como ele contribuiu para uma memória cultural da cidade de Goiânia. Embora o objeto de 

estudo estivesse ancorado nas representações dos envolvidos no festival, considerou-se 

importante desenredar o processo de origem e desenvolvimento do evento, passando por 

algumas de suas edições que apareceram como emblemáticas nas narrativas dos entrevistados. 

A partir da análise dos dados coletados foi possível identificar pontos positivos, pontos 

negativos e a relevância do festival para a construção da memória cultural de Goiânia. Os 

resultados são consequência da união das leituras específicas da temática, da análise do material 

de divulgação e programação, documentos e entrevista semiestruturada com artistas de teatro e 

gestores envolvidos com a realização do Goiânia e Cena.  

A história escrita se diferencia da história vivida, pois ela tem tudo o que é preciso para 

constituir um quadro vivo e natural no qual um pensamento pode apoiar-se para conservar e 

reencontrar a imagem de seu passado.  

Pode-se afirmar que as declarações representadas pelos interlocutores e as imagens (ver 

Apêndice H) encontradas no acervo pessoal da coordenadora Marci Dornelas podem contribuir 

sobremaneira para a formação da memória cultural goianiense, que assume característica plural 

e fragmentada, compondo uma memória na qual o poder público aparece como elemento 

aglutinador, porém marcado por aspectos deficitários de sua ação ao longo do tempo. 

Nas palavras dos entrevistados se verificou certa concordância de que o Goiânia em 

Cena desempenha importante papel no cenário econômico e cultural da cidade de Goiânia. 

Perceberam-se, nas respostas dos entrevistados, conflitos de opinião entre gestores e artistas 

sobre a participação dos grupos locais no festival. Registraram-se também críticas da classe 

artística teatral com referência ao fato de os grupos da cidade não terem espaço de atuação e 

nem participação nas decisões sobre a dinâmica operacional do festival nas primeiras edições. 

Apesar de os grupos de fora terem sido privilegiados no tocante à apresentação de 

espetáculos nas primeiras edições, os artistas entrevistados concordaram que, com o passar do 
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tempo, o festival amadureceu e contemplou os grupos locais ao dar maior destaque a eles no 

que se refere tanto à quantidade quanto ao cachê pago. Mesmo com as divergências de opinião, 

diagnosticou-se um consenso: artistas e gestores entrevistados reconheceram que o festival é 

relevante para a cena e a memória cultural da cidade. 

Conclui-se que as lembranças representadas foram significativas para o registro de 

aspectos que fizeram parte da história do festival. A análise das imagens — cartazes, banners, 

cartões de apresentação, fichas técnicas — permitiu constatar que a logomarca (um foco de luz 

cônico) se tornou marca registrada e confere identidade visual ao Goiânia em Cena.  

Infere-se que as alterações na gestão municipal interferem não somente na composição 

da equipe responsável pela coordenação do evento, mas também na disponibilidade de recursos 

para sua realização. Essas mudanças tendem muitas vezes a desordenar a dinâmica do festival 

e descaracterizar sua proposta e sua identidade.  

Constata-se que a vitalidade do festival, assim como o desenvolvimento de uma forte 

cultura local de produção e consumo de artes, depende do interesse e da vontade política no 

sentido de efetivar um conjunto de políticas públicas que contemplem os vários segmentos 

artísticos da cidade e a comunidade goianiense e que não fiquem restritas à gestão da mercadoria 

cultural. Políticas públicas que sustentem a continuidade das dinâmicas culturais da cidade, 

enxergando o lugar estratégico que deve ter a cultura no processo de desenvolvimento social, 

político e econômico. Políticas públicas de cultura que possibilitem a participação direta da 

sociedade na formulação e consolidação delas para a construção de uma cultura política 

democrática. 

O potencial ainda não-realizado nessa área é imenso, porque, para o poder público, a 

cultura não é uma prioridade. É necessário fazer com que a questão da cultura entre na agenda 

do governo local para que ela não a se limite a debates entre artistas, produtores e gestores. 

A partir disso se poderá pensar o Festival Goiânia não como mero conjunto de atividades 

comemorativas ao aniversário da cidade, mas como estimulador de processos de prática e de 

criação artística num contexto de inclusão social, de cidadania, de construção de uma identidade 

cultural e de formação da memória cultural de Goiânia.  
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

Serviço Público Federal 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS – GRADUAÇÃO 

EM PERFORMANCES CULTURAIS 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 

O presente termo tem por objetivo autorizar a sua participação na pesquisa, 

Contribuições performativas nas representações das lembranças do Festival Goiânia 

em cena 2001/2018 para a formação da memória cultural goianiense que será 

desenvolvida pela estudante de mestrado Rosemary A. de Jesus, por meio da aplicação de 

entrevistas com o secretário de cultura municipal da cidade de Goiânia gestão da 1º edição no 

ano de 2001 e da 16º edição correspondente ao ano de 2018 datas essas citadas na metodologia 

que se refere ao ano de 2001 a 2018, como recorte temporal para a realização da pesquisa. 

Também compõe à amostra coordenador\produtor que trabalhou na 1° edição e 

coordenador\produtor que vem atuando em maior quantidade e por fim artistas participantes do 

evento no segmento teatro. Mais especificamente Cia de Teatro que participou em maior 

numero de vezes, Cia de Teatro que participou menor numero de vezes e que seja mais antiga 

entre os participantes e Cia de Teatro que tenha participado na 1° edição do “Festival 

Internacional de Artes Cênicas – Goiânia em Cena”. 

 As entrevistas serão realizadas em data e em local a serem indicados pelo pesquisador e 

consentidos pelo colaborador. Estas informações estão sendo fornecidas na forma de 

participação voluntária neste estudo, que visa aprofundar questões de memória e historias 

contadas e contrastadas por gestores e artistas envolvidos no “Festival Goiânia em Cena”. 

A pesquisa é de cunho acadêmico e não há pró-labore envolvido. 

Esta pesquisa está sob responsabilidade da pesquisadora Rosemary A. de Jesus, docente 

do Programa Pós-Graduação Interciplianar em Performances Culturais da 

CSH/UFG, nível mestrado. 
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Em qualquer etapa do estudo, o colaborador terá acesso à pesquisadora para 

esclarecimento de eventuais dúvidas.Contatos:Rosemary A. de Jesus, CPF: 394081911-

53,telefone:(62)99670166,endereço eletrônico:roseadejesus@hotmail.com 

É garantida ao colaborador da pesquisa a liberdade da retirada de consentimento e o 

abandono do estudo a qualquer momento. 

As entrevistas no formato áudio, bem como sua transcrição serão armazenadas em 

suporte digital e serão salvaguardadas pela pesquisadora responsável. Após a transcrição, as 

entrevistas serão enviadas ao colaborador para seu aceite. 

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo. 

Também não há compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer 

despesa adicional, ela será absorvida pela pesquisadora responsável pela mesma.  

Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido será emitido em duas vias: uma delas a ser 

retida pelo colaborador da pesquisa e outra a ser arquivada pelo pesquisador. 

Pelo presente documento, eu, _____________________________________________, 

brasileiro (a), Carteira de Identidade: _____________________, CPF: __________________, 

Endereço: __________________________________________________________________, 

depois de conhecer e entender os objetivos da pesquisa, através do presente termo, declaro ceder 

a pesquisadora Rosemary A. de Jesus, sem quaisquer restrições quanto aos seus efeitos 

patrimoniais e financeiros, a plena propriedade e os direitos autorais do depoimento de caráter 

histórico e documental que prestei à mesma, na cidade _____________, num total de ____ 

horas gravadas perante o pesquisador  

  

 

_____________, ____ de _________________ de ______. 

 

 

Assinatura da pesquisadora 

 

______________________________________________ 

Assinatura do Colaborador(a) 
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APÊNDICE B – Roteiro de entrevista semiestruturada 

 

CONTRIBUIÇÕES PERFORMATIVAS NAS REPRESENTAÇÕES DAS LEMBRANÇAS 

DO FESTIVAL GOIÂNIA EM CENA 2001/2018 PARA A FORMAÇÃO DA MEMÓRIA 

CULTURAL GOIANIENSE 

 

 

Verificamos que você participou na realização do evento em sua maior parte. Nesse 

sentido, gostaríamos que você nos falasse, se possível demarcando os períodos de realização do 

evento, sobre seu ponto de vista, suas impressões e recordações mais marcantes do festival. 

Como o Festival Goiânia em Cena se estruturou no período em que você esteve presente 

e como você o percebe sob os aspectos econômico, social cultural e administrativo? 
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APÊNDICE C – Companhias de teatro participantes do Festival Internacional de 

Artes Cênicas – Goiânia em Cena, 2001 a 2018 

 

 

 

CIAS DE TEATRO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALMAIS X MENOS X1º VEZ

CIA TEATRO SENHORA DO 

CERRADO - GO 1

GRUPO DE ARTE SEM 

BARREIRA 1

RITUAL CIA CÊNICA - GO 1

GRUPO DE TEATRO BASTET 5

CIA  DETEATRO DE NOVO 1

Q MARIO?  CIA DE TEATRO 

DE GOIÁS 1

GRUPO DE TEATRO GUARÁ - 

UCG 6

GRUPO TRUPICÃO 3

GRUPO MARILHA RIBEIRO 

GOIÁS 1

CIA TRAPAÇA 1

CIA DE TEATRO NU ESCURO 10

GRUPO CARROÇA 1

ENTRE TODAS CIA DE 

TEATRO 1

SEM NOME CIA DE TEATRO 3

CIA THROTAMUNDUS 1

GRUPO IPU 1

CIA EM CENA 3

TEATRO DESTINATÁRIO 2

CIA DE TEATRO MALEIRO 

FORMAS ANIMADAS E 

TITERES 4

CIA NOVO ATO 5

GRUPO ARTE FATOS - UCG 7

CIA BENEDITA DE TEATRO 5

GRUPO SONHUS TEATRO 

RITUAL 8

GRUPO DE TEATRO ARTE E 

FOGO 5

ESQUETERIA MACACOS 1

CABESSA DE VACA CIA DE 

TEATRO 1

CIA DEBATEDORES 1

CIA TEATRAL OPS! 4

INDELICADEZA CIA TEATRAL 1

GRUPO CABARÉ ROSA 

GRENÁ 1

SERÃOTEATRO INFINITO CIA 6

CIA DE TEATRO SALA 3 3

CIA DELARTE 1

CIA DE TEATRO GUSTAV 

RITER 1

CIA DE TEATRO MEZANINO 1

CIA MINIMA DE TEATRO 2

COLETIVO EXPERIMENTAL 1

GRUPO ZABRISKIE 3

GTI GRUPO DE TEATRO 

INDEPENDENTE 1

CIA COM 2 DE TEATRO 1

GRUPO TEATRO DA TERRA 1

CIA MARULA DE TEATRO 1

TEATRO QUE RODA 1

ALEXANDRE MARQUES 1

ANTHROPOS COMANHIA DE 

ARTE 1

TEATRO QUE RODA 1

GALPÃO CINE ESQUETERIA 1

 CIA TEATRO VIVER COMO 

QUEM SE ARRISCA 1

GRUPO TIAU E BENÇA 1

MARTA CANO 1

MULLINS 1

TETÊ CAETANO 1

CHARLES RODRIGUES 1

GRUPO SÓ RISO 1

IZA TRONCOSO 1

WELINGTON DIAS 1

MARILIA RIBEIRO 1

JU ONZE E 24 ESPECIAL - 

JULIO VILELA 1

PERFORMANCES DE GRUPOS 

DE GOIANIA 1

ANO DE EDIÇÃO 2001 A 2018

COMPANIAS DE TEATRO PARTICIPANTES DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES CENICAS GOIÂNIA EM CENA
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APÊNDICE D – Lista de curadores do Goiânia em Cena 

 

Informações encontradas no Diário Oficial do Município de Goiânia e nos livretos de 

programação do festival. 

 

2004/3ª edição – Portaria n° 037/2004, publicada no Diário Oficial nº 3.500, de 05/10/2004. 

Curadores nomeados:  Carlos Antônio Brandão, representante da Federação de Teatro do 

Estado de Goiás (Feteg); Hamilton José de Amorim Rezende, representante da Fundação 

Otavinho Arantes (FOA); Ana Maria Alencar Castro Veiga Consort (Sinhá) – dança, Maria 

José Alves (Mazé) - artes cênicas; Itana Parreira Fleury - dança. 

 

2005/4ª edição – Livreto de programação do festival. Curadores nomeados: Luciana Ribeiro, 

Márcio Pizarro (comissão da mostra local); Carlos Brandão, Newton Murse (comissão mostras 

nacional e internacional). 

 

2007/6ª edição – Livreto de programação do festival. Curadores nomeados: Sérgio Coelho 

Borges Farias (pós-doutor na área de performance), Wladilene de Sousa Lima (doutorada em 

artes cênicas) e Beatriz Cervino. 

 

2008/7ª edição – Livreto de programação do festival. Curadores nomeados: Aguinaldo Moreira 

de Souza (especialista em artes), Roseli Bodnar (mestre em literatura e formada em curso 

técnico em artes cênicas), Vicente Concilio (ator e professor da área de teatro). 

 

2009/8ª edição – Livreto de programação do festival. Curadores nomeados: Aguinaldo Souza 

(doutor em teoria literária comparada), Newton de Souza da UFG (membro fundador do Teatro 

Exercício); Urânia Auxiliadora Santos Maia de Oliveira da UFG (atriz, diretora e professora de 

teatro). 

 

2010/9ª edição – Edital nº 03/2010, publicado no Diário Oficial nº 4.976, de 05/11/2010. 

Curadores nomeados: professora Edelweiss Vieira, professora Roseli Bodnar e professora 

Urânia Santos Maia de Oliveira. 
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2011/10ª edição – Edital nº 04/2011, publicado no Diário Oficial nº 5.220, de 03/11/2011. 

Curadores nomeados: Urânia Auxiliadora Santos Maia de Oliveira (professora), Valéria 

Figueiredo (dança) e Francisco Guilherme de Oliveira Júnior (graduado em educação artística 

com habilitação em artes cênicas).  

 

2012/11ª edição – Edital nº 05/2012, publicado no Diário Oficial nº 5.460, de 26/10/2012. 

Curadores nomeados: Gilson Pedro Borges (graduado em letras e em biblioteconomia) e 

Antônio Delgado Filho (profissional da área de teatro). 

 

2013/12ª edição – Edital nº03/2013, publicado no Diário Oficial nº 5.717, de 14/11/2013. 

Curadores nomeados: Constantino Isidoro Filho (professor de artes cênicas do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás), Marcilene Dornelas da Cruz (produtora cultural), 

Márcia Maria Moreira (professora da Secretaria Municipal de Educação). 

 

2016/14ª edição – Edital nº 03/2016, publicado no Diário Oficial nº 6.358, de 05/07/2016. 

Curadores nomeados:  Israel Stalin Ferreira Diniz (circo), Rafael de Jesus Martins (teatro) e 

Aparecida Ramos Lino Reis (dança). 

 

2017/15ª edição – Edital nº 05/2017, publicado no Diário Oficial nº 6.634, de 17/08/2017. 
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APÊNDICE E – Transcrição das entrevistas 

 

Entrevista com a professora Glacy Antunes em 22 dez. 2029 

Hoje é dia 12 de dezembro eu estou aqui com a professora Darci Antunes em sua casa para 

realizar uma entrevista semiestruturada do meu trabalho de pesquisa de dissertação de Mestrado 

nomeado a “performatividade do Festival Goiânia em cena um recorte da memória da história”. 

Bem em primeiro lugar professora Glacy eu gostaria muito de agradecer sua participação sua 

contribuição na minha pesquisa né tendo em vista né o seu trabalho desenvolvido em todo o 

processo dinâmico operacional dessa ... desse festival.  

Bem seguindo eu gostaria de enfocar que o nosso trabalho ele tem o objetivo de compreender 

e analisar as falas dos gestores dos Artistas envolvidos no processo dinâmico operacional do 

Goiânia em Cena e posteriormente fazer realizar um contraste entre as falas no sentido de 

contribuir com a memória cultural goianiense tendo em vista que nós não temos até hoje nada 

escrito sobre o Goiânia em cena 

Então vou iniciar com a professora Glacy. Não era uma conversa quase que informal no entanto 

né formal tendo em vista esses objetivos professora Glacy Bom dia né Eu gostaria de perguntar 

para a senhora sobre o festival sempre focando né Sempre tendo em vista o festival em se eu 

gostaria de perguntar para a senhora um pouco sobre o festival Goiânia em cena que você 

pudesse me apresentar o seu ponto de vista sobre o festival como você o definir Quais as funções 

a senhora desenvolveu durante o seu período de atuação não é como o festival se estruturou 

Qual é o seu a sua opinião né o seu ponto de vista sobre o “festival Goiânia em cena” tendo em 

vista os aspectos culturais socioeconômico do festival para a cidade de Goiânia.  

Glacy Antunes - Sim, bom dia Rose muito obrigada por ter vindo falar comigo é sempre bom a 

gente poder conversar sobre realizações sobre o trabalho feito né E até boa oportunidade de 

rever e até levantar alguns pontos para saber do que foi positivo e lembrar também do que foi 

difícil do que não foi fácil e do que foi até muitas vezes negativo mas de modo geral a ideia do 

Goiânia em cena é excelente porque ela pensa em pôr no palco ou dos teatros das ruas ou dos 

diversos palcos ela pensa em pôr a produção  

Durante o seu período de atuação não é como o festival se estruturou Goiás e também trazer 

para Goiás exemplos nacionais e internacionais de produção teatral cênica eu diria “cênica” não 

só teatral que esse é um dos aspectos que eu gostaria de lembrar que parece que o Goiânia em 

cena quando eu peguei no início que foi na realidade a prefeitura me procurou quando eu era 



 
 

102 

 

 

diretora da escola de música e artes cênicas para fazer um convênio com Universidade então 

daquele início me pareceu que era mais um festival de teatro, logo em seguida a dança foi 

inserida, não com a mesma força do teatro mas foi também e quando eu fiz eu inseri a opera 

porque eu acho que sendo cênico a opera é o conjunto  

Né O que é o conjunto de todo mundo de todo o processo cênico depois eu vi que não foi mais 

feito mas nós fizemos alguma coisa com opera também e a música não deixa de entrar porque 

a música está presente em todas essas possibilidades artísticas tanto música como dança como 

teatro Dança ópera a música tava sempre inserida. O Festival ele pode ser... pode ser maior ou 

menor principalmente dependendo da questão financeira que é sempre muito delicada porque a 

gente nunca sabe quando vai ter quando eu estava no dirigindo Goiânia em cena só para 

relembrar primeiro eu fui trabalhei numa cena como diretor da Escola de Música fazendo uma 

parceria com a secretaria depois o próprio secretário Kleber Adorno me convidou para 

coordenar o festival e depois eu fui secretaria de cultura acabei coordenando também já com 

outro tipo de relacionamento com o festival eu eu acho que voltando um pouquinho que o 

principal problema é sempre o financeiro nós tivemos algumas quando eu estava dirigindo eu 

sempre pedi com antecedência patrocínios da Funarte Patrocínio de empresas privadas para Por 

que o patrocínio o a verba da prefeitura era sempre insuficiente para festival de grande porte e 

como a gente queria ter nacional e internacional e local ele ficou muito grande e 

consequentemente  muito caro né também um aspecto que eu insisti muito  no Goiânia em cena 

eu acho  que ele já tinha talvez na minha época teve o foco mais forte na questão de ampliação 

de conhecimento trouxemos muitos professores próximos de gente até da Polônia a gente da 

Inglaterra gente do Rio de Janeiro da Bahia para falar sobre cursos sobre iluminação sobre a 

direção cênica sobre os mais diversos aspectos do encenar então esses cursos foram muito úteis 

para o pessoal da cidade que os bebia eu notava que havia interesse Muito grande dos atores 

dos diretores da cidade do estado em torno desses cursos então eu como professora eu nunca 

deixei o viés pedagógico de lado do Goiânia em Cena tivemos muita força no viés pedagógico 

é a ampliação do festival também para diversas partes da cidade em diversos palcos nas ruas 

nas praças e isso é muito importante e eu acho que a contribuição cultural dele é imensa  por 

dois lados uma vez que como evento ele proporciona a cidade o contato com muitas peças com 

muitos espetáculos com muito shows com muita do que acontece não só em Goiânia mas no  

estado de Goiás no Brasil  e fora do Brasil e como entretenimento como evento Ele atende a 

população de uma forma fantástica ele atinge a população de uma forma fantástica e como 

processo ele atinge justamente os que fazem arte da cidade aqueles que trabalham com Arte e 
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precisam ter alimento para as suas condições para as suas criações então ele ao proporcionar ao 

pessoal da terra a oportunidade de contato com artistas por diretores professores e com 

encenações  novas né então Nós acho que ele se torna também um processo educativo um 

processo que deixa marcas e faz com que o pessoal local da cidade do estado cresçam muito e 

busca de novas formas de expressão acho que em resumo é isso tivemos muito sucesso muitas 

vezes as casas lotadas muitas vezes artistas muito importantes nacionais e estrangeiros e isso é 

muito bom noto que hoje eu não acompanhei tanto quanto eu gostaria mas penso me parece que 

o festival está um tanto mais tímido mas talvez as mesmas dificuldades que talvez as mesmas 

dificuldades que eu digo tive hoje existam e as pessoas como gestora eu tive muita sorte na 

formação de equipes de pessoas ótimas pessoas pessoas especializadas tanto da Secretaria de 

Cultura como da Universidade como da cidade trabalhando na elaboração do dos programas e 

da elaboração do da programação do Goiânia em Cena e na execução né 

As pessoas são muito interessadas e muito voltadas para trabalhar tem gente que trabalha até 

de madrugada comigo muitas vezes então uma equipe é primordial porque se você pensar um 

festival mas primeiro que nem pensar ele sozinho a gente pode tem que pensar ouvindo as 

pessoas da área foi o que eu fiz a gente eu vi o todos os professores fizemos várias condições 

preliminares para ver o que o que a classe artística local esperava do festival para agente 

colaborar nisso e depois durante a realização e também um trabalho de equipe fantástico de 

iluminação de produtor e de se não você não consegue realizar um evento muito grande e 

precisamos de muito muito muito pessoal especializado trabalhando até em detalhes de quem 

vai buscar quem no aeroporto tem hotel que nós vamos porque comida come até a questão do 

palco da técnica da iluminação do som do pessoal que trabalha nos teatros do pessoal que vai 

para as praças para montar equipamento de som da questão da divulgação do trabalho de 

divulgação que o Goiânia em cena sempre teve todo apoio da imprensa   

 

e hoje em dia também a gente trabalha tanto com as redes virtuais tão isso foi feito muito mais 

em certo sentido a divulgação não é difícil porque tem muita curiosidade e ansiedade espera e 

participação da comunidade tanto a comunidade artística como na Comunidade em geral então 

resumo eu creio que é um Festival da maior importância no processo cultural Ele marca a cidade 

quanta a gente de fora sabe que existe o Goiânia em Cena que já esteve aqui inclusive 

participando e que ouviu falar né e ele deixa Marcas Na cidade nos Artistas no pessoal que faz 

arte diariamente que pode participar porque tem a oportunidade de trabalho por que participa 
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da programação recebe por aquela participação então é uma oportunidade de trabalho de 

crescimento para o artista local acho que é isso! 

Rose – Ok professora Glacy, só mais uma questão quanto a essa interação que havia com a 

classe artística na sua gestão isso foi durante sua gestão o período o que você trabalhou no 

Goiânia em cena, houve então um momento que a classe artística foi chamada foi consultada 

para saber é para saber para a realização do Goiânia em cena? Em forma de reunião como foi 

feita essa consulta como foi feita essa participação da classe artística essa interação entre 

gestores organizadores e a classe artística houve esse momento então.  

Glacy Antunes – Este momento e mais de uma vez porque nós nos reuníamos com o pessoal de 

teatro com o pessoal de dança para saber para ouvir um pouco quais eram as expectativas que 

eles tinham. Convidamos para várias reuniões   os líderes as pessoas que trabalham que estão 

aqui na cidade fazendo cotidianamente a parte teatral a parte cênica a parte de dança e a parte 

de opera quando a gente fez logo e tentamos saber por exemplo quais os espetáculos a trazer eu 

nunca saberia especialmente porque eu sou da música Eu não tenho esse contato tão direto com 

o teatro a ponto de saber quais Os espetáculos que a classe artísticas gostaria de ver E aí que 

eles foram sugerindo me lembro de vários trazendo Clarice Lispector trazendo grupo do Rio 

Grande do Sul que eles achavam muito bons grupos de dança de circo né porque nós fizemos 

muito circo também dentro do “Goiânia em Cena” Então ouvia muito ouvi o pessoal do 

Conselho Estadual do Conselho Municipal de Cultura também que tinha representante de todas 

as áreas para não fazer um evento pessoal que o evento é para a cidade né e eu sempre insistimos 

o termo só eventos porque o evento é muito passageiro muito fugidio como entretenimento a 

população de um evento né mas para deixar a marca para que ele seja um processo então ele 

tem que ter mais estrutura e ampliação do conhecimento então isso a gente fez várias reuniões 

antes e até depois também de avaliação nós fizemos. 

ROSE -  Ok professora mais uma vez então eu gostaria de agradecer a sua entrevista suas falas 

suas palavras né no trabalho né acadêmico no sentido de a gente deixar registrado para 

construção da memória histórica Cultural de Goiânia 

 

 Eu queria falar mais alguma coisa porque eu falei 99% da parte positiva do festival mas o maior 

problema como como eu falei assim en passant é a questão financeira porque nunca Você sabe 

com qual verba você pode contar vinda do poder público depois aquele procedimento muito 

extenso de licitação de demora de pagamento nós mesmos ao gerir Goiânia em cena ficamos 

em situações delicadas por vários grupos de fora do Estado de porque a gente não conseguia 

pagar e não depende da gente tinha sido feito todo o processo administrativo necessário e o 
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dinheiro não era liberado Então eu penso que para fazer o Goiânia em cena quem faz hoje tem 

que segurar de que terá aquele dinheiro para que possa convidar os grupos com tranquilidade e 

pagar com tranquilidade nós sofremos às vezes deixamos atrasar um ano quase um ano e meio 

pagamentos e isso para nós eram situações muito delicadas Isso significa que a área de Cultura 

precisa de uma atenção especial do poder público porque a área de culturas só pode produzir 

também se ela tiver meios de produção não tem como se  a gente executar um evento dessa 

monta dessa força se nós não tivermos certeza da questão financeira né então é preferir você 

fazer um tipo um pessoal menor mais tímido mas que você tem consciência do que você tem 

para usar o dinheiro e poder pagar aquilo tudo em tempo hora que uma das coisas que nos pegou 

bastante foi que teve uma época que o Goiânia em Cena ficou com a fama  de que não pagava 

bem Então eu acho que isso tem que serviço analisado e na realidade não dependia da Secretaria 

de Cultura porque a secretaria de cultura não tem verba tudo que nós fazemos nosso pago 

diretamente pela prefeitura Então o que acontece nós tínhamos a pretensão A projeção de 

dinheiro mas o dinheiro real a gente não tinha e a gente tinha autorização para fazer 

determinadas coisas fazia e depois não recebi Então nesse ponto a que a ver Quer ver resumo 

para talvez não entrar em detalhes Você vai entender mas para você ter ideia né ah quero ver 

uma postura de incentivar a parceria Por parte dos dirigentes públicos em relação à cultura 

porque se não a cultura vai minguando que está a cultura vai vir quando o poder público não 

pode deixar de lado a cultura e quando eu falo cultura eu tô falando de tudo saneamento é 

cultura também tô dizendo que não se pode simplesmente pensar em determinados aspectos 

culturais e esquecer outro né e a arte é um grande representante da cultura é de interesse da 

comunidade também e eu acho que tem que ser valorizada e posta no palco mais ou menos isso. 

Rose: Essas são as tais políticas públicas culturais políticas públicas culturais né que elas precisa 

ser serem efetivamente né realizadas pensadas planejadas e executadas 

Glacy Antunes: É o e poder público e sempre pensa Cultura como como algo assim que não 

tem importância que tem né Nós estamos vendo agora nacionalmente os problemas todos 

deixamos de ser ministério para secretaria entramos Ministério da Cidadania agora passando 

Ministério do Turismo as indicações são bem polêmicas hoje mesmo já vi que o novo presidente 

da fundação Palmares a nomeação dele foi sustada porque ele fez declarações absurdas e então 

a cultura no país está vivendo um momento muito conturbado né 

Rose: nós estamos vivendo um momento difícil 

Glacy: Então você precisa ter força e achar caminhos para que a cultura floresça e amplia 

conhecimento e não é simples né é um processo mais uma vez muito obrigada às ordens e 

qualquer coisa você fala comigo tudo e-mail. 



 
 

106 

 

 

Entrevista com Danilo Alencar em 3 out. 2019 

 

Rose – Bem para iniciar nossa pesquisa eu gostaria de apresentar é... Danilo Alencar como 

diretor da companhia artefatos né da PUC E hoje é 3 de outubro de 2019. A pesquisa ela chama 

“Performatividades do Festival Goiânia em Cena recortes da memória e da história” essa 

pesquisa será desenvolvida para uma pesquisa uma pesquisa de Mestrado né ela também 

compõem como amostra é - coordenador e produtor que trabalhou na primeira edição - 

coordenador e produtor que vem atuando em maior quantidade no Festival Goiânia em cena e 

por fim - artistas participantes do evento no segmento de teatro Mais especificamente depois de 

fazer uma análise do material gráfica a companhia que participou em sua primeira edição foi a 

companhia Arte & Fatos tendo como diretor e produtor o Danilo Alencar da PUC. 

 Bem Danilo eu gostaria de agradecer né inicialmente a sua participação e a gente vai fazer 

agora uma conversa, né mas informal e eu gostaria que você buscasse né rebuscasse na suas 

memórias nas suas lembranças como foi a participação da Cia Artefatos no festival Goiânia em 

Cena né como você Quais são os detalhes que você lembra qual que é a representatividade do 

teatro que o Festival tem o Festival Goiânia em Cena tem pra cidade dos demais grupos então 

assim de forma geral eu gostaria de perguntar para você né como você ver como o Artefato 

Grupo Arte Fatos ver o Festival Goiânia em Cena Quais são as contribuições que você poderia 

nos dar no que diz respeito à participação de vocês na no Festival e o que o Festival representa 

pra vocês para as Cias de Goiânia. 

Danilo Alencar – Então boa noite né Eu gostaria muito de agradecer é eu acho que esse 

mecanismo de tentar entender a cena Goiana seja através de um projeto específico ou não ou 

de uma pesquisa ou no caso como seu o que é uma situação de mercado Isso é resgatar a 

memória do teatro Goiano isso é legitimar a condição e as circunstâncias que vive as 

companhias de teatro e acho que referencial esse parâmetro que você tá usando é como uma 

das referências que colaboraram e colaboram para a cena Goiânia que é o Goiânia em Cena 

éh... de uma peculiaridade de uma particularidade muito bacana porque a gente vem 

testemunhando ao longo dos anos esse festival é o Grupo Arte Fatos ele tem uma particularidade 

Ou pelo menos tinha até dois anos um ano atrás porque a circunstância brasileira agora ela não 

permite por razões ... aí uma circulação muito grande pelo país mas até então acho que até o 

ano passado nós sempre tivemos o privilégio ou até mesmo por consequência resultante das 

pesquisas feitas pelo trabalho um acesso muito grande Brasil afora nós tivemos várias condições 

várias possibilidades de é estarmos intercambiando com vários estados várias companhias 
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várias centenas senão dezenas de festivais Brasil afora Então a gente tem como traçar um 

parâmetro como é que funciona cada um existe uma particularidade de todos eles têm muita 

dificuldade mesmo com o processo e com o advento das leis de incentivo sempre ah... os 

organizadores dos respectivos festivais tiveram que e tem que uma luta muito grande para 

manter este festival em pé isto a gente deve ao lutadores aos batalhadores 

Mesmo com o processo e com o advento das leis de incentivo sempre os organizadores dos 

respectivos festivais tiveram que tiverem tem que ter uma luta muito grande para deixar o 

festival e o pé Isso a gente deve aos lutadores os batalhadores que sempre estiveram à frente 

deste projeto tentando manter os vírus então eu poderia citar aqui dezenas que eu participei de 

muitos não vão experiência muito lindo nesse contexto todo entra a luta que não é diferente a 

batalha do Goiânia em Cena aqui em Goiânia que nasce com uma possibilidade de intercambiar 

com outros grupos o fazer artístico fazer teatral As estéticas das linguagens generalizadas cada 

espetáculos aqui vindo particularmente com a relações internacionais e também de outros 

estados e eu vejo se o Goiânia em Cena como um avanço que às vezes avança as vezes retrocede 

Como é o próprio país em cada gestão em cada circunstância você se vê no patamar né então 

nós temos é... algumas pessoas que lá dentro da Secretaria Municipal elas aderiram e lutam por 

esse festival desde a primeira montagem uma dessas pessoas eu posso dizer seguramente é a 

Marci Dornelas - Dornelas que se não tem essa pessoa para defender o festival para dialogar 

com as distâncias de Finanças do secretariado né é... dificilmente o festival estaria até hoje 

aonde ele chegou então eu tenho como filosofia que o grande aprendizado no fazer teatral está 

no intercâmbio está na relação com o outro não existe nenhuma perspectiva não existe nenhuma 

possibilidade de você se eleger como dono do próprio umbigo e achar que seus espetáculos são 

referenciais se você não dialoga com outras instancias outros espetáculos e essa é uma 

particularidade do Grupo Arte Fatos 

Dialoga com outras estampas outros espetáculos e essa é uma particularidade do Grupo de 

Teatro Arte Fatos e que eu estive à frente Dele sua frente é só um fundador dele né de tentar 

esse intercâmbio com outras linguagens dos pensamentos e uma das possibilidades que eu tive 

dentro do Estado de Goiás se não uma das raras foi em Goiânia em cena Então eu acho que ele 

é imprescindível eu acho que tem que se manter eu acho que a Instância política pública que no 

caso é a distância Municipal Tem que olhar com muito carinho esse festival né às vezes ele 

acontece mas ele tem ele tem ele tem algumas situações que são muito complicadas é... e acho 

que eu por exemplo não gostaria de estar na pele da mas sim porque por exemplo uma das 

particularidades a questão de acerto de pagamento não é de 1 a ano para o outro e isso acaba 
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manchando a imagem do festival particularmente com os grupos de fora com os grupos de 

outros estados com grupos internacionais e muito também com os outros locais onde Tomara 

que esse ano essa coisa Seja resolvida Mas isso é uma questão séria né mas entendendo também 

que não é uma dificuldade não é uma particularidade só aquele Estado de Goiás a gente sabe 

que no Brasil todo acontece esse tipo de situação mas falando dentro da nossa própria cozinha 

Eu acho que isso é uma situação aqui estaria mais créditos para ir mais possibilidade de demais 

grupos participando né E essa coisa de resgatar o conceito e o caráter a moral do problema 

próprio Goiânia em Cena Já outras situações aí eu encontro um integrante também te escuto as 

políticas públicas do estado sem discutir esse teu presidir a celebração teatro cidade de Goiás 

então eu sempre tive esse leque aberto de intercâmbio de conversas paralelas no outro outros 

artistas e é uma coisa com aspecto negativo mas o festival em si na maioria absoluta ele traz 

muito mais legado muito mais possibilidades positivas do que qualquer outro aspecto negativo 

eu acho que ainda é um festival que ele não é tão novo mas ainda tá aprendendo muito tem 

muito que aperfeiçoar ainda mais que ele funciona e funciona mesmo com essas às vezes 

 essas circunstâncias financeiras uma coisinha daqui ou acolá. 

 

Ele ainda é uma grande referência no cenário nacional muita relação o fim de semana para mim 

Rose eu acho uma pergunta extremamente potencial e importante porque isso marca a minha 

trajetória e diretor aqui em Goiânia na frase que eu devo isso ao Goiânia em Cena na fase aqui 

e não que isso tem a passado mas esse que olhar muito preconceituoso em relação aos trabalhos 

que eu desenvolvido havia muito questionamento se a linguagem se a estética que eu estava 

usando poderia ser considerado um uma contemplação e uma qualificação dentro dos 

parâmetros teatrais hoje o passado tantos anos mais de 20 25 anos eu olho lá para trás e vejo 

muitas pessoas questionavam elas estavam dentro dos seus direitos né é e também acho que que 

é no andar que você é na convivência que você aprende né Mas até hoje eu fico perguntando 

que que modelo teatro passa na cabeça das pessoas que elas pensam que podem qualificar como 

sendo ou não é teatro pensando aqui em Augusto Boal ele ele mesmo ele não ele não pode ficar 

pessoas generalizadas como despertar para nós tomar todas se você sair aí fora aqui mesmo 

encontra um vendedor de pipoca um cara que o espetinho ele tá na ação ele tá no atual de um 

diálogo com o que qualifica uma tua mas eu eu achava que era um aprendizado e de lá para cá 

eu continuo aprendendo até hoje mas nesse ano necessariamente da sua pergunta a ele uma 

particularidade que eu justifico porque eu falo que foi um divisor de águas é que nessa conversa 

de faz não faz teatro que não é espetáculo eu escrevi um espetáculo na época que se chamava 

aquela  que tava com ele em cartaz se chamava herdeiros de zumbi era um espetáculo que ele 
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tinha um pouco da minha marca porque nessa época nós éramos ainda precisa trabalhar com 

elenco muito grande hoje não mais hoje é loucura e eu escrevi o herdeiro de zumbi no Goiânia 

em cena falar eu vou mandar e mandei o material para lá nessa época pasta de Goiânia em cena 

era através do que regia era um grande amigo meu que era na época e hoje ainda é um amigo 

meu que era o Sandro de Lima de Lima Constantino Isidoro tinha uma galera essa galera mesmo 

que mesmo sendo meus amigos eu já tinha acostumado muito grande pois amava muito a 

linguagem a qualificação das minhas propostas se era teatro ou não e para o meu espanto eu 

estava almoçando na Churrascaria do Walmor quando uma pessoa me reportou que o único 

trabalho classificado para aquela edição para Primeira Edição do Festival representando a 

cidade de Goiânia seria o herdeiro subir é eu eu tenho a sensação que foi uma das coisas Talvez 

até por essa questão da última talvez por essa luta tão venha tão tão absoluta e absurda que essa 

luta contra a maré fazendo teatro o teatro mas eu posso garantir para você que foi uma das 

maiores alegrias que eu já tive na minha vida foi saber que dentro do Estado de Goiás aquele 

trabalho que era considerado Ou aquele conselho que era considerado como não teatro seria o 

primeiro representante dentro de um festival de teatro é e que dura até hoje depois dessa 

primeira eu entrei aí segunda até as suas estatísticas em seis participações Possivelmente não 

entrei em outras em razão de que não se podia repetir o mesmo espetáculo Então eu acho que o 

Goiânia ensina Assim como para mim para os outros grupos também ele vem como um divisor 

de águas oportunizando grupos é ter um tratamento decente ter um cachê de frente serem 

respeitados com uma das coisas mais complicadas do cenário Brasil e no mundo que é a 

formação de público então nós tivemos um diálogo com o público né com os nossos espetáculos 

entrava no pacote ali uns espetáculos de internacionais de fora do Estado então eu acho que o 

Grand Siena tem essa particularidade ele vem ele vem trazer um outro olhar uma 

particularmente olhar do respeito ao artista do caixa e depois na sequência discriminadamente 

ou ou as outras gestões que eu não me recordo aqui também não estaria nome mas ele essas 

complicações e às vezes as leis não está sendo depositado cumpridas como foi prometido e a 

gente estava em um ano dois anos sem receber cachê Mas eu particularmente com a partir de 

quantos diretores daqui a 30 anos diria que o Goiânia em Cena ele tem uma particularidade até 

uma relevância e tem uma importância ímpar na minha trajetória 
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Entrevista com o grupo Nu Escuro em 27 set. 2019 

 

Rose - Gente boa tarde no primeiro momento eu gostaria de estar agradecendo vocês  

Todas estas inquietações motivaram os gestores a pensar em realizar o festival como um espaço 

onde se houvesse oportunidade de mostrar a produção local.   

Lázaro Moreira Gomes Júnior (Lázaro Tuim) – É indiscutível a importância dos festivais de 

artes cênicas para o desenvolvimento da cena local.  

Izabela Nascente - eu acho que a primeira edição... O que eu lembro. Eu não lembro muita coisa 

porque já tem um tempo né... Mas eu lembro assim que nós estávamos muito esperançosos... 

Nós estávamos muito esperançosos em um momento político cultural efervescente ele... Ele 

trouxe neste momento que ele foi secretário muitas ações para a cidade... E o Goiânia em cena 

foi assim uma ação muito importante e foi na época mobilizou muito os artistas para participar... 

Tinha artista que tava participando da produção NE não só... Tinha as pessoas que acompanha 

os grupos que são os anjos  

Eu fui a anja né trabalhando nesse auxilio da produção ne ... Aí eu pude acompanhar este grupo 

assim... Mas foi um momento muito forte da cultura de Goiás assim a gente se sentiu valorizado 

eu lembro que foi muito legal... Não só pelo que foi o Goiânia em cena eu acho que a 

organização foi bem legal também tava mais estruturado  

porque eu lembro que teve algumas edições que o negócio foi mais difícil assim de concluir 

né... Assim de realizar assim por que até pela credibilidade que teve uma questão ne depois em 

umas edições assim para frente posterior é... Tiveram algumas questões assim demora em 

receber cache... Essas coisas assim e aí foi dificultando em alguns pontos essas produções eu 

lembro que a “Nu Escuro” saia de Goiânia encontrava com algum grupo que tinha apresentado 

aqui que não tinha recebido o pessoal falava como se a gente tivesse devendo eles sabem 

devendo eles ficava assim com grilo sabe assim falando...mas as primeiras para gente foram as 

melhores 

Depois teve essa queda assim mas a gente vê um esforço muito grande assim principalmente 

da Marci que é uma pessoa que tem muita credibilidade da classe artística e que pelo esforço 

muito dela o festival continuou né... Porque nesse momento de troca de governo tiveram alguns 

momentos essa questão do cache né... Que foi perdendo a credibilidade com os grupos de fora 

né...  Porque na verdade o teatro ele... A gente vai fazendo contato com os grupos e tal e aí as 

notícias se espalham né... Então assim mais eu creio que ele tá se levantando muito pelo esforço 

de manter mesmo o festival que já tem o nome ne e já tem uma importância para a cidade 

assim... É o que eu tenho mais memória... 
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Adriana Brito – Bom assim como a Izabela citou eu me lembro também assim muito também 

das oficinas do Goiânia em cena ne eu me lembro assim quando Os Barbatuque vieram num 

desses né... Numa dessas edições... E eu me lembro das oficinas... Então assim as oficinas 

também... As oficinas também sabe assim... Ganham muito ponto aí porque assim eram oficinas 

muito legais... ne pessoas e grupos que vinham participavam dos espetáculos das apresentações  

Muitas vezes assim casa lotada Né... As pessoas todas ficavam esperando mesmo chegar o 

Goiânia em cena... É... E supermotivadas a fazer as oficinas sabe... vários... Vários grupos que 

vinham locais pessoas de outros estados as então as oficinas para mim marcam e marcaram bem 

assim a memoria e da historia do Goiânia em cena né...  

Também os grupos locais como os grupos de fora né que que apresentaram ne então assim em 

todas as edições ne em todas as edições né... Em todas as edições me lembro também desses 

anjos que um ano também foram assim alunos e colegas de artes cênicas da Federal sabe então 

assim foi um numero grande de colegas que participaram ne... Outra coisa que me lembro de 

bem também que eram espetáculos que aconteciam assim em horários inusitados, por exemplo, 

me lembro assim de uma performance que aconteceu no Goiânia ouro se não me engano era 

onze ou meia noite as pessoas ficavam assim esperando aquilo com certa ansiedade então esses 

horários alternativos também sabe eles trazem esse publico eles ficam realmente assim... 

Curiosos para ver estes espetáculos então são alguns pontos assim que eu me lembro agora mas 

eu vou me lembrar mais de coisas  

Rose – E assim a respeito do ano Adriana c lembra sabe identificar mais ou menos o ano se foi 

na gestão anterior em relação ao ano não nem a gestão que me interessa é claro que a gente faz 

essas associações né, mas você se lembra do ano.  

Adriana Brito – Se não me engano foi na... Segunda edição né... Segunda ou terceira edição 

assim... Segunda ou terceira edição eu acho que foi segunda edição  

Rose – a do anjo né... 

Adriana Brito – É assim que pegaram os alunos de artes cênicas né 

Goiânia em Cena é um espaço aberto para o aprimoramento na área de produção cultural e 

outras especialidades ao abrir suas portas para que os alunos e afins participem no processo de 

organização.  

Rose – 2003 

Adriana Brito – Sim falando de alunos o ano passado né e os alunos do Basileu foram anjos 

também né eles fizeram um estagio os alunos da produção cênica fizeram um estágio foram 

monitores né e alguns deles foram ajudar na luz no som... Hoje engraçado assim que o interesse 

aumentou que a vontade aumentou alguns tão focados agora em iluminação sabe continuam 
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trabalhando luz é em outros eventos que o evento da este estimula este incentivo para estes 

alunos sabe nessas edições...  

Izabela Nascente - Eu acho assim que foi muito legal foi à qualidade dos espetáculos que vieram 

né... Na primeira edição na segunda... Esta questão de trazer grupos internacionais também 

assim é... Era uma parte que não era muito comum em Goiânia né então assim os grupos que a 

gente que nós tínhamos fissura de conhecer entrar em contato com o trabalho muitos grupos 

vieram nestas duas primeiras edições né... Isto foi muito legal esta questão dos grupos 

internacionais né de trazer estas referencia porque hoje à gente tem internet né mais naquela 

época não era tão forte não tinha todo mundo que tinha acesso então esse acesso de conhecer 

os outros grupos de conhecer a forma de trabalhar eu acho que era muito mais presencial então 

foi uma oportunidade muito grande de ter contato com eles assim...  

Lázaro Tuim - É primeiro assim eu acho que o festival é um festival muito importante para a 

cidade eu acho que ele é importante para os artistas da cidade ele é importante para a cidade 

para o publico em geral... Mas por ser uma iniciativa do governo ele sempre fica à mercê da 

política que tá naquele momento.  

Ele surge na gestão do PT tendo o Sandro de Lima como secretario de cultura... E o Sandro é 

uma pessoa de teatro e ele teve muito cuidado ele muito cuidado de fazer um megafestival de 

teatro porem eu avalio que no primeiro e segundo ano tiveram muitos equívocos mesmo sendo 

um grande festival em algumas ações que eu já vou falar que eu acho interessante depois se 

perderam um ano tenta resgatar outro mas como nas primeiras edições não tiveram nos 

primeiros anos 

Ele teve uma potência muito grande, mas teve muitos equívocos o primeiro é que no primeiro 

Goiânia em Cena apenas um grupo de Goiânia participou... Isto para mim é inaceitável então 

não é Goiânia em Cena... Um ou dois... Foi o grupo do Danilo e um outro... É... Goiânia é o 

palco... Goiânia num tá em cena... Goiânia é palco... aí tem  a importância sim dos grupos igual 

a Izabela falou de grupos é de renome nacional o Galpão é alguns internacionais... Eu lembro 

foi no Goiânia em cena que eu assisti o grupo do Val da sara palha um grupo da Paraíba que foi 

montado era um espetáculo tão potente que o espetáculo que durante dez anos ficou o mesmo 

elenco apresentando eles não conseguiam montar outro espetáculo porque eles tiveram dez anos 

de agenda lotada com o espetáculo... Foi no Goiânia em cena que eu assisti várias vezes Galpão  

no Goiânia em cena parlapatões... Então assim do ponto do vista dos primeiro Goiânia em cena 

os espetáculos que vieram de fora isso era muito importante à força que tinha os 

espetáculos...No primeiro ano teve este equívoco eu acho que tinha que ter... Tem que ter no 

mínimo o mesmo tanto que tem de espetáculo de fora... Tem que ter espetáculo da cidade... Não 
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faz sentido cê... Cê gastar um dinheiro público de uma cidade com um festival que não os 

artistas da cidade não vai tá em cena...  

No segundo ano... A Nu Escuro... Acho que foi o primeiro ou segundo ano... E aí... Começou 

uma questão muito que eu bacana só que muito mal orrr... 

Tem umas coisas que funcionam no plano da ideia e não funcionam no plano da pratica... que 

foi a ideia de descentralizar de sair do centro da cidade começar a levar pra... Para os bairros 

mais periféricos eu lembro que a primeira vez que nós participamos...  Nós participamos com 

o “Carro Caído”... Que é um espetáculo a partir de um conto o Câmera Cascudo que a gente 

montou em um estúdio de auto... tem anjo tem capeta tem todo uma... Uma... Narrativa não 

cristã enquanto espetáculo, mas dessas figuras uma narrativa destas figuras que o cristianismo 

trabalhou muito né... E colocou a gente lá no Rio Formoso em um cento espirita... Kardecista... 

Então assim vai para um espetáculo que tem anjo capeta apresentar onde eles não acreditam em 

anjo capeta num faz nexo para o público de lá... Então assim... Algumas questões assim... Com 

relação aos artistas goianos que eu acho os primeiro Goiânia em cena os artistas foram ficando 

meio assim meio de lado escanteados, escanteados... 

 Aos poucos a classe foi se organizando cobrando e eu acho que isso foi melhorando...  

O festival no seu percurso passou por várias fases em de suas edições que foi de 2013 o festival 

foi realizado em duas etapas. Na primeira contamos com a presença de um grupo de dança da 

cidade de São Paulo... somente para os grupos de Goiânia e na...  

Aí teve algumas gestões eu acho que alguns anos atrás cinco seis anos atrás... Quatro anos 

atrás... Fizeram em duas etapas... Uma etapa fizeram só com artistas goianos... Outra etapa só 

com artistas de fora... E não faz sentido você fazer um festival... Porque um festival de teatro 

além do da... Apreciação estética do espetáculo daquele momento ali que a performance realizar 

e o público está ali para assistir tem uma coisa que e muito bacana a gente viaja muito para 

festival que é o contato entre os artistas porque isto deixa muitas marcas nos artistas da cidade 

a Izabela já até começou a falar assistir grupos que a gente não tinha oportunidade de assistir e 

aí quando você pega um artista  goiano e os artistas e os fora não te vê você vê os de fora mas 

os fora não te vê não tem esse intercambio então são alguns equívocos mas tem algumas ações 

assim principalmente nos quatro primeiros Goiânia em cena na gestão do Sandro acho que foi 

três que ele tá... Porque o primeiro dele acho que não teve é... 

 O mercado das pulgas foi muito importante que era um momento que após os festivais sempre 

rolavam um show é... e aí os artistas da cidade o público em geral e os artistas que tinham 

apresentado teve um ano que o mercado das pulgas foi no jóquei club foi muito bacana teve um 

ano que foi no centro de tecnologia do espetáculo que é ali em frente o Teatro Inacabado nem 
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existe mais que era um prédio que a prefeitura locou por um tempo e depois que... Depois que 

algumas gestões perdeu o aluguel e depois... Não existe... Mais o prédio mais teve um ano que 

foi bem bacana lá também e esse momento das oficinas que a Adriana falou... E desses 

encontros que os artistas tinham foi muito importante a gente não tinha... E isto veio a se perder 

durante um tempo...  

Tem ano que se tenta resgatar... Teve também algumas ações assim no Goiânia em cena de 

trazer assim algumas pessoas alguns convidados de fora para depois debater com alguns grupos 

locais... Os grupos locais depois debatiam com gente de fora que teve um debate com Fernando 

Vilar que é um professor da UNB e então isto ajuda muitos grupos que já tá melhorando né... 

E vem se perdendo mais... De uma forma geral eu avalio...Ele extremamente importante assim... 

Lógico para dizer que a Izabela falou assim a ia teve uns anos teve só os artistas goianos não 

receberam no ano foram receber no outro ano... Teve ano que os artistas de fora não receberam 

no ano teve assim... Teve uma Queimação do festival fora de Goiás assim a gente... A gente 

viajava para fora o povo falava muito mal do Goiânia em cena... Mal demais... Não volto nunca 

mais tô há seis meses sem receber... Isto é um desrespeito então assim à gente sabe que isto é 

uma questão de como e festival é produzido a gestão a pré-produção que depende muito da 

gestão do que é feita, mas de uma forma geral eu avalio ele positivamente... 

Rose – Certo... Vai também uma pergunta lançada para o grupo em geral quais são os aspectos 

positivo e aspectos negativo que você s levantariam em relação ao festival Goiânia em cena 

enquanto política pública... É uma ação governamental... Ele é uma política pública seis 

conseguiriam assim fazer é... Embora já tenham falado muita coisa interessante, mas vocês 

conseguiriam assim fazer esta citar pelo menos três ou dois pontos o lazaro já citou né o Tuim 

positivo negativo do Goiânia em Cena o que fica como sugestão mesmo para fazer a avaliação 

final...  

Lázaro – Não... Assim eu acho positivo fica esta questão assim dos intercâmbios né com os 

anos intercambio ne entre os grupos é a questão assim da cidade poder assistir espetáculos que 

se não fosse o festival com este jamais viria a Goiânia... Então assim já vieram vários 

espetáculos é marcante na historia do teatro brasileiro nestas últimas duas décadas já passaram 

por aqui... É... Então assim a possibilidade da cidade ter este contato com a linguagem do 

teatro... É... A gente avalia que os grupos de Goiânia não só Goiânia cena vários fatores ne as 

instituição de artes cênicas o Basileu... Assim o Goiânia em cena contribui muito para o que é 

o teatro para a quantidade praticante de teatro do que é o teatro na cidade hoje do que tinha a 

20 anos atrás quando a nu escuro 22 ano atrás a Cia foi criada... Então assim a gente vê que isto 

é um ponto positivo... 
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Um ponto negativo que eu avalio não em todas as edições e que aí é uma questão do mundo da 

produção é que às vezes se gasta é uma verba publica uma grana que  sai dos cofres públicos 

e... e... e é assim... Tem muito espetáculo vazio teve muita edição que você vai tem 

pouquíssimas pessoas assim a parte da pré-produção de divulgação as vezes eu acho que falha 

um pouco e aí assim... c fazer um espetáculo para chegar lá ter 20 pessoas 10 pessoas na plateia 

é um dó... Que é um pleito em custo... Financeiro mesmo né... e assim tem que se trabalhar de 

achar uma forma de ter casa lotada sempre teatro tem que tá cheio... por outras edições isto 

também aconteceu... Espetáculo então eu acho internamente tem que ser feito era uma avaliação 

uma coisa assim eu nunca fui convidado para uma avaliação pode ate ter tido que aconteceu, 

mas a secretaria de cultura como gestora do festival após as edições nunca convidou eu não me 

lembro de ter sido convidado para uma reunião de avaliação é já fui convidado teve uma audição 

que fui convidada no início do ano para participar do festival sugerir indicar nomes de grupos 

né para se avaliar o festival eu tô falando enquanto Cia não enquanto classe teatral nunca foi 

chamado pela secretaria para uma avaliação coisa que pode ser feita não sei por que não fazer...  

Rose – Sim... Gente mais alguma coisa... Alguma coisa a acrescentar Adriana... Alguma coisa 

que você queira assim que você lembra... 

Adriana Brito – É... Eu Adriana acho que uma se não me engano foi na antepenúltima edição 

ou... Não foi na antepenúltima mesmo que... Que aconteceram muitas performances de rua... 

Muitas apresentações de rua né e. Eu acho assim algo a se pensar no caso seriam assim 

apresentações simultâneas que acontecem ao mesmo tempo em que eu lembro que aconteceu 

nesse ano... Retrasado sabe... Seria um ponto assim a comentar sei que é difícil agendar colocar 

num... Cronograma né, mas eu acho que isto trouxe menos plateia sabe... Porque ela ficava 

dividida e eu escutei muitas pessoas falando ah... Eu gostaria de ver... Eu gostaria de assistir, 

mas assim às vezes aconteciam três apresentações em um mesmo horário né... É... Uma 

performance de rua é um teatro em outro lugar quer dizer isto eu assim desfavorável é um ponto 

a se pensar para tentar assim a rever isto daí este horários... NE para não acontecer esvaziamento 

mesmo... Né ... Das pessoas elas ficarem indecisas delas fazer a opção de assistir um espetáculo 

e deixar um outro então isso é... Isso é para se pensar...  

Tuim – tem mais uma coisa assim teve duas edições tem uma coisa assim que eu acho muito 

ruim... Teve duas edições que para os grupos goianos teve uma competição teve um prêmio... 

De melhor espetáculo da edição... Melhor espetáculo Goiano... É Para mim que... Para a gente 

que a gente que trabalha com arte goiano a gente não tem que entrar nesta lógica de 

competição... Essa questão capitalista comercial... Uma porque assim como você vai assim 

avaliar um espetáculo de dança... Vamos pegar só os espetáculos de teatro é difícil de avaliar... 
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Quem que é melhor quais são os critérios o que... Não é uma coisa a gente é muito contra 

festivais de teatro prêmio de melhor ator prêmio de melhor isso cria uma competição muito 

boba e a com esta grana de pagar prêmio é melhor pagar um cache para pagar um outro grupo 

da cidade eu seria mais a favor de pegar outro grupo do que por os grupos para competir não 

tem que por competir em teatro em artes não vejo essa necessidade competição é só nos grupos 

goianos aí que .. Eu seria muito aí foram duas edições que aconteceram isso... Depois parou... 

Lázaro - A curadoria a gente sabe que alguém reclama... A Nu Escuro tem por política nossa 

não reclamar de curadoria... justamente por causa disso um negócio que eu falei ali atrás como 

você avalia melhor espetáculo... É uma questão muito subjetiva a curadoria... Quando um... A 

gente organiza um festival... A gente organiza o festival de bonecos... e nós junto com a 

produtora que organiza o festival aqui com a gente... Nós fazemos a curadoria... Não da para 

todo mundo... Alguém vai ter ficar de fora... aí a curadoria e no Goiânia em Cena que cada ano 

é outro convidado são pessoas diferentes é eu acho que eles tem os critérios deles para avaliar 

pra... de acordo com eles decidiram internamente não da para mim questionar os critérios 

deles... então a gente... os anos que ficamos de fora o ano passado foi um... a gente nunca 

questionou curadoria do festival... então assim... mas a gente sabe que... a gente questiona... 

ah... porque que não entrou este porque que não entrou aquele... mas é difícil né porque é uma 

questão subjetiva... num é objetivo quando a gente... vai escolher um espetáculo a gente sabe 

da realidade... de alguns festivais que tem que levar... você vai ter uma curadoria no festival 

você tem que levar questões objetiva assim você vai levar um espetáculo de fora que o cache é 

20 mil você gasta mais 20 mil de transporte... com quarenta mil você traz três quatro espetáculos 

... assim a curadoria pensa nestas questões ... objetivas.... mas assim... com os grupos ... não 

tem hospedagem... não tem gasto com alimentação... o cache é o mesmo... seu escolher este 

grupo ou se eu escolher aquele para o festival que é o mesmo .... é eu particularmente não vejo 

eu acho que a curadoria tem os critérios dela ... se eu quiser questionar a curadoria eu tenho que 

ser um curador... eu não posso ser grupo selecionado ... Outra coisa é que quem faz curadoria 

mas o material é uma desgraça... as vezes a gente tem possibilidade de ver os espetáculos... não 

o material está muito ruim mas eu assisti ... ao vivo funciona de mais não sei o que né... mas 

tem esta questão também do material ... que chega ne que a gente sabe que conta muito numa 

curadoria tem esta questão também de quem é curador ne neste festival vamos privilegiar tal 

assunto mas na hora isto está subjetivo ali...É importante mesmo que continue inclusive eu falo 

assim  

Adriana Brito –  Alguns deles que foram ajudar na luz no som... 
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Izabela Nascente – Eu acho que o que foi muito legal foi à qualidade dos espetáculos que vieram 

na primeira edição na segunda, né esta questão de trazer grupos internacionais também, assim... 

Era uma pratica que não era muito comum em Goiânia, né então assim os grupos que nós 

tínhamos fissura de conhecer de entrar em contato com trabalho muitos grupos vieram nestas 

duas primeiras edições e aí isto foi muito legal esta questão de trazer os grupos internacionais 

de trazer estas referências... porque hoje a gente tem internet né... Mais naquela época não era 

tão forte não era todo mundo que tinha acesso então este acesso de conhecer os outros grupos 

de conhecer a forma de trabalhar de compor a cena né... Era muito mais presencial então foi 

uma oportunidade muito grande assim de ter contatos com eles... 

 

Entrevista com Ana Cristina Zabriskie em 02 out. 2019 

 

Bem para iniciar nossa entrevista hoje é dia 2 de outubro eu estou conversando com a Ana 

Cristina que é produtora e diretora do Grupo Zabriskie né nós fizemos eu fiz uma análise de 

todo o material gráfico Ana Cristina do Goiânia em Cena que teve a sua Edição em 2001 e se 

Estendeu e se estende até hoje, mas o meu recorte ele vai de 2001 a 2018 e fazendo considerando 

essa análise desse material gráfico para minha pesquisa foi selecionada três grupos de teatros 

né que participaram do Goiânia em cena tendo em vista que a minha pesquisa ela pedia um 

grupo de teatro ou diretor que tivesse participado do primeiro Goiânia em cena que diante da 

análise nós verificamos que foi o artefato um outro grupo que tivesse um maior número de 

participação e diante da análise dos documentos nós se vimos que foi a companhia Nu Escuro 

e um outro grupo que tivesse participado menos né e mediante análise nós vimos nesta análise 

que tem vários grupos que estão com essa mesma pontuação no que diz respeito à quantidade 

de participação no Goiânia em Cena e daí nós elegemos um novo critério para que a gente 

pudesse selecionar essa mostra Nossa nós elegemos um outro critério que foi a uma companhia 

de teatro que fosse mais antigas e aí a gente foi buscar né novamente informações dessas desses 

participantes que fosse o mais antiga e nós podemos constatar que uma delas é a companhia 

Zabriskie e sendo assim a Zabriskie segundo a nossa investigação ela é uma companhia que foi 

inaugurada em 1993 Se não me engano por favor me corrija se eu tiver errada nas informações 

e bem Ana Cristina eu gostaria de começar agradecendo né a sua participação nessa entrevista 

nesta investigação nominando primeiramente a nossa pesquisa a nossa pesquisa que se chama 

performatividade do Goiânia em Cena um recorte né da memória e da história do Goiânia em 

cena ...perdão, Performatividade do Festival Goiânia em Cena: Recortes da memória e da 

história esse é o nome da pesquisa e assim eu gostaria Ana Cristina  
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Nos desse né se prazer de te passar para gente essas informações né perguntando um pouco 

perguntando a você o que o que que você perdão. Nesse sentido eu gostaria de te perguntar de 

te pedir que você falasse um pouco sobre o festival Goiânia em cena eu gostaria também que 

você apresentasse a sua companhia e nos falasse um pouco de como como foi a construção do 

do grupo como foi a participação do grupo e como o grupo né como a companhia as a Zabriskie 

de teatro vê o Goiânia em cena como um evento Cênico na cidade de Goiânia aí aos poucos 

Nós vamos né é remendando uma coisa ali outra aqui se houver alguma dúvida  

Ana Cristina – Primeiro lugar é que bom que nesse escopo que e você pensa dessa desse recorde 

último que você vê se ela grupo Zabriskie isso foi incluída uma honra participar dessa pesquisa 

o grupo Zabriskie foi constituído a partir de 1993 a partir de uma da necessidade de da minha 

necessidade pessoal né por meio do teatro me comunicar com o mundo, mas eu sou uma pessoa 

muito gregária eu gosto muito de ficar comigo com gente eu sou teatro educadora eu sou 

Educadora Sempre trabalhei com crianças com jovens e adultos  na formação Então é filhos só 

que o seu 4 que não dei conta de mais que isso não quero mais então essa característica pessoal 

me levou a ao decidir ao escolher trabalhar com o teatro para me comunicar com o mundo me 

levou atrair pessoas né para formarem um grupo para a gente pesquisar juntos uma linguagem 

que desce uma identidade né a essa formação para a gente poder se comunicar juntos né com 

um dizer que seja que fosse importante né de serem ditas para um mundo Então essa é essa essa 

formação enquanto o grupo que é princípio teve um número maior né de pessoas integrantes 

diferente de hoje que né vamos falar sobre isso depois mas assim nós iniciamos com um grupo 

na sua maioria de pessoas jovens porque eu já tinha tentado né Essa coisa com pessoas da minha 

faixa etária Mas acabou que o que firmou mesmo o que é o que teve é energia de nossa vamos 

vamos atrás vamos vamos pesquisar Vamos estudar vamos ver o que que a gente pode fazer de 

diferente não foi mais com pessoas jovens mesmo sabe e eu bebo muito na energia dos jovens 

ate hoje e aprendo muito e gosto da relação de troca que se constrói nos processos então a 

princípio teve número de integrantes grande eu diria que nós já tivemos Até 14 pessoas juntas 

sabe na companhia no grupo porque eu acho que a coisa de grupo e coisa de Cia tem uma 

diferença estrutural e assim ideológica né porque a companhia ela ela é assim você faz uma  

audição e você constrói tipo como se fosse um elenco se contrata né você seleciona e no caso 

da cultura de teatro de grupo não é bem assim que a coisa acontece é uma reunião de pessoas 

muitas das vezes por identidade afetiva o ou por identificação afetiva ou por identificação 

ideológica política e  estética no caso o teatro se juntam e começa um ali no trabalho e que 

aprofundou essa afetividade essa troca de conhecimentos Os encontros com base realmente no 

trabalho né mas com Muita afetividade Eu costumo colocar muita palavra amor embora ele seja 
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muito desgastado hoje em dia que a gente usa amor até para sanduíche Eu amo né mas eu acho 

que a cultura de teatro de grupo  historicamente falando ela inclui muito essa coisa da troca de 

afetos além além da troca estética  né ideológico política e diria Até que intimidade né que a 

gente convive tanto que acaba ficando íntimo da família da família né Então essa característica 

é essa essa forma de se estruturar se construir na cultura de teatro de grupo ela se distingue da 

dia que seleciona que tem que tem um fluxo né uma oscilação um pouco maior de integrantes 

A medida né que eu tenho passa e tudo mais então muitas vezes no grupo tem alguém que não 

é entre aspas talentoso para estar em cena Mas é uma pessoa é uma figura é um ser que ao 

integrar né o grupo Com todas essas né essas esses fundamentos afetivo amizade dedicação ao 

estudo contribui demais né para criação e para o funcionamento né das atividades que o grupo 

pode virar a desenvolver profissionalmente Então é bom essa distinção é bacana né e ser feita 

e o Zabrisquie ele é então um grupo como se fala ele é fundamentado né as bases que sustenta 

o Zabriskie é mais né nessa primeira forma que você falou... Como fala ele é fundamentado né 

as bases que sustenta o grupo sabe se é mais nessa primeira forma que você falou nessa essa 

essa identidade é que os une isso essa eu acho que é antes de mais nada essa essa questão afetiva 

amorosa e uma característica pessoal minha que é de formar pessoas de realmente assim 

construir algo no presente para que a gente possa juntos construir juntos Um Mundo Melhor 

 sabe então desde o início foi assim que o grupo se formou e as dificuldades financeiras que o 

que o fazer teatral né e falando isso falando de teatro mas as artes de modo geral né das Artes 

de um modo geral a gente é conhecedor de uma enorme dificuldade financeira né então assim 

é claro que esse número ele foi ao longo dos anos diminuindo por quê É claro que as pessoas 

elas não vendo perspectiva de poder pagar suas contas constituir família né e ter uma é... uma 

situação financeira com o mínimo de com um mínimo de estabilidade trabalhando nessa área 

que é o teatro elas obviamente começaram a é... dentro do grupo né a buscar alternativas 

primeiro paralelamente ao fazer teatral e com o passar do tempo aquela atividade profissional 

que a princípio era paralela começou a ficar claro sendo a principal e aí para um trabalho 

profissional dentro do teatro começou a ficar a desejar...e aí obviamente Essas pessoas tiveram 

que fazer suas escolhas porque é uma escolha difícil de fazer essa escolha de eu vou ser um ator  

ou uma atriz profissional e eu e vou me dedicar a isso é muito difícil porque as dificuldades que 

se impõem são muito grandes e portanto é uma escolha de vida né É uma opção assim que você 

faz por uma vida sem grandes expectativas de grandes perspectivas financeiras né de status 

social de conforto né é uma escolha que você faz sabendo que você vai ter que enfrentar Muitas 

dificuldades financeiras então na Constituição primeira do grupo eu sempre também porque a 

coisa é embasada né as relações embasados minha fé tem amor muita amizade né portanto muita 
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compreensão eu sempre deixei as pessoas muito Livres né Para que elas pudessem realmente 

fazer suas escolhas sem culpa sem sofrimento demais porque a vida já é sofrida por si só e a 

gente tem ressaltar na verdade a gente tem que beber na fonte dos Prazeres que a vida dá né e 

qual que foi o grande prazer de um grupo mais numeroso a princípio né a energia de amor né 

de fraternidade compartilhamento que é o que rege também a atividade teatral por que que eu 

faço Tiago eu crio um espetáculo não faço isso para ficar me olhando no espelho né É para 

compartilhar com alguém aquilo que eu criei porque naquilo que eu criei tem algo né a ser 

falado eu quero que as pessoas escutem eu quero que as pessoas né participem dessa reflexão 

sobre o mundo porque eu vejo o teatro como uma forma da gente se comunicar com o mundo 

e da gente refletir sobre as questões contemporâneas ao a criação do trabalho né certo então o 

que que é que tá pegando nesse mundo que precisa ser dito que precisa ser trabalhado com as 

pessoas para que o mundo realmente assim para que as pessoas percebam dentro dessas né dessa 

esfera né social política e obviamente né de relações humanas para que a gente possa ser mais 

feliz então a prática cotidiana nos relacionamentos dentro do grupo ela é uma prática que nos 

prepara e que da também mais verossimilhança mais estofo para que as relações que serão 

construídas com o público no momento do fenômeno espetacular 

então o grupo hoje na verdade ao longo do tempo de 14 ele passou 8 para hoje depois ele passou 

para 5 depois ele passou para dois nós focamos ao longo dos anos no trabalho  que é fruto da 

pesquisa em teatro de máscaras e dentro do teatro de máscara nós trabalhamos muito com a 

máscara de comédia de l'art com as mascara bufas e com as máscaras mínimas de palhaço 

formamos um monte de palhaços dentro do grupo mas... Ficamos hoje né recortamos Nós 

fizemos o recorte nas nos palhaços Juca mole e Ana banana e nesse nesse recorte a gente focou 

muito a produção na dupla né que é o Juca mole e Ana banana que de uma certa forma a agente 

percebeu que é que é o que poderia também segurar a onda financeira Por que quando a gente 

percebeu ao longo do trabalho de formando um público para essa dupla né dupla essa que se 

construiu nessa atmosfera de identificação pessoal estética e de necessidade de comunicação 

com o mundo e em que dupla essa em que as pessoas né do Juca mole e da Ana banana ou seja 

o Alexandre Augusto é Ana Cristina Evangelista São pessoas que fizeram essa escolha a 

fizeram essa opção de vida de enfrentar as dificuldades porque se encontrava desde o princípio 

né encontram no teatro se encontram nesse trabalho enquanto indivíduos enquanto seres sociais 

então por isso que é que dá no certo e a nossa relação Alexandre e eu é uma relação de troca 

em tudo sabe de compartilhamento em absolutamente tudo então é lugar de morar no que no 

que comer nos problemas também né pessoais na questão das questões familiares então é um 

uma relação de grupo né eu diria culturalmente falando que que tem essa característica de 
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compartilhamento integral de tudo e dentro dessa perspectiva de recortes há alguns anos eu 

diria dos 27 anos quase 27 anos do grupo tem 20 anos que essa dupla Linguagem. Há 20 anos 

que essa dupla que foi né sendo construída com base na na pesquisa no aprofundamento dessa 

linguagem é claunesca como fruto da pesquisa de teatro de Máscara no teatro de máscara Essa 

dupla conseguiu elaborar construir eu diria que um patrimônio né que é um repertório então 

Juca Mole e Ana banana tem no seu repertório 8 títulos é oito títulos vivos espetáculos que já 

tem uma história de 20 anos né que se apresentam e e que obviamente é um repertório vivo na 

medida não só na medida em que ele está disponível né para se apresentar para ser apresentado 

em qualquer né a qualquer momento e tal como também é um repertório vivo porque ele está 

em constante amadurecimento né uma vez Paulo Autran disse que ficou 10 anos em cartaz com 

quadrantes um espetáculo que ele tinha e quando ele resolveu assim fazer a última apresentação 

tá tão 10 anos de um Quadrante ele acorda um dia isso e aquilo podia ter sido melhor agora que 

eu descobri a solução para uma determinada cena foi então eu acredito que o trabalho de grupo 

ele permite essa coisa né esse aperfeiçoamento dos conteúdos de criação esse constante 

aperfeiçoamento da também porque existe a permanente relação com o público porque eu 

acredito muito que o teatro ele é um meio de comunicação é uma linguagem Ne de comunicação 

e ser comunicação precisa do outro no caso público e a gente perceber o outro é muito 

importante para o aperfeiçoamento do trabalho e essa essa é uma prática Esse é o exercício que 

a gente faz depois tanto eu acredito que essa coisa de ter um repertório né enquanto patrimônio 

mesmo é importante porquê né você tá fazendo nós fazemos uma coisa que tipo disse que não 

seja descartável e e essa coisa da memória né tão complicada e da manutenção né de um 

patrimônio é muito dispendioso é custoso mas é um trabalho que a gente faz e que a gente 

percebe os resultados não quando a gente tá no encontro com o público e o nosso trabalho eu 

digo assim tem oito títulos com Juca Mole e Ana Banana mas existem outros títulos também na 

com a máscara bufa e e com os atores sem máscara a gente também tem né outros títulos outras 

criações.  

Rose - então Ana Cristina você contou para a gente né um pouco o que é que foi né como se 

estruturou o grupo Sabes e nessa dentro dessa construção se constituiu de uma forma 

Rose – Então voltando retomando É muito interessante para perceber que o grupo nesse nesse 

nesses 20 anos de história um pouco mais né ele 25 vem mantendo uma relação com a sociedade 

né E aí ele estabelece enquanto instituição quando um grupo de teatro né ele se consolida 

enquanto um grupo de teatro e eu gostaria de saber dentro nessa circunstância geral que você 

nos passou Você é atriz administradora você é produtora você Educadora Então você 

desempenha vários papéis né e dentro dessa construção ao longo desses 20 anos nós Qual é a 
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sua relação com a instituição com o Goiano em  cena vamos tentar descansar um pouco agora 

é delimitar um pouco agora nossa conversa nessa relação grupo sabre e Goiânia em cena mesmo 

que durante todas as edições do Goiânia em cena que foi de 2001 até o ano presente de 2019 

mesmo tendo participando né poucas ou duas vezes segundo analise né mesmo participando 

pouco desse evento o grupo Ele se mostra estruturado dentro né Ele se mostra estruturado na 

cidade ele se constitui como o grupo né E aí a minha pergunta é bem específica mesmo é saber 

de você da sua relação do grupo né o grupo Zabriskie que Ana Cristina atriz administradora 

produtora Educadora mãe né Qual é a relação que o grupo tem com o Goiânia em cena quando 

festival tendo em vista que esse festival ele tem também ele já já né já tá ficando adulto sim ele 

já vai para quase 20 anos em então qual foi aí que foi a relação estabelecida né nesse nessa 

construção do grupo sabre e nesse decorrer dos anos com a resistência do festival Goiânia em 

cena 

Ana Cristina - eu acho que primeiro é importante que eu é... fale um pouco como a gente vê os 

festivais de um modo geral, certo. Porque aí e vou falar de como a gente vê e tô falando a gente 

porque claro né que tem a coisa de discussões são feitas e de atitudes que são tomadas dentro 

do grupo e que hoje né bem como no passado havia sempre uma tomada de decisão que era 

discutida com todo mundo ouvisse todo mundo né e tal e hoje tá mais tá mais fácil porque são 

duas pessoas né Então tá mais fácil agora aí então assim a nossa relação com eu vou dizer assim 

não com festivais Mas com nossa relação com a sociedade né e vou dar continuidade para o 

que falávamos antes o que que é que constituiu a base a formação do Zabriskie de tudo que eu 

falei aí né é quer dizer uma necessidade de exercer uma função social no mundo ne a relação 

do grupo Zabriskie com a sociedade é uma relação que leva em 

É em consideração né é um exercício de cidadania então assim desde o Primeiro Momento 

houve um investimento muito grande inclusive numa cede para que essa relação se construir se 

no lugar né  com .... em relação ao público vai receber o público Com hora marcada vamos nos 

encontrar né Vamos nos comunicar vamos refletir sobre sobre nossas vidas vamos refletir sobre 

nossas vidas com humor o lirismo com poesia né então o trabalho grupo Zabriskie Ele tem 

muito né como base a relação humana o encontro com as pessoas é desde o seu cotidiano certo 

até esse momento que é o momento da hora marcada lugar marcado para o fenômeno 

Espetacular acontecer certo então assim esse lugar era um lugar também de Formação né 

Sempre foi também um lugar de Formação encontro com o público na verdade ele não se deu 

sempre pelo fenômeno espetaculares espetáculo com aquela hora marcada né tá com aquela 

história certa para ser contada e que interagir ia com e que seria construído um momento único 

que é o espetáculo não é o espaço também e o grupo também se colocou na relação com a 
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sociedade é no chamamento para formação formação não só de atores mas formação de 

indivíduos de pessoas mesmo tá assim a idéia Sempre foi como que eu posso contribuir com a 

educação das pessoas com a formação de apreciadores de teatro certo e de atores Como assim 

como uma descobertas ao longo do processo certo então é tivemos vários e vários e vários 

alunos desde a infância ou adolescência e até a fase adulta que a gente acredita que a gente 

colaborou a gente contribuiu com o autoconhecimento dessas pessoas e eu diria um percentual 

baixo é que resolveu escolher optar na vida por essa vida de atores porque também sempre 

fomos muito honestos sempre colocamos na relação de troca mesmo Olha aí a gente não é à toa 

que a profissional e as condições são essas sabe... 

Então a Relação do grupo Zabriskie com o mundo é essa que a gente acredita muito que essa é 

uma política consciente do grupo de formação de público certo certo aí vem e como que é que 

os festivais se colocam Nesse contexto aí em relação ao grupo Zabrisquie é uma coisa que tem 

é gente e é muito importante a gente tem um momento de festa sabe se eu acho que é muito 

importante a gente ter momentos em que há um grande evento que reúne pessoas né E que ter 

visibilidade para as artes de um modo geral Goiânia em cena faz mas a participação do grupo 

nos eventos nos festivais não é uma não é uma coisa que o grupo em foco sabe e prioriza então 

por que por que a gente tem um trabalho que é um trabalho muito com certeza as dificuldades 

que existem para a permanência de um grupo de teatro portanto a gente tem um foco muito 

grande é o que devemos fazer para permanência desse trabalho entendeu é... muitas das vezes 

aí vamos né A questão de eventos ou de festivais esses esses eventos o próprio nome é evento 

ele vem ele passa a permanência né dele fica muito pequena no plano assim é preciso ter a 

construção de uma memória você entende o que são fica ali pontuado ali naquele lugar né e... 

passa entendi é a memória esse trabalho que tá fazendo é fundamental causa disso né porque 

do primeiro a tantos anos atrás né Eu não tenho nem lembrança mais o que que é que vai 

apresentava eu participei como público da maioria dos festivais de quase todas as atividades 

proposta né Então essa condição de que temos que nos preocupar cotidianamente no grupo né 

com a permanência com a continuidade né dos trabalhos entendeu da relação com publico da 

formação desse público e portanto da criação para termos MINUTO 35 E 24 mais oportunidade 

de falar de tantos assuntos os tantos temas que afligem o indivíduo o ser humano o cidadão né 

faz com que a gente às vezes seja muito focado em sabe assim  internamente e nessa relação 

com público e que a gente às vezes percebe assim tipo Nossa esse ano não dá para gente ficar 

junto né este ano não dá para a gente estar nisso disse que o e aquilo outro né tem a premência 

da da continuidade e da permanência do nosso trabalho né e não é fácil você nesse contexto 

nessa conjuntura sócio-política Econômica um grupo chegar 27 anos Ainda mais nessa crise 



 
 

124 

 

 

nós estamos vendo hoje eu diria que vários que conseguiram ter 15 vídeos 25 anos inclusive 

estão se desfazendo estão se desintegrando é então nós vemos não o Goiânia em cena em si 

depois eu posso fazer um recorte em Goiânia em cena é... mas a gente vê essa coisa de um 

investimento de uma grana sabe grande porque é dispendioso fazer um evento de grande Monta 

né E como quarto desperdício sabe assim por quê é... Por que vários grupos que se constituíram 

na mesma época que nós não tiveram continuidade não tiveram condições de ir para frente 

sabe... é... MINUTO 38 E 14 

nadaram nadaram e morreram na praia com muito pouco tempo então politicamente falando eu 

acredito que seria um dinheiro que se investido né no fomento da permanência desses trabalhos 

nós teríamos uma é... uma produção teatral muito mais significativa no nosso estado na nossa 

cidade ou município então assim essa é uma visão que a gente discute aqui que a gente tem e o 

que faz com que muitas das vezes a gente não priorize essa coisa de gente que fazer inscrição 

nem se inscreve né... porque os festivais eles do mesmo jeito que vem eles vão nem sempre 

deixam sementes que realmente floresçam né e que virem 39 e 37  Árvores frondosas se é 

necessário um outro  

Rose – Só um adendo Ana Cristina essa essa essa essa prioridade do grupo né é ... essa relação 

que o grupo é que... Essa opção perdão essa opção que o grupo faz né de se manter independente 

dos outros eventos Independentes dos outros festivais isso também é uma É uma opção também 

com outros festivais 39 e 58 

Ana Cristina sim! Por isso que eu disse que isso não é em relação ao Goiânia Cena! 

Ana Cristina - não é somente o Goiânia em Cena  

ROSE - Essa forma essa conduta do grupo Zabriskie Ela é uma conduta própria uma conta 

permanente e Independente de não preocupar-se em participar de festivais de forma geral de 

forma geral não que não participemos porque é claro a gente né É É... uma necessidade inclusive 

da gente tá no Panorama tá incluído nesse panorama a gente não quer ficar na margem A questão 

não é essa só digo que temos essa crítica e que em relação a diversos festivais quando 

requisitado quando participamos de Conferência quando participamos de debates a respeito 

contribuímos várias vezes de com sugestões no sentido de ampliar o significado e a função 

desses festivais entendeu então é uma postura política sabe uma postura assim que tem uma 

ideologia por trás disso aí que é vamos fomentar vamos melhorar né os incentivos os fomentos 

a perenidade a assim continuidade e a permanência de trabalho hoje por exemplo nós temos aí 

já uma universidade né mas temos a escola Emac que é uma escola formadora de profissionais 

Qual que é a perspectiva que esses jovens que estão se formando hoje no nível universitário 

tem de colocarem no mercado entre aspas para o Teatro ninguém quer comprar porque mercado 
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implica em tem um produto para ser consumido e tem gente que quer entendeu não é assim que 

também a gente vê o fazer teatral sabe esse produto cultural ele na verdade não tem mercado! 

Certo e não é dentro de uma lógica de mercado que ele tem sim teria que ele tem Está é dentro 

de uma lógica Na minha opinião de pensar o mundo de pensar sociedade de refletir sobre aquilo 

que angustia o ser humano sobre suas diversas linguagens de forma cômica de forma trágica M 

42 e 40 dramática de forma documental. 

Entendeu então assim eu não acredito num teatro que se coloca enquanto um produto E que se 

insere dentro de um mercado entendeu E que realmente faz sentido essa não faz sentido essa 

história de mercado entendeu as escolas elas não formam apreciadores de arte de um modo 

geral então começa daí já no plano da formação que é uma preocupação que eu tenho também 

que parte da minha história aí de trabalho uma coisa de formar para ser a dor a gente já se nós 

não temos consumidores para isso entendeu nós não temos consumidores porque porque eles 

não são informados eles não são formados para né esse olhar da necessidade de um objeto de 

artes seja ele na linguagem das artes plásticas da música das artes cênicas Passa aqui em casa 

pegar um assassino isso Entendeu dentro dessa perspectiva então a crítica que eu faço ao 

festivais de modo geral é que é politicamente eu acredito que nós vamos avançar muito nos 

momentos nas nos incentivos continuando mudança incentivos a educação para formar 

apreciadores de arte ...já né nos incentivos a formação de grupos né de fomento para produção 

né teatral vamos falar agora do teatro e de apoio para continuidade para permanência que se 

você continua se você permanece óbvio que aquele trabalho ele tem um ganho qualitativo ele 

tem seus ganhos sabe assim de No que diz respeito à formação desse público que vai garantir 

também essa permanência falamos muito hoje Rose de economia criativa de auto 

sustentabilidades né assim nessas atividades mas é praticamente impossível né então acaba aqui 

o que eu percebo muitas das vezes nos festivais é que inclusive os participantes ele se inscreve 

e correm atrás do cachê eventual porquê Porque precisam de um fôlego mas como é que é que 

essa participação realmente constroem festival entendeu Como é que é que essa troca de 

informações de reflexão estética entendeu de um conhecer o outro sabe tudo mais 46/16 será 

que ela está de fato acontecendo dentro dos festivais de modo geral ou dos festivais que nos já 

participamos fora Inclusive a gente olha assim e a gente procura onde é que tá reflexão como é 

que eu vou conversar com aquele povo daquele grupo Eles chegaram apresentar no outro dia já 

estou indo embora Quer dizer a função do festival já que já que né existe é legal a população 

participa dessa festa há uma visibilidade para os trabalhos estão sendo apresentados né a todo 

um investimento de divulgação né mas já que eles não têm entendeu E a próxima vez que a 

gente vai ter vai ser só daqui um ano né tem que ter uma coisa que acontece de dois em dois 
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anos né então no aqui e no agora da construção do festival como que é que essa construção está 

se dando entre os participantes dos participantes com a cidade entendeu é só na hora de 

apresentar os espetáculos não tem também umas oficinas quem está fazendo as oficinas sabe 

assim e os grupos entre eles si estão se conhecendo de fato estão trocando ideia eles estão 

aprendendo uns com os outros porque porque o que fundamenta a existência dos festivais ele 

tá é justamente isso é só a visibilidade para o trabalho não é só uma coisa de festa mas eu tenho 

impressão que não é o “Goiânia em Cena”  todos os festivais de modo geral eles como fazeção 

de evento de espetáculo e de vira realmente uma festa e os frutos disso para continuidade para 

a permanência dos trabalhos artísticos no caso de teatro né e para a formação de fato de público 

que precisa do exercício permanente que precisa da continuidade né de Hábito entendeu de ir 

ao teatro eu questiono nós aqui questionamos se isso realmente está se dando sabe...É... Então 

aí vem como que o Zabriskie se insere dentro desse processo por quê Tão poucas vezes no 

Goiânia em cena. Minuto 48 Aí vem festivais também tem perfis... E aí eu vou entrar em uma 

seara complicada de falar... 

 Rose - Mas é importante 

Ana Cristina – Tem perfis entendeu... E outros nem tem perfil certo... Né ficar e ai tem festival 

que é temático ai ao longo do caminho vai mudando o subtítulo para ver se amplia um pouco 

mais o escopo daquela temática porque se fica difícil você achar quem é que ta fazendo se você 

fala assim por exemplo a o festival é de teatro... mas ambiental vamos refletir sobre né o meio 

ambiente por meio do teatro ta você não vai achar tantos trabalho já feitos já criados e 

produzidos apresentados dentro dessa temática porque porque ta cada um fazendo de acordo 

com a temática que mais te aflige naquele momento e ta papapa então acaba que é meio 

ambiente e cidadania, depois, meio ambiente cidadania e afeto... Sabe vai aumentando assim.... 

O subtítulo entendeu para pra poder realizar o festival então assim eu digo tem um perfil uma 

temática o festival que não tem perfil nenhum vai acontece de acordo com o gosto de quem ta 

produzindo aquele ano num é bom então olha só é complexo isto daí. 

Ana Cristina - Então tendo em visto isso aí vem do teatro que é feito para criança.  

Rose – Ta, mas vamos focar um pouco no Goiânia em Cena... 

Ana Cristina – Aí eu vou entrar no Goiânia em Cena... 

Rose – Nessa relação com o grupo com o Goiânia em Cena... 

Ana Cristina – Nessa relação do grupo com o Goiânia em Cena e que não é só com o Goiânia 

em Cena, mas assim para ficar claro. O teatro que é feito para criança na sociedade assim de 

um modo geral....  

Rose – Esse aplicativo ele para o que está acontecendo...  
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Ana Cristina – é...e  Vou dizer que dentro dessas temáticas todas têm festival que se especializa 

em uma temática mais ampla num recorte mais amplo que o teatro que é para criança certo e os 

outros festival contemporâneo né e tal teatro contemporâneo é como se o teatro que é feito para 

criança não tivesse lugar não tivesse lugar não tivesse status para participar- Uma vez... Um 

crítico num festival de teatro certo ele falou desse jeito para mim. Rose... Eu não me esqueço 

disso me marcou de uma maneira assim muito interessante É Ana Cristina! Você é uma 

excelente atriz! Eu nossa que legal obrigada mas me impressiona você não pode ficar 

encarcerada no teatro infantil! Tipo assim ele queria me ver no teatro né porque eu sou tão 

grande atriz tão excelente atriz que eu não podia ta encarcerada no teatro infantil né aí eu te 

digo parece que ele diminuiu né Não não é ele que diminuiu existe um consenso de que o teatro 

que é feito a criança que eu não chamo teatro infantil porque ele não vai virar adulto depois não 

é infantil que eu tô começando minha carreira e aí depois eu vou passar para uma peça adulta 

entendeu não é um diário ever para um público infantil no chá que é feito para crianças e que 

obviamente é feito para todas as idades porque a criança não pega o ônibus sozinha então é um 

teatro que é para família inteira que é para o adulto que é para criança entendeu então é Teatro 

agora porque que é que tem que ser teatro infantil o outro teatro com outro não é teatro adulto 

Porque que a gente chama o teatro é feita teatro infantil sabe... Então tem um problema aí certo 

que a é que participação 53 e 52 na verdade do trabalho como o nosso que foca no público que 

é o público infantil que é a criança e que se comunica que dialoga com o adulto também certo 

parece que tem que tem ser direcionado para festivais que tem esse recorte só entendeu o teatro 

infantil festival de teatro para infância e adolescência festival teatro para criança jovens né 

criança de jovens e até uma vez nós fizemos um para criança a jovens né crianças e jovens e 

temos um pessoal que veio da BR distribuidora foi inclusive lá no cine teatro Goiânia Ouro um 

ano atrás é e uma dos questionamentos que foram feitos né na orientação que eles estavam 

fazendo para que os grupos aqui né se inscrevesse nhe e tal papapa um dos questionamentos foi 

porque é no para o teatro infantil né tem um valor separado e que representa um quarto do que 

está sendo investido no teatro que não tem nome de adulto né então é uma categoria A uma 

categorização que faz até hoje com que um espetáculo que é mostrado para criança que 

apresentado para criança que seja uma pecinha entendeu E que, portanto merece menos dinheiro 

certo porque são iniciantes que quando estiverem de fato mais exercitados profissionalizado e 

tal estarão no teatro que é para o público adulto terão essa esse lugar né... c intende... 

Rose - Entendi então eu estou entendendo porque até então eu não eu também não tinha esse 

entendimento o que me parece que você tá explicando é que essa classificação existe aí um 

equívoco né dessa classificação quando a gente fala teatro para adulto e teatro para um público 
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infantil MINUTO 56 e que nessa classificação aí existe uma confusão de até de valorização do 

produto... do trabalho final... 

Ana Cristina – Nossa muito desvalorizado...  

rose - Existe então aí uma confusão de entendimento e de qualidade.... 

Ana Cristina – de qualidade é como se é infantil então não tem tanta qualidade quando ele virar 

adulto aí começa a ter qualidade o seu lugar ao sol entendeu e como essa foi uma escolha  

Rose – É interessante... 

consciente né.., do grupo Zabriskie tanto que nós trabalhamos com esse teatro há quase 27 anos 

e obviamente que a gente tem que deixar claro a gente não vai fazer um teatro só para participar 

de um festival só para na hora que for que abrir o edital de uma lei né aí a gente tem um 

lugarzinho ali mesmo sabe para a gente sair da caixa do infantil para o adulto para receber 

melhor um cachê melhor então assim eu percebo que em Goiânia a gente inclusive sim pois 

isso daí e com a nossa da permanência entendeu Eu acredito que os incentivos de um modo 

geral amadureceram sabe né Eu acredito muito porque quem faz as Produções né quem toca as 

coisas são pessoas né certo então é obvio que essas pessoas pensam tipo: Nossa mas e o 

Zabriskie?!! O Zabriskie ainda existe? O Zabriskie ainda existe! Entende? Então foi uma coisa 

teimosia e eu acho que o município a cidade os produtores eles amadureceram nesse aspecto 

sabe...E não foi sozinho não... eu acredito muito que subliminarmente sub-repticiamente ali por 

trás as coisas a nossa permanência Nossa insistência de uma certa forma ajudou na mudança 

um pouco dessa mentalidade que eu acredito que os produtores hoje é igual a você por exemplo 

huai eu não tinha muita tá essa visão de teatro é para criança ser menor mas se você for analisar 

historicamente na questão dos patrocínios na questão dos festivais e tudo mais né isso existe 

sim existe essa distinção tanto que críticos de festival como um que eu participei huai me falou 

isso entendeu?!! Lá fora. Então assim lá fora que eu digo aqui no Brasil não é La fora exterior 

não...rs... Então ta então em relação à Goiânia em cena muitas vezes nós não nos inscrevemos 

porque porque não tinha o perfil para o nosso trabalho não adiantava a gente você sabe que a 

gente se inscrever no festival no edital de lei e tal tererê e dá um trabalho do Cão você gasta 

horas MINUTO 59 E 11 

Rose - Tudo é trabalho 

Ana Cristina - Então o que que acontece aqui no grupo Zabriskie né a nossa o nosso trabalho 

cotidiano MINUTO 59 E 25 É você falou assim... ah você que é atriz que é produtora 

Rose – Mãe... 

Ana Cristina – Não. a gente na verdade aqui faz tudo nós Não temos condições financeiras para 

contratar uma faxineira contratar  
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um técnico para né para trabalhar na parte técnica sabe assim de cenotécnicas de iluminação de 

sonoplastia nós não temos a gente não tem condições financeiras para isso muitas vezes a gente 

não tem condições financeiras para pagar a conta de energia de água o IPTU entendeu então 

por que por que as condições né financeira que são impostas para as artes não digo só município 

mas isso é no Brasil certo... que os países há uma consciência um pouquinho mais elevada e 

embora alguns recursos estejam sendo tirados em outros lugares em outros países que investem 

mais em cultura né a gente vê uma crise mundial né embora já estejam sendo reduzidos estão 

sendo reduzidos mas ele não sai da prioridade do governo aquele lugar entendeu e aqui a gente 

tem que ficar cotidianamente partindo do zero para conscientizar da necessidade de políticas 

que sejam permanentes que sejam contínuas que tenham continuidade para que o trabalho 

artístico tem a continuidade e obviamente consigamos um trabalho com qualidade né de 

excelência entendeu e do que a sociedade realmente necessita né de assistir de fluir entendeu 

Então esse é um problema esse é um esse problema e portanto é... não só a faxina como a parte 

técnica a parte de receber público né e a parte burocrática é a gente faz tudo Rose... Então o que 

acontece tem teve muitos anos do Goiânia em Cena MINUTO 01:01:32 quando a gente viu ah 

o perfil é tal bom então adianta a gente se inscrever que vamos ser o único grupo com trabalho 

para criança e um trabalho que não tem apelo mercadológico entendeu não é um subproduto 

audiovisual não é um subproduto Disney sabe é uma criação original que já é difícil emplacar 

MINUTO 1:01: porque se não tem um título chamativo Pequena Sereia ou seja lá o for... 

Galinha Pintadinha patati... patatá... Entendeu fica difícil c convencer a pessoa vir aqui para 

assistir uma coisa que ela não conhece né Então veja As dificuldades que gente tem dentro seara 

que é fazer um teatro conscientemente para o público que é o público infantil temos um teatro 

de qualidade original espetáculo inclusive com trilha sonora original entendeu E a gente tem 

dificuldade de convencer as pessoas a vir ver porque eu podia muito bem apresentar é Na 

Floresta Grajaúva com o nome Na Floresta Grajaúva  com a Galinha Pintadinha e por uma 

fotinha da Galinha Pintadinha do lado para ver se as pessoas vem Então olha só o que que é 

você permanecer a dificuldade de você permanecer você dá continuidade com o seu trabalho 

dentro de uma categoria né que não é de teatro é teatro infantil entendeu E ainda ter que gastar 

seu tempo horas preciosas sabe se inscrever num festival que o perfil não inclui esse tipo de 

teatro então Goiânia em cena ele teve esse esse problema a princípio certo tanto que quando 

participamos Inclusive eu fui homenageada pela obra né pelo conjunto da minha obra né e tudo 

mais eu fiquei muito feliz pelo reconhecimento né da importância e da qualidade desse trabalho 

certo mas o espetáculo foi apresentado foi o Juca Mole Ana Banana para adultos c entendi 

porque nós temos um título do Juca Mole Ana Banana para adultos quando eu falei dos outros 
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a princípios 8 né eles estão especificamente para criança nós temos um título é especificamente 

dos dois palhaços para adultos O que é uma coisa em Goiânia que é Pioneira em termos de 

teatro contemporâneo entendeu porque porque a linguagem claunesca né a máscara mínima do 

palhaço é uma pesquisa é uma linguagem que no mundo inteiro e no Brasil nos últimos anos 

ganhou um lugar sabe de desponta de relevância né com os trabalhos que foram desenvolvidos 

na universidade em alguns centros de pesquisa como uma linguagem muito contemporânea que 

é meio que pegar pegar emprestado do circo uma linguagem para trazer para o teatro MINUTO 

01:05:14 e com essa linguagem. Pegar emprestado o circo do teatro e com essa linguagem ter 

a liberdade de de falar sobre o mundo contemporâneo sabe a máscara mínima ela ela tá essa 

liberdade para você transitar né pelo lírico pelo trágico pelo ridículo né nos diversos temas de 

preocupação né do mundo contemporâneo entendeu então assim é é... eu acho que nosso 

trabalho neste sentido ele também é muito desbravador em Goiânia aqui entendeu E foi preciso 

muita fibra muita coragem para se estabelecer Por que para nós aqui palhaço aquele que faz 

animação em festinha e leva chute na bunda sabe das Crianças enquanto os pais se embebedam 

e morrem de rir né porque pai é isso palhaço é para ficar vendendo né coisinha de bolinha de 

sabão no Sinaleiro entendeu né então você a gente se estabelecer a gente se impor a gente 

permanecer nesse nesse quadro sabe e em Goiânia né com esse pioneirismo né Não só na 

linguagem claunesca mas coisa de fazemos teatro para criança e não somos infantis entendeu 

foi preciso de muita mas muita clareza mesmo muita consciência e muita fibra muita coragem 

sabe muita persistência apesar das dificuldades financeiras e isso é uma luta cotidiana até hoje 

a gente tem que estar sempre Alerta então gastar tempo para fazer inscrição no festival só 

porque ele é na sua cidade né mas sabendo que 01:07:33 você não vai ser selecionado porque o 

perfil do festival Não é esse entendi foi uma coisa da da qual a gente na verdade se preservou 

porque também tem uma coisa humana aí né tipo ah mais uma negativa ah... Então Será que o 

que a gente faz não é bom? Ah Então não então não vamos fazer mais inscrição então assim 

não houve nem inscrição com freqüência no Goiânia em Cena porque entendíamos temos noção 

dessa realidade né que é uma realidade que não é só do Goiânia em cena de vários outros 

festivais hué certo?!! É... Mas veja como eu acredito que o Goiânia em cena de uma certa forma 

pelas pessoas que né que fazem o Goiana Cena que produzem ne ali o Goiânia em cena como 

ele também de certa forma começou a olhar um pouco mais para a produção local né Então ta... 

quando fui homenageada né a gente não tinha feito inscrição Entendi... Então quando nos 

perguntaram qual foi o espetáculos que vocês inscreveram huai nenhum... Como não??? Por 

causa desse entendimento agora vai explicar tudo isso que eu to falando para você que durou 

uns 20 minutos naquele momento não agente ainda não fez ainda ta no período se você quiser 



 
 

131 

 

 

a gente inscreve porque como vai homenagear uma pessoa pelo conjunto da sua obra se ela 

participou do festival ta entendendo rose ne então ta eu inscrevo qual foi o inscrito o “Juca Mole 

e Ana banana para adulto Amor I Love” you foi um sucesso tal papapapa mas não foi 

exatamente a nossa especialidade enquanto assim a maioria de nossos títulos é para crianças... 

Rose - Enquanto produção... 

Ana Cristina – É! Agora o amor I Love you foi porque foi porque o publico adulto que sempre  

Frequentou o nosso repertório para criança gostava muito que a gente fazia para criança e aí a 

gente começou a perceber que que também somos Pioneiros nessa coisa de ter um espaço que 

fica em cartaz faça chuva de canivete ou de água se a gente não tiver pago a energia ou se sabe 

a gente faz para o público não esquecer e não deixar de ter essa esse hábito essa permanência 

né a gente começou a perceber que às vezes a nossa Temporada com um espetáculo que era 

para uma criança E só tinha uma criança a platéia cheia que para nós o espaço sempre foi 

pequena então 50 pessoas é lotada né e uma criança só e a gente começou a observar isso 

pessoas estão gostando desses dois palhaços né aí então que que nós fizemos nós inventamos 

Nós criamos o amor I Love you viu cuja a temática é amor as relações atuais contemporâneas 

como elas estão constituídas Com todas essas modificações né... que foram acontecendo ao 

longo dos ano e com cena só que já para adultos entendeu que nós roubamos de espetáculos 

que a gente faz para criança e a gente convida o público a participar se integrar nas cenas e 

como se diz convido a ser criança de novo mesmo e se divertir e quebrar um pouco né dos seus 

preconceitos relativos a Sexualidade gênero entendeu de uma maneira bem-humorada e é um 

espetáculo que nós estreamos em 2010 e até hoje a gente apresenta  sabe e quando a gente põe 

em cartaz Não tem muita opção que não esteja com no mínimo 50 pessoas que legal entendeu 

então assim as pessoas gostam abraçaram muito que foi apresentado quando a gente no caso foi 

homenageado né e a segunda participação foi só um momento.  

Rose – Só um momento... Neste momento há uma interrupção de minha parte para chamar 

atenção do gato que estava arranhando a porta... Para entrar... 

Ana Cristina - reiniciamos no.. E aí olha só a segunda participação já foi com o espetáculo para 

criança que foi o “Lua e Luas” sabe... Então você vê olha só como também o festival de certa 

forma amadureceu esse ano esse ano nós nos inscrevemos não fomos selecionados mas olha só 

que coisa boa tem espetáculo para criança na grade né como é que fala na programação Eu acho 

que isso foi um ganho muito grande Sabe tem trabalho só olha essa nossa permanência eu 

acredito por sermos Pioneiros é estimulou que outros grupos façam investimento em teatro para 

criança e sabe.. 
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Rose - É como se o festival tivesse captado né a mensagem quer dizer então Ana Cristina eu tô 

entendendo o que houve uma relação uma interação uma troca. 

Ana Cristina - Teve uma troca... 

Rose - Olha o Grupo Zabriskie não participa não não participa porque sim, sim tem um motivo... 

O Grupo Zabriskie que não participa Por que o grupo Zabriskie se desenvolve e trabalha com 

matemática que não que o festival não atende aquela temática  

Ana Cristina – Huiai é!!! 

 Rose – Portanto o Grupo Zabriskie não participa desse festival  

Ana Cristina - É e a gente não fazer uma coisa só para participar do festival a gente tem que ter 

coerência no nosso trabalho... 

Rose - No entanto a partir de uma participação do grupo... Como foi a participação do Grupo 

Zabriskie? foi dentro do perfil do grupo Zabriskie eu tô percebendo Ana Cristina então... Que 

houve sim uma interação uma leitura uma troca de informação e que é como se o festival 

captasse essa mensagem e hoje abrisse esses espaços né para um teatro voltado para o público 

infantil. 

Ana Cristina – que existe uma produção local...  

Rose – para o teatro voltado para o público infantil... 

Ana Cristina - Outra coisa que eu acho que o festival Goiânia em cena também ganhou foi que 

da sua criação da sua La... Atrás a lembrança que eu tenho assim... É que não havia muito 

espaço para é... Para é... Ah... Para o trabalho produzido local... Era um festival voltado para 

trazer grupos de Fora sabe... Do tipo assim será... Aí vai ser uma coisa assim quase de maldade... 

Minha vou falar certo, mas não é maldade minha não... É isso mesmo... Tipo assim vamu trazer 

os grupos que sabem fazer teatro para os daqui assistir e aprender como é que faz... Então o 

Goiânia em Cena veio para construir a cena goianiense entendeu ensinando como é que faz! 

Olha aí vamos ter oportunidade vamos dar oportunidade ao público daqui né que é que precisava 

ser formado... Não existia né... Ao público daqui e no meio desse público aos atores daqui né 

para eles estimularem a fazer um teatro de qualidade... Olha aí olha o tanto de grupos de 

qualidade que nós tamu trazendo... entendeu... Ta bom... aí com o tempo continuando ainda 

assim né críticas que foram feitas huai!  Mas não é Goiânia em cena...  A gente não tá vendo 

Goiânia em cena... E se não há qualidade no olhar dos produtores de quem ta fazendo 

curadoria... Se não há qualidade no que é feito aqui na cena goianiense então o que que é que 

tem de errado? Não é que a gente não está assistindo esses espetáculos que vem de fora para a 

gente fazer igual... É porque precisamos pensar questão dos incentivos e fomentos aqui né... Do 

valor se dá para essa cena entendeu o que acontece aqui que precisa crescer precisa melhorar E 
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aí é que vem a coisa não é um festival que faz né essa cena crescer amadurecer né melhorar e 

tal pererê c entende...Porque o festival não dá tempo de você fazer isso não Então tem a coisa 

de vamos pensar a política né cultural para que a gente possa realmente fazer essa cena 

Goianiense valer a pena para ela ser né selecionada para o Goiânia em cena você entende e 

nisso também o festival de uma certa forma ele amadureceu começou a se voltar mais para cena 

Goianiense entendeu né eu acredito inclusive que junto com a coisa né de de da lei municipal 

começar a funcionar porque ela demorou mesmo que regulamentada Então ela demorou 

acontecer de fato né e de uma certa forma de um impulsozinho é isso com a coisa de que agora 

tem até escola né de teatro né de terceiro grau aí né então eu acho que houve um 

amadurecimento geral né assim foram várias áreas que de uma certa forma contribuíram para 

esse crescimento né dessa cena né Goianiense e hoje é com todos os problemas que o festival 

tem e a gente sabe né Rose que teve problemas enormes porque quando você depende da 

máquina política né realmente para realizar um evento aí fica muito complicado mesmo é 

dinheiro que falta é a gente fora de Goiânia que fala mal por que não recebe né Então teve umas 

depreciações aí né no festival é e que eu admito ele ainda realmente tá assim dele tá fazendo 

assim igual ao grupo Zabriskie dele permanecer a luta ali eu digo até dos produtores nem tanto 

do governo né Municipal de manter o Goiânia em cena é uma luta admirável sabe... que também 

não é porque eu acredito que o festival seja Ah ô que deve ser feito para incentivar a 

permanência né e de grupos de trabalhos profissionais né para que possam né na permanência 

possam amadurecer e alcançar a excelência papapa também não acredito tenha que deixar de 

existir só acho que tinha que ser além do festival essa coisa do fomento um pouco mais um 

fomento Permanente  fomento um pouquinho mais respeitoso no gasto do dinheiro público 

existe um dinheiro público Que Tá reservado para aquilo administração pública é quem tá no 

poder público tem que respeitar né isso daí tem que fazer esse investimento de fato muitas vezes 

investimento nem é feito integralmente atrasa passa de um ano para o outro a gente sabe aí das 

oscilações né que os mecanismos de fomento de incentivo tem sofrido né ao longo disso tudo 

então é injusto quando a gente pensa nossa tantos foram os os elementos fatores que 

contribuíram para né o entendimento da cena Goianiense da cena local né para que o Goiânia 

em cena hoje abrace trabalho para criança né e não dá para abraçar todos que hoje tem tem mais 

né Na época que tinha só nós não tinha um perfil agora hoje que tem né que existe as abertura 

Olha que coisa boa não tem só nós né então assim esse ano não fomos selecionados mas ficamos 

tão contentes de com poucos recursos são destinados né para o Goiânia em cena desse ano ter 

trabalho que é voltado para né a infância e juventude a gente ficou muito contente e a gente vê 

isso como uma vitória e a gente vê como Vitória inclusive  nossa porquê porquê permanecemos 



 
 

134 

 

 

porque nós insistimos porque nós existimos ainda entendeu então eu acho fantástico isso Eu 

acho que fantástico! É... Então assim essas são as contribuições que eu tenho para dar em 

relação a isso daí... Ao passo que tem ao longo de toda essa construção tem um aprendizado né 

Rose.. A coisa começa com uma visão de mundo outras pessoas vão chegando aí essa visão de 

mundo ela né ela se modifica com os elementos que apresentam contemporaneamente E aí 

outros formatos necessários né surgem porque um festival que se chama Goiânia em cena Na 

minha opinião ele tem que ser muito mais cena Goiana Goianiense e Goiânia de um modo geral 

do que a cena de fora e acena de fora né do Estado ela tem que ter seu lugar mas não é o seu 

lugar prioritário né um espaço totalmente tomado por ela entendi mas até com uma coisa do 

tipo assim vem trocar com a gente porque a gente tem também o que compartilhar olha como é 

que é que nós estamos fazendo e a gente viu o jeito que vocês fazerem que é super legal... 

Vamos trocar informações? É outro nível. É outro nível agora só outros grupos de outros estados 

um de Goiânia não é Goiânia em cena Você concorda não é Goiânia em cena hoje eu já acredito 

que é Goiânia em cena. Ah mas hoje também tá essa coisa é pouco recurso e não dá para trazer 

não é não é por isso não é porque tem pouco recurso não dá para trazer o outro não é porque 

houve um aprendizado as pessoas que produzem Goiânia em cena elas apanharam muito por 

causa das questões financeiras políticas econômicas que realmente assim é... Machucaram 

muito o festival certo mais macularam muito a imagem do festival entendeu, mas também é... 

Além desse sofrimento e no sofrimento né Elas aprenderam amadureceram e aprenderam a 

valorizar a cena Goiânia sabe e tem investido na seleção né na produção local sabe e eu acho 

isso um ganho eu acho um ganho Sem dúvida o maior do Goiânia em cena Porque os grupos 

de fora que preencheram a programação dos primeiros Goiânia cena sabe eu nem lembro mais 

quem são... são grupos que se eu quisesse né...eu alias já conhecia porque eu já tinha ido fora 

já tinha assistido porque fizeram parte da minha formação sim sabe mais num é é num outro 

lugar.  

Rose – Não em Goiânia, né... 

Ana Cristina - Não em Goiânia porque eu quero ver o que que meu colega ta fazendo sabe para 

ser Goiânia em cena tinha que desde o começo ter sido estudadas a cena Goiânia entendeu como 

é que é a cena Goiânia então este festival nós vamos fazer com que com que objetivo o quê que 

nós vamos contribuir com a cena Goiânia com este festival sabe como que este festival pode 

servir de semeadura para a cena Goiana bem Como... como que pode vir para permanência para 

que no próximo ano quem participou desse possa assistir ouros que surgiram para estimular 

outros que surgiram ou repetir suas cenas para estimular outros e para formar um público que 

no primeiro não foi não teve presente que Goiânia tem um milhão e meio habitantes aonde mais 
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a gente tem que levar a cena Goiânia para formar público é só aqui que nesses lugares centrais 

não é lá na periferia então ta tem gente que apresentou no ano passado que de repente pode estar 

apresentando la porque aí esse  caráter eventual sabe que é o vento que vem passa sabe ele se 

modifica Porque mesmo que seja uma vez por ano entendeu ele vai ter um caráter de 

permanência Por que que ele tá com noção da cena Goiânia e ele tem na sua estrutura no seu 

pensamento básico entendeu noção do que que é que é que este festival pode fazer pela cena 

Goiânia Ou goianiense porque é na cena goiana, ne...certo Aí sim ele vai cumprir uma função 

de é estimular a permanência e mesmo sendo anual e também vai ter um caráter permanente 

não só porque aconteceu de novo no próximo ano e no próximo ano, mas por que Porque ele 

pensou a cena Goiânia desde lá atrás e ele tem uma nessa história tem uma visão de onde é que 

quer chegar ou de onde é que ele quer continuamente né caminhar junto com a cena Goianiense 

Entendi então eu acredito no festival assim eu acho que como Goiânia em cena é um festival 

que conseguiu esses amadurecimentos que Eu mencionei né ainda também pode retomar a coisa 

de o que que eu quero com ele né sabe porque é igual o ser humano também né Por que são 

seres humanos que fazem né a coisa acontecer a gente a Deus tem um jeito de pensar depois a 

gente muda né a gente gosta de abacate mas a gente enjoa da do abacate a gente vai experimentar 

outras frutas não né assim a gente tem certos preconceitos né na formação da gente e com o 

amadurecer da gente com a vivência e experiência de vida com olhar Generoso para 

humanidade a gente quebra esses preconceitos e a gente muda totalmente o jeito de ver o mundo 

e as pessoas Então eu acho que o festival que é feito por pessoas que é feito por seres humanos 

também passa por isso que transformam as transformações e nunca nunca se ele permanece ele 

nunca pode deixar de pensar como se transformar ainda mais para ser ainda melhor sabe não só 

em termos financeiros não só em termos pagar melhor pagar em dia não! Eu acho que essas 

questões estruturais né é tem que tem que ter certa forma ser repensadas ideologicamente né 

porque algumas já foram inclusive transformadas algumas questões ideológicas já foram 

transformadas Então Ainda cabe tipo como é que eu fomento essa cena Goiânia com esse 

festival como um complemento ao que a gente briga em termos de outros mecanismos né nesse 

sentido de formação de público de até para é a seleção de trabalhos para uma lei municipal de 

incentivo até esse incentivo né ele precisa ser pensado é em termos de como que te que de fato 

essa lei por mais que o valor seja baixo né é ela não serve exatamente para fomentar ela da um 

incentivo né ela dá um fôlego para quem já está estruturado í mas eu vou selecionar com base 

em quê? Que eu quero saber para cultura no município visando Sabe aquela coisa de né eu vejo 

lá na frente como é que eu vejo a cultura em Goiânia lá na frente se é para formar público né é 

só para o exercício porque tem isso né é de formação de público Eu quero formar em público 
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então eu não posso ta só com essa com essa lei na Cultura né departamento de cultura eu tenho 

que também de certa forma tá dialogando com o Departamento de Educação como é que tá lá 

sabe... Porque se não como é que é que eu formo público se eu não tenho apreciadores de arte 

para isso... Sabe tá não, mas eu quero é que os grupos realmente se exercitem para eles 

permanecerem né e aí depois La na frente quando eles existirem de fato aí eu vou começar a 

pensar na coisa para formação de público tá porque são coisas diferentes c sabe né e as duas 

podem até caminha juntos ah tá então tá então vamo primeiro fomentar né aqui quem faz porque 

se não tiver quem faz como é que a gente fala público mas eu acho assim que nessa questões a 

gente ainda tá a gente ainda tá no preliminar sabe a gente ainda não chegou nessa coisa sabe 

assim.. 

ROSE - eu pessoalmente que ensina também eu vejo Goiânia é jovem para dar tudo isso mas 

ao mesmo tempo que ela é Ela é jovem parece é que as coisas elas estão construindo a um passo 

que nós vamos vivendo né Nós vamos de Goiânia vai vivendo aí vai se construindo eu eu nestas 

entrevistas eu tenho percebido muito isso né que Goiânia ela se estrutura de Goiânia amadurece 

culturalmente artisticamente politicamente nesses anos vividos então assim eu também não sei 

definir nem sei dizer se é pouco ou se é muito o que eu conheço é que nós temos uma uma 

história jovem nós somos jovens Goiânia é uma cidade de 

Ana Cristina - Goiânia é uma cidade jovem, mas com uma política muito caquética muito cheia 

de vicio né... Então ao passo que a que em minha opinião é a esse segmento artístico-cultural 

né amadureceu muito hoje nós temos profissionais de diversas áreas muito bons né na nas artes 

sabe e digo Nas artes assim vamu supor na cena teatral técnicos excelente né produtores 

inclusive profissionais é capacitados até é diploma coisa que a gente pensava que sabe que 

existiria nós temos temos atores você ver eu tô com quase 60 anos da minha geração pouca 

gente continua fazendo teatro na cena mesmo e assim muitas vezes quando faz eventualmente 

né então assim são poucos mas eles existem você vê a Cia no escuro povo Adriana é 

praticamente assim pouquíssimo mais nova do que eu né E tá aí na cena entendeu então assim 

são poucos mas eles estão aí pensa quem é que diria né vejo os alunos meus da Universidade 

daqui do teatro esparramados não só em Goiânia aí fazendo a duras penas mas estão na luta 

então assim quem diria né que Panorama de profissionalismo de qualidade né que nós estamos 

tendo nas diversas áreas e segmentos artístico e cultural como nós temos hoje mas a política 

parece que quanto mais a gente pensa assim agora vai a gente dá um passo para e ... Frente 

numa canetada a gente consegue dar 10 para trás sabe então... 

Rose – E agora tá pior né... 
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Ana Cristina – Não Agora então fenomenal uma coisa fenomenal! No congresso tramita agora 

um projeto de lei para eliminar né oooh... A profissionalização de artistas então assim artista 

não vai ser mais considerada uma profissão então, por exemplo, de quando a gente menina eu 

te mando depois tem projeto de lei de um deputado eu recebi isso ontem onde mais que eles 

querem minar a coisa da cultura onde mais né  

Rose - É só um momento que eu estou preocupada Talvez ele esteja apitando para nos dizer 

tempo em tempo... Né eu vou dar um iniciar... 

Ana Cristina – E talvez seja para dizer que já tem uma hora...  

 

Entrevista com Sandro di Lima em 13 set. 2019 

Rose: Bom hoje é 12 de setembro 

Sandro Di Lima: 13 

Rose: 13 de setembro, né... o nosso entrevistado de setembro 13 de setembro né o nosso 

entrevistado é o diretor do IFG da cidade de Goiás e com isso nós vamos dar início a entrevista 

com Sandro de Lima.  Sandro é para a gente dar início a nossa entrevista Eu gostaria que você 

falasse.. 

Sandro Di Lima: Quer que desliga o ventilador? 

Rose: Eu acho que é melhor... Obrigada. 

Sandro di Lima: Melhorô? 

Rose: Melhorô dimais! Neste momento o gravador de voz cai no chão, mas continua ligado... 

Eu gostaria que você falasse.... Eu gostaria de...né que você contasse, um pouco para nós desta 

história, desta historia o que foi Goiânia em cena, como foi o Goiânia em cena, um pouco sobre 

o festival, e também gostaria que você apresentasse o festival Goiânia em cena a partir do seu 

ponto de vista, como o você define ou definiu o Goiânia em cena época.. como o festival se 

estruturou, todas as características, todas a histária que você pode nos contar sobre isto? 

Sandro Di Lima: Bem, o... Quando a gente pensou o Goiânia em cena, a gente pesou antes em 

de trabalhar com políticas públicas de cultura entender a cultura como uma organização do 

pensamento social, afirmação de princípios, né que vão além da questão de arte da além da 

questão estética, comé é que isto tá no cotidiano das pessoas. Que cabe aos governantes fazer 

na questão política e aí a gente tinha que fazer algumas perguntas anteriores ao festival. Que é 

a questão do fomento a produção a difusão dessa produção desse pensamento estético das 

elaborações né E também a afirmação dos equipamentos culturais na cidade então... De tá 

concomitante com uma a política mais ampla porque a gente usava uma frase que o evento 
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quando é o evento por si a gente brincava “e o evento levou” né leva muita grana fôlego. E aí 

deixa muito pouco na vida para os artistas para cidades e ele promove uma fruição 

circunstanciada, mas não é capaz por si de construir uma motivação hábitos né vinculação com 

a memória ne ao mesmo tempo além da visibilidade ser o panorama da produção né como é 

que ele pode aprofundar as reflexões isso tudo dentro de um viés política pública então primeira 

coisa o Goiânia em Cena nasceu né dentro de um uma concepção mais Ampla de política 

pública sabendo que o evento por si só não é capaz né de cabê todas as questões da política 

pública então ele tinha que refletir sobre as questões outra é a pluralidade ne de uma cidade 

muito nova ne uma cidade do século XX da metade do século XX então uma outra lógica de 

memória né uma memória edificada tradicional a memória em construção São pessoas que se 

deslocaram também que seus lugares tem as suas práticas suas lógicas culturais celebração da 

vida confessional tudo mais então é a gente tinha que entender o “Goiânia em Cena” muito 

diferente do que um festival em Porto Alegre no Rio São Paulo ou no Nordeste então a feição 

dele era marcadamente Urbana ne em uma cidadeque já nasce depois do automóvel depois da 

Revolução Industrial impactando na vida da cidadeentão ele tinha que entender Goiânia como 

uma cidade do século XX ne e a questão multicultural e Inter cultura cultural quem são esses 

atores esses agentes como é que você promove a visibilidade do artista sem que você estabeleça 

aquela hierarquia euro centrada né das linguagens que absorve geralmente uma forma mais 

convencional tradicional da arte cultura do teatro da dança da música Como é que você 

consegue Além disso e perceber outras camadas elaboração artística e estética dessa pessoa ne 

ou desse agente singular tá que na cidade e que antes ele vindo da cidade menor ele tinha uma 

importância e Hoje ele é enfiado um no mundo a estatística ele é mais uma cidade que 

desaparece com as pessoas que apaga suas memória ou quando não converte essas memorias 

numa chamada memoria formal oficial então o “Goiânia em Cena” ele tinha que conseguir dizer 

algo mais do que só um encontro em que durante uma semana dez dias mostrava a produção do 

país de fora do e proporcionava o debate e a reflexão então ele tinha que realmente ser Goiânia 

em cena Então quem é essa Goiânia né então primeira compreensão de Goiânia como espaço 

múltiplo como espaço plural e espaço em conflitos de lugares tão os equipamentos culturais de 

Goiânia biblioteca museus centro livre de artes Todos em condições muito precárias de trabalho 

sem plano de carreira para os pesquisadores para museologia pras bibliotecas então ao Largo 

disso a gente tinha que trabalhar amplas frentes de ação pelas políticas públicas e outra a questão 

da fruição né aaah quando as características que a doutrina de segurança nacional impôs ao país 

durante a ditadura militar foi um grande aparato de comunicação do país erguido num Grande 

centro Rio de Janeiro e o país todo como antena parabólica de uma produção extraordinária 
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produção televisiva radiofônica extraordinária então país Ele tem momento que ele se apaga 

enquanto lugar para poder ser só uma antena parabólica que recebe essa produção do eixo Rio 

São Paulo então a gente também tinha que pensar fora do eixo nhé então a partir daí a gente 

sabia que a gente não ia conseguir todos esses resultados porque era uma ideia pretensiosa né  

Rose isso que eu ia te perguntar agora... 

Sandro: nos primeiros momentos primeiras edições nós sabíamos que ele teria um tempo para 

si erguer nhé!? E nesse tempo para se erguer implica um punhado de coisas... É a maturidade a 

Identidade que o evento né outra é a capacidade de organização e articulação dialogar com os 

produtores do país para o país né Outra de buscar recursos Para viabilizar né Outra de realçar 

os equipamentos não só públicos mas particulares CE tinha lá o espaço do Olotucho la do 

Zabriskie... então você tem espaços na cidade e também coincidiu com o momento de 

descentralização cultural né de ter casas espaços culturais nos bairros mais distantes do centro 

então ele nasce de forma muito pretenciosa conceitualmente né ele tá vinculado aos debates que 

a gente tava debatendo na época o conceito de interculturalidade o hibridismo lá do Cancline e 

todos os teóricos que a gente foi levantando né nos apontava que a gente tinha a obrigação de 

fazer mais do que um evento simplista de uma mostra Então ou seja a gênese dele tem essa 

concepção essa orientação... 

Rose: Então ele foi muito debatido né ele foi muito bem pensado 

Sandro: A gente refletiu muito que a gente envolveu as pessoas a gente envolveu servidores da 

prefeitura. Se você observar o staf que eu tinha como secretário predominava muito servidor 

público da própria prefeitura o museu do Centro Livre de Artes primeira eleição direta de 

diretores do Centro Livre de Artes. 

Rose: Das artes gráficas também... 

Sandro: Da biblioteca dos lugares então a gente eu (pausa) em num levei nenhum parente não 

levei amigo para dentro da secretaria porque eu tinha e tenho até hoje aqui acontece mesma 

coisa eu não tem nenhum amigo aqui eu tenho colegas aqui, mas eu não amigos aqui no Campus 

não trouxe ninguém não indiquei ninguém para cá todos são quadros aqui da instituição 

funciona muito bem né porque a gente tem que acabar com a presunção da autimetria de uma 

hierarquia de valor em que você da para você da para você também é a construção dialógica 

mesmo né então quando você realmente horizontaliza a conversa as pessoas passam a começar 

a acreditar que é uma conversa um diálogo mesmo né não é a coisa que as pessoas vão para 

homologar ideia do proponente então agente sabia que tinha que fazer a lei municipal funcionar 

adequadamente a gente sabia que tinha que fazer o Conselho Municipal de Cultura deixar seu 

conselho de notáveis E aí fazer uma conferência no esporte cultura e as várias áreas de 
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conhecimento dentro da cultura poder escolher seus representantes né isso dentro de seus 

conflitos entre seus acúmulos cada um tem uma trajetória própria né... Então o festival nasce aí 

ele cresce e amadurece muito rápido do primeiro para o segundo... O que a gente fez foi captar 

recurso que a gente conseguiu seduzir a cidade a querer participar porque a gente conseguiu 

que a nossa equipe de servidores da prefeitura e os organizadores do festival... Desse processo 

teórico-conceitual... Até o processo de organização e efetivação né... e aí foi quando eu até eu 

criei uma frase que Goiânia em cena que era em todas as áreas do serviço público fila é desgaste 

saúde educação e nós tínhamos filas enormes nos eventos da cultura do Goiânia em cena então 

fila da cultura e na arte é bem vinda é porque  uma revelação de sucesso de êxito no primeiro a 

gente teve muitas filas  e muita gente bacana e muda precariedade que também a gente não 

sabia como fazer direito e tudo mais...  

O segundo que é 2003 a gente conseguiu dar um salto muito grande  um salto mesmo do 

conceito marxista de salto a frente né salto na organização na estruturação salto na provisão 

financeira orçamentária no envolvimento de outros órgãos da prefeitura Comunga outros órgãos 

passaram e a gente valorizar os trabalhadores da limpeza urbana os trabalhadores de outros 

setores então e está em vários lugares em vários bairros ao mesmo tempo neste segundo 

momento também já com o mercado das pulgas que foi que a gente mostra esta intercultural 

idade né essa coisa do plural mesmo né de pessoas que vieram de outro lugar dar oficina para 

gente sobre arte urbana Arte da rua e ao mesmo tempo dá visibilidade a esse artista que se 

expressa na rua né Ah então esses artistas todos puderam ter esse lugar e o outro é pegar também 

dialogar com a polícia militar no sentido de superar a vulcanização dessa arte de rua artista  rua 

desse artista da rua né então isso gerou bons diálogos né com a cidade com outras instituições 

não que você vai superar a pobreza Por que a pobreza a aspiração dela está vinculado a 

mobilidade social não há ato mágico que supere isto mas pelo menos você torna a cidade menos 

inóspita na medida que você permite diálogo a alguém que era anônimo que era invisível tanto 

é que no segundo Goiânia em Cena  eu já fui vestido como de gari da limpeza urbana da 

prefeitura para falar sobre a invisibilidade social... 

Rose: você tava com um casaco laranjado né 

Sandro: Que foi no lá Centro de Convenções superlotado ai eu entro com o prefeito quando as 

pessoas veem o Secretário de vestimenta da limpeza urbana e aí tava falando intencionalmente 

sobre a invisibilidade né que a cultura que a arte não pode ser um fetiche que esconda as pessoas 

e coloque no prossênio um conjunto de pessoas sabe a secretaria não pode fazer isso ela não 

pode selecionar quem ela tem dá voz ela tem que construir lugares que abriga a voz plural à voz 

coletiva então esse foi o propósito. 
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Rose: E em 2003 vocês também levaram muitas produções para os bairros  

Sandro: Mas também trouxemos os bairros para a cidade né se você lembrar a gente tinha uma 

Casa de Cultura a da Maria Antônia e Maestro que trabalhava com crianças especiais né E que 

ajeitar essa visibilidade então você humaniza estes lugares você humaniza os territórios então 

você humaniza o ponto de ônibus você humaniza os lugares urbanos então a gente conseguiu 

da versão 2003/2004 e eu só posso falar por essas é uma relação de afirmação dessa pluralidade. 

Rose: Que bom Sandro e hoje como você vê o Goiânia em Cena? E hoje qual a 

representatividade hoje que você você acha que ele tem ou se ele não tem ou desse tempo para 

cá como  

Sandro di Lima: Eu participei duas vezes ne como artista com espetáculo 

Rose: Quais foram os espetáculos 

Sandro di Lima: A lição do Ionesco e o outro foi a mais forte do Strimdberg este último trabalho 

acadêmico experimental lá da do Basileu com três atrizes que era aluna do Curso de Produção 

Cênica né e a Lição foi com o Amauri a Fabíola e Sanantana do texto do Ionesco um texto 

ótimo do teatro do absurdo. Olha a minha leitura é uma leitura é um pouco autorizada eu que 

teria que ta mais próximo eu ter uma opinião mais qualificada eu acho que o festival 

infelizmente e... eu acho que a Marci é uma pessoa extraordinária ela faz ela acontecer né Eu 

acho que a secretaria é em certa medida ela perdeu parte dessa aprofundamento dessa reflexão 

né e é um projeto bom é um  evento importante mas tem uma parte dele que tem que ser em 

certa medida recomposta que é esse da Cidadania estética que é esse da humanização do 

território urbano né então acabou ficando uma mostra de espetáculos bons espetáculos boas 

reflexões o trabalho que as pessoas fazem muito bom Goiânia amadureceu muito em termos de 

produção  

Rose: hum hum  

Sandro di Lima: né produção enquanto produção executiva produção do evento do espetáculo 

enquanto maior de número de produção isto evidentemente que vai qualificando o processo 

nem to dizendo que a repetição faz a reputação eu to dizendo que  que a mais pessoas fazendo 

a mais pessoas pensando e a um diálogo permanente com outro territórios e outros lugares e 

outros países né então acho que a cidade avança né Tem uma produção continuada a Lei de 

Incentivo à Cultura de Goiânia embora ela tem alguns problemas ela continua permanente ela 

não é interrompida como é o estado de Goiás Estadual né a Lei Goiazes ou o Fundo Estadual a 

gestão posterior a minha até pelo fato de nós temos criado o Fundo Municipal e não ter 

conseguido honrar né aplicação dos recursos ele acabou virando Fundo Municipal um recurso 

destinado ao custeio da própria secretaria isso é um   problema agora voltando pro Goiânia em 
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Cena eu acho que a existência dele por si só é uma afirmação é uma resistência né não se ele 

permanece continua a qualquer momento qualquer tempo se consegue reaprofundado né e 

restabelecer algumas conexões com a cidadania cultural que praticamente eu acho muito 

relevante. 

Rose: Certo Sandro... Sandro é... Pra finalizar nossa entrevista eu só gostaria de agradecer eu 

acho que nós contemplamos bem a nossa entrevista que foi que é uma entrevista 

semiestruturada enquanto estruturada a gente não pode é enquanto entrevistada ficar falando a 

nossa opinião 

Rose: Mas com isso eu gostaria muito de te agradecer né pós a transcrição eu vou fazer e enviar 

para você para você dar o nosso consentimento para publicação da dissertação 

Sandro: ta eu gostaria de Rose cumprimentar e ao mesmo tempo agradecer também porque eu 

acho que quando você coloca um assunto né no repositório do mundo acadêmico né e ele é alvo 

para afirmação da identidade também da memória e quando ela é no caso das artes cênicas isso 

vai ser sempre uma memória difusa por que ela é celebrativa ela não tem a perenidade de outras 

linguagens do cinema da música a música ela é perene na partitura ela é perene no registro 

sonoro ne as artes visuais e mais nós não somos efêmeros então quando a gente coloca no 

ambiente da academia né que a gente é efêmero mas não é descartável né é a celebração da vida 

celebração de uma cidade a afirmação de uma jovem cidades ne no sentido da sua complexidade 

ne acho quando academia abriga nesse registro né nós estamos falando da construção de uma 

memória  que é mais do que um conjunto de lembranças um Relicário né Ele é quais são as 

apostas que se fez na vida naquele momento Quais são os Marcos civilizatórios mesmo no caso 

da imaterialidade né como é essa imaterialidade em alguns aspectos palpáveis tangíveis como 

é que essa imaterialidade ne se dá na confusão do cotidiano da vida de uma cidade 

Rose: De uma jovem cidade 

Sandro di Lima: É de uma Jovem Cidade Então eu acho que esse trabalho essa a contribuição 

que você faz ne eu acho que é muito relevante e eu acho que a cidade talvez não saiba e por não 

saber não agradece ainda mas como eu tô tendo oportunidade saber eu faço questão de registrar 

o agradecimento e colocar sempre mesmo que a construção da identidade é uma construção que 

não não é cartesiana ela tá muito vinculada ao processo o percurso civilizatório né Às vezes 

você tem elementos mais consistentes de trajetória e às vezes eles se perdem se perdem em si 

mesmo se perdem porque as vezes eles são pretensiosos se perdem porque as às vezes não são 

melhor traduzido para as pessoas e às vezes a gente é prepotente né acho que em a gente algum 

momento a gente não foi devidamente esclarecedor né Mesmo que a gente não conseguiu passar 

essa clareza nem sei mas ele conseguiu né passar essa clareza até porque também geralmente 
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no campo das políticas públicas saúde educação moradia transporte eles tem muito mais 

materialidade porque eles são vinculados às demandas imediatas das pessoas a cultura não é 

uma demanda né a cultura ela é algo mais além ou mais aquém então ela é lida num campo do 

imaginário né e esse imaginário ele é muito volátil para as pessoas então  a pessoas no nosso 

campo vivem em um mundo onírico e a pessoas nossas que são producionista produtivistas 

como se fossem cara da áreas de exatas então depende muito do grau de acumulo e 

amadurecimento das pessoas eu acho que o Goiânia em cena é com essa possibilidade de se 

inserir no mundo acadêmico né que as pessoas vão estar envolvidas com as pessoas que vão ta 

dialogando com esta pesquisa eu tenho certeza que vão saber que dessa investigação vai nascer 

algumas outras opiniões vão ter novas revelações que com certeza não coincidir com o meu 

pensamento  mas nem tem que ser assim mas vão coincidir com o melhor o melhor pensamento 

que a nossa cidade é capaz de ter sobre si mesma neste momento né Então eu acho que faz é 

muito rico. 

 

Entrevista com Constantino Isidoro em 09 set. 2019 

 

Rose: A entrevista também visa colocar um pequeno perfil seu na entrevista né então diante de 

tudo isso que a gente já conversou inicialmente que foi a parte protocolar você já leu o nosso 

termo de consentimento esclarecido né é a gente já conversou um pouco antes eu falei sobre o 

objetivo e o objetivo da pesquisa ele consiste um pouco ele consiste em compreender como 

segmento artístico interage com evento e como essa interação ela resulta em memória e para 

isso interessa a gente ouvir um pouco ponto de vista das duas partes aplicadas a parte da gestão 

e a parte artística do segmento cênico de Goiânia então Constantino primeiro lugar eu gostaria 

de agradecer a sua participação né e tendo em vista o objetivo já dito eu queria conversar um 

pouco com você no sentido de te perguntar de te pedir que você falasse um pouco sobre o 

“Festival Goiânia em Cena” eu gostaria também que você apresentasse o Festival a partir do 

seu ponto de vista como você define o festival como você definiu o “Festival Goiânia em Cena” 

com você trabalhou no “Goiânia em Cena” como se estruturou como você o vê hoje sobre o 

aspecto de vista econômico cultural administrativo. 

Constantino: Nossa, perguntas difíceis hein, mas vamos tentar La... eh...bom primeiro eu é que 

agradeço também ter sido lembrado e acho que essa sua pesquisa um movimento importante né 

porque nós guardamos muito pouco sobre a memória né são as memórias que inclusive podem 

trazer processo procedimentos recuperar isso um pouco dessa pesquisa que você vai ta fazendo 
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pode ser inclusive para que o Goiânia em Cena no futuro repense seus caminho né é eu acho 

era que é importante lembrar o contexto em que a gente assumiu aquela gestão, gestão do 

professor Pedro Wilson ano 2001 né havia um conjunto de pessoas capitaneados pelo Santos 

de Lima que era da área também do teatro né e uma pessoa com grande trânsito e eu que estava 

recém voltando pela formação né em Brasília onde me formei em teatro pela Universidade de 

Brasília e havia mais um conjunto de outros colaboradores ali gestão e a perspectiva da 

Secretaria de Cultura à época era de fato construir um conjunto de políticas públicas 

relacionadas por trato da questão da cultura entendendo a cultura na sua dimensão mais Ampla 

então havia pelo menos dois movimentos movimento interno que era estruturação da própria 

Secretaria dos seus quadros dos seus organismos é no sentido para dentro também no sentido 

para dentro para que a gestão da cultura compreendesse a importância a importância que a 

cultura tem na questão do desenvolvimento na não só como elemento Episódio né você vai ali 

e faz as festinhas mais principalmente como vetor de desenvolvimento Essa era a grande 

característica da daquela gestão E aí você pensou em um conjunto de ações né É claro que a 

primeira edição do “Goiânia em Cena” no sentido também de fortalecimento dessa gestão então 

havia uma compreensão de que Goiânia ela tava um tanto fora do circuito né você não tinha até 

2001 na na cidade de Goiânia como todos grandes eventos na área da Cultura né tinha um pouco 

tempo atrás do Fórum de Cultura para organizar um pouco pela deputada Denise mas você não 

tinha muito isso todos os outros eventos de pequenos Portes era o que temos os mesmos da 

música independente então Goiânia um pouco fora do cenário e a gente que já viajava domingo 

eu morava em Brasília e e apesar de Brasília é muito perto de Goiânia Você tem uma distância 

imensa né então a gestão também da secretaria do pensava como a gente pode construir pontes 

né alguma primeira trazendo né os artistas da confiança de novo da secretaria Secretaria para 

cidade então você pensou também que forma você pode pensar algumas ações estruturantes e 

trouxesse também a cidade um sentimento de pertencimento de valorização né então foi um 

pouco nesse bojo que Goiânia em cena surgiu o primeiro um Festival que privilegiava a questão 

do teatro das artes cênicas mas que sempre tinha uma perspectiva também de trabalhar integrado 

com outras áreas né apesar de ter a primeira da primeira edição você tem um foco mais juntaram 

teatro né mas também tem a dança então Goiânia em cena tinha duas perspectivas primeiro é 

quando ele surgiu na sua primeira edição de 2001 colocar Goiânia no cenário Nacional primeiro 

construindo uma infraestrutura que pudesse receber produções do qualidade do Brasil que não 

viriam para Goiânia em função de um conjunto de dificuldades orçamentárias e também por 

desconhecer que Goiânia poderia ser um um bom palco Para quê Para suas Produções e ao 

mesmo tempo da janela da vitrine para produção local porque também se observava um 



 
 

145 

 

 

determinado preconceito do próprio  público goiano com relação a produção né feita pelos  

nossos  artistas locais e ao mesmo tempo o festival deveria permitir um intercambio ne que os 

nossos produtores nossos artistas tivessem oportunidade de conhecer conversar assistir dialogar 

com a cena contemporânea que se produzia no Brasil em um mesmo ambiente então em nossa 

perspectiva minha do Sandro dos que organizavam ali o fato de permitir esses intercâmbios 

ajudariam a fortalecer a cena local também ne a partir do momento em que as pessoas poderiam 

assistir trabalhos de vanguarda de pesquisa e assim um pouco nesse sentido que Goiânia em 

cena surgiu e na sua primeira edição trouxe um conjunto de grupo referenciados ne um trabalho 

de grupo de pesquisa com qualidade pra NE do Brasil todo para justamente com nossas pratas 

locais também  fazer um evento que na minha opinião surpreendeu Goiânia né não foi só o 

“Goiânia em Cena” o “Goiânia em Cena” encerrou um conjunto de grandes eventos que foram 

realizados desde sua primeira gestão  o arraial mas foi a assim um conjunto que as pessoas 

perderam até o fôlego mas não para que a gente não dá conta de tanta coisa acontecendo na 

cidade então de fato Foi algo que na sua primeira e como também na sua Segunda Edição 2003 

ela eles se transformou em algo representativo para Cidade eram um momento muito 

efervescente e que de fato isso durante alguns anos acabou mudando a perspectiva na quer dizer 

consolidando olhar o trabalho de cidades a partir dos intercâmbios permitidos né com os grupos 

que eram trazidos para cá né e também com essas vitrine da produção local que o Goiânia está 

passou a projetar né Então até esse próprio nome também é claro que vem numa linha não é 

uma originalidade porque se tinha outros né Porto Alegre em cena e cifra haviam vários outros 

festivais que também nasceram com essa mesma época uma célula dessa de colocar a vitrine. 

Vitrine da produção local que o Goiânia está passou a projetar né Então até si próprio nome 

também claro que vem numa linha não é uma originalidade porque se tinha outros né Porto 

Alegre em cena e cifra haviam vários outros festivais que também nasceram com essa mesma 

época uma célula dessa de colocar Avitrin Então acho que mais ou menos esse era as premissas 

principais a construção de um evento que intercambia se produções de qualidade colocando o 

cenário de Goiânia no roteiro dos artistas de fato depois dos textos descritivos algumas 

companhias começaram a notar de novo a colocar Goiânia dentro dos seus roteiros e da 

visibilidade para nossa prata local falando que a gente também já produziam teatro de qualidade 

forte precisava ser testado aperfeiçoado a parte também dessa ficção com que tava vindo de 

fora então é sempre a perspectiva que digamos dessas dessas dessa primeira edição né Você 

lembra mais alguma coisa porque eu Dando continuidade então essa entrevista com professor 

Constantino éh gostaria de seguir com a entrevista aí a gente tava a gente tava falando que o 

festival hoje em dia né Graças a marci é a pessoa que hoje o mantém né E todas as formas 
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Constantino já a nossa entrevista já bom de todas as formas Constantino De tudo o que você já 

falou quanto tempo bem né a nossa necessidade da nossa da nossa pesquisa e diante disso né 

você que tem mais alguma coisa para falar alguma coisa incompleta a gente tava falando do 

Goiânia em cena hoje né projeto de 2013 você conseguiu terminar isso a ele pode ser um bom 

material para você ver o que que é como que era a construção dessa ideia de política pública né 

Eu penso que na época né assim como a minha situação também como curadoria né eu passei 

a visitar todos os festivais né Para que de teatro na internacional estabelecendo testando Se a 

gente pudesse também é até baratear o custo né Porque alguns festivais internacionais eles 

trabalham em rede nesse sentido de fazer uma companhia da Europa e se ele vem aqui faz 5 

festivais esse curso já cai bastante né E aí nessa função de cada dia também deu a oportunidade 

de perceber nada de viajar um pouco saber as organizada como se organiza em outros ambientes 

espaços e peguei também o nosso festival era bem produzido bem feito eu acho que é a junção 

de 2003 Ele trouxe uma novidade quando foi o Mercado das Pulgas que se realizou lá no Jockey 

de uma intersecção lá desse festival de todas as artes que acho que trouxe um olhar bem 

diferente para cima você tem teatro logo após você tem um ambiente também se você pudesse 

encontrar o artista que você acabou de ver bater um papo conversar né Então essa perspectiva 

também sempre estava dentro das nossas concepções. 

 

Entrevista com Marci Dornelas em 07 fev. 2020 

Rose - Bem inicialmente Marci eu gostaria de agradecer sua participação nesta pesquisa que se 

nomeia a Performatividade do Festival Internacional de artes cênicas Goiânia em Cena: 

Recortes e memória da história! É entendendo performatividade como sendo o desempenho do 

Festival Goiânia em cena. Em segundo lugar eu gostaria de pontuar com você né o objetivo da 

pesquisa como sendo compreender a história do Festival Goiânia em cena e descrever as 

representações dos gestores e artistas pautando nos na análise das lembranças dos depoentes 

bem como do material gráfico de apresentação e divulgação Diário Oficial memorando ofícios 

e outros no que diz respeito ao processo dinâmico operacional do evento na composição e ou 

contribuição para a memória cultural Goianiense nesse sentido eu gostaria de te perguntar eu 

gostaria de te pergunta eu gostaria de te perguntar se possível que você fosse demarcando os 

períodos verbos que você busca em suas lembranças né sobre a realização do evento 

apresentando seu ponto de vista na sua função sempre desempenhadas no evento. Então 

apresentando o seu ponto de vista as suas impressões e suas recordações mais marcantes do 

festival para você e ainda perguntamos como o que o festival se estruturou no período que você 
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esteve presente e como você o percebe Finalmente né nos seu aspecto econômico social e 

cultural e administrativo. Assim podemos dar início a nossa entrevista que está sendo realizada 

hoje, dia 7 de fevereiro de 2020 às 11:12. 

Marci - Então vamos lá Vamos por partes né. É... Na verdade eu tô desde o início do festival 

que foi em 2001 quando começou o festival na época trabalhei como na área da produção né 

junto com o Constantino era o responsável pelo evento Constantino Sandro né que elaboraram 

este festival tinha várias pessoas envolvidas Constantino uma equipe ne tinha Fernanda 

Werneck tinha mais gente Envolvida com ele então festival ele surgiu mesmo para suprir uma 

necessidade de Goiânia que tem um festival na área de artes cênicas o ponto de encontro um 

ponto de troca de referências de intercâmbio entre os grupos né para fortalecer a cena local 

Porque Goiânia não tinha nenhum festival direcionado para as artes cênicas então ele surgiu 

com essa ideia de reunir no mesmo espaço oficina espetáculos mostras conversas bate-papo etc 

e ta. Então ele veio com essa questão todas formativa, mas também principalmente voltada com 

este olhar para as artes cênicas como se diz que não existe na nossa cidade. 

É... 2002 não teve o festival por questões de realmente foi ate uma proposta do Sandro de ele ir 

atrás de captação de recursos para fortalecer e 2003 foi o bum né festival veio com a força total 

ele veio com uma diversidade muito grande artisticamente falando como também uma 

diversidade de ações nós fizemos ações em vários locais diferentes porque a gente não queria 

centralizar o festival somente é... No centro a gente queria que ele fosse se e expandisse fosse 

por todas as partes então 2003 a gente conseguiu realizar nós tivemos nós utilizamos um Jó que 

utilizamos os teatros e também aconteceu em alguns bairros e o festival a cidade tomou 

consciência do festival acho que 2003 as pessoas que gostam de espetáculos as pessoas tomaram 

consciência que existia o festival em Goiânia e nessa ocasião também ele se tornou muito 

representativo porque, porque ele se tornou o festival do Estado porque também no nosso 

Estado de Goiás não tinha nenhum festival de artes cênicas Então se tornou o festival do Estado. 

Inclusive várias pessoas de vários grupos vieram de outras cidades próximas para assistir fazer 

oficinas acompanhar o festival. Eu lembro na ocasião Eu lembro que na ocasião a gente 

conseguiu uma parceria com o Sesi para o pessoal ficar alojado lá... Então veio grupo de 

Inhumas, de Trindade de Goiás veio pessoas para assistir o festival e para participar das oficinas 

que esse ano a gente fez também bastantes oficinas a gente tinha cerca de 10 oficinas com a 

preocupação da... cênica mesmo. Nessa época a gente conversava muito, principalmente com o 

Shell na questão da formação da qualificação que o festival servisse também para é... 

Oportunizar os grupos a melhorar os seus trabalhos então teve oficina de figurino oficina de 
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cenários oficinas de montagens direção, artística etc e tal... Então esse ano o festival fortaleceu 

foi bem grande né foi o maior de todos os tempos e com intuito e ele veio vindo 2004/2006 né 

e tal nessa, nessa mesma vertente os o Sandro ao sair ele deixou já uma grana captada né para 

o secretário atual que foi o Kleber E nisso ele realizou o festival E continuou fez uma parceria 

né com a UFG onde que a professora Glacy entrou como coordenadora do festival e nisso acho 

ficou que com os ou 5 anos sendo realizado. E a gente sempre tentando fazer a parte formativa 

com a parte de espetáculos. Por que por que trazer só Os espetáculos para se apresentar ficaria 

viraria uma mostra e não festival né viraram uma mostra de artes cênicas e não era a ideia a 

ideia que tivesse uma parte normativa uma parte de intercâmbio mesmo que seja tem um local 

tanto que a gente chamava o Mercado das Pulgas ele não era só um lugar festivo era o local 

para as pessoas pudesse sentar e conversar e trocar ideia porque às vezes você, você no curso 

ou no espetáculo você tem ali uma impressão mas quando você se depara com o criador da obra 

e pode conversar Trocar uma ideia você tem uma outra amplitude de possibilidades né então a 

gente queria também tivesse esta coisa espontânea de ter esse bate-papo que as pessoas 

pudessem se dirigir a quem fosse né da área cultural e trocar e mesmo os grupos locais que eles 

não ficassem ali na casinha dele só pensando. Cada um fazendo o seu trabalho correndo atrás 

de leis e não, não se comunicasse né porque quando você faz esse tipo de Troca, a gente vê que 

o trabalho também fortalece eu penso muito sempre na questão do festival como um meio que 

não só como assim é... a parte Festiva dele sempre se ele como um local de divulgação para os 

grupos né o local de aprendizado seja para qual função for então assim a gente sempre teve no... 

Nossos trabalhos Estagiários das diversas áreas desde turismo a fotografia participando festival 

a gente sempre tentou abrir as portas nesse sentido que fosse um local de troca de experiência 

mas principalmente no local de construção de que construção de novas possibilidades e eu ver 

vi que o festival longo do ano né dos anos todos realização ele foi oportunizando as pessoas a 

melhorar né  a se destacar eu lembro que os Rodrigos do Cruz e o Cunha eles estrearam assim 

né já tinha estreado em outro lugar mas assim oficialmente no Goiânia em cena e naquele ano 

que eles estrearam tinha um prêmio que era um prêmio se eles ganharam e depois disso assim 

parece que eles se lançaram né foram fizeram Sesi Sesc e se lançaram aí o espetáculo que era o 

Dúplice mesmo e nesse sentido eu vejo também que vários outros grupos se destacaram pessoas, 

pessoas começaram a trabalhar com produção para iluminação a gente começou lá atrás tinha 

o Júnior de Oliveira e depois vem veio o Rodrigo mais o Roosevelt e... E várias pessoas 

passaram pelo festival na parte técnica produtoras tiveram Patrícia Vieira Luiz Galvão Isabelle 

Pimenta, Darlene várias, várias pessoas foram passando Fernanda Fernandes é muita gente 

passou na área de produção na área de fotografia começou lá a traz também com a Denise a 
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Cida Carol, Layza muita gente então assim o festival ele fomenta a produção cênica desde cara 

que vai estar na bilheteria da pessoa para estar na bilheteria lá entendendo o que é um borderô 

ou entendendo como que se faz um borderô até um técnico de iluminação nos últimos anos que 

quando eu assumi a partir de 2012, 2012 eu fiz a coordenação do Festival 2013 não porque foi 

o Constantino novamente e depois nos anos seguintes que o festival teve eu, eu assumi a 

coordenação de vez do quê festival Eu sempre me preocupei muito com essa parte de dos de 

quem está iniciando do novato das pessoas seja da área do ramo de ator e atriz performance ou 

do ramo também técnico porque eu vi que tinha uma carência muito grande nas é... Pessoas 

para trabalhar com artes cênicas a gente tinham uma carência porque a gente não tinha pessoas 

com qualificação entendimento por que eventos são diferentes a trabalhar no show tem gente 

que trabalhar no show eu acho que trabalha no show pode trabalhar no espetáculo de dança ou 

de teatro não espetáculo de dança teatro circo Às vezes a gente tem teatro de sombras né 

algumas coisas mais delicadas exige um grau de delicadeza maior de percepção você tirar uma 

foto de um show aberto você pode colocar Flash com todos os efeitos você quer é diferente 

você é fotografar um espetáculo de sombras onde que você não Pode emitir em uma luz. Então 

nesse sentido Tô dando um exemplo da fotografia, mas em todas as áreas teve esse refinamento 

para o trabalho nas artes cênicas então fiz muita Parceria a Cidinha da Canopos já participou 

várias vezes comigo trazendo os alunos dela para aperfeiçoar no curso fotografia. Estagiários 

da tanto da UFG como da PUC estiveram participando e do Basileu. É... Nos últimos anos o 

possível que tem feito a coordenação técnica a gente tem sempre colocado também uma oficina 

de iluminação técnica porquê, Porque ele tem treinado outras pessoas que tem interesse para 

aprender essa ligação mais específica mas silenciosa é... Mais que às vezes mais precisa né a 

gente brincava muito que quando eu fico fui trabalhar com a Quasar produção eu vi aqui 

algumas iluminações que o Henrique fazia ele media até com a fita métrica né. Então tem essa 

Preciosidade trabalhos mesmo então acho que o festival ele cumpre muito essa função de 

Formação qualificação divulgação e dá oportunidade para as pessoas alguns relatos também 

assim, por exemplo, esse ano a gente teve pessoas da área de jornalismo a que vieram assistir 

depois perguntar se poderia escrever uma crítica então à gente precisa de um público técnico 

que eu falo assim porque ele pode ser público ouvinte ou participativo mais qualificado nossa 

cidade e o festival vêm Cumprindo com as suas ações. Outra coisa refere-se aos grupos em si. 

Eu juntamente sempre circulei com os grupos né, que eu gosto de fazer trabalho de produção 

eu percebia que em outros festivais no Brasil é os grupos locais eles não tinham cachê eles 

tinham só uma ajuda de custo e eu achava assim que as vezes você assistia um espetáculo local 

muito melhor que um espetáculo nacional né e o pessoal ali tendo só uma ajuda de custo de sei 
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lá R$ 500, (quinhentos reais) alguma coisa assim eu achava injusto  então ao longo do tempo 

isto já foi na gestão do Kleber e tal e com pouco acho que teve somente um na gestão do Ivanor 

eu fui conversando com os secretários e agente foi aumentando este valores então hoje os grupos 

locais recebem cache superior aos grupos de fora.  Em 2015 o que fez com que não houvesse a 

realização dos espetáculos da parte toda artística foi a questão de quebra de recursos financeiros 

para o festival é... já vinha que 2014 não teve né então 2015 eu provoquei os debates onde eu 

convidei pessoas que já participaram do festival como o idealizador Sandro de lima o 

Constantino o Carlos Brandao e mais alguns para poder fazer um debate sobre o que a gente 

poderia fazer de ação ou discutir sobre o festival para que pudesse garantisse os recursos para 

que não houvesse mais a quebra da realização do evento e foi pautada em cima desta discursão 

uma reflexão sobre o festival como ele é os objetivos da aérea e como a gente tentar garantir a 

continuidade do evento em si a continuidade do projeto junto a prefeitura de Goiânia junto a 

secretaria de cultura... Como proporcionar esta continuidade.  

É na reunião também foi pauta das conversas principalmente colocado por Sandro de lima a 

questão de que é preciso o gestor sair para fazer a captação para os projetos e não depender 

somente da receita então ele fez isto na época dele ao sair ele deixou captado recurso financeiro 

de outros órgãos ou instituições e ele colocou isto sobre como ponto de vista e principalmente 

a preservação do conceito do festival para que ele tivesse a uma formação qualitativa e 

quantitativa também o... Carlos Brandão que participou ele expôs que tem muita coisa que da 

para fazer com pouca grana se a gente pensar em otimizar os recursos tem muitos projetos que 

a gente pode inserir com esta turma mais nova mais nova mais descolada de outros... Tipo 

pessoal que mexe com poesia sarau com hip hop outros segmentos acostumados a não ter 

dinheiro para trabalhar. 

Uma das questões que a gente falou foi a questão que a gente já tava voltando a ser festival 

porque por alguns anos em algumas edições ele acontecia apenas como mostra então era outro 

ponto de debate era que ele deveria voltar a ser festival ter a parte festiva ter a parte de reunião 

dos artistas o espaço que os artistas pudessem se encontrar trocar informações trocar ideias etc 

e tal e sobre a questão financeira as falas foram pautadas na busca de recursos fora da gestão 

que seja além do FAC e também na garantia que o fundo fosse direcionado valor um X para o 

festival que todo ano para não ter quebra é... Mesmo que os recursos financeiros de fora de uma 

certa fosse rompido teria este valor X do fundo de apoia a cultura para a realização do festival. 
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Entrevista com Kleber Branquinho Adorno em 28 fev. 2020 
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APÊNDICE F – Programação da segunda edição do Festival Goiânia em Cena, 2003 

 

 

Grupo Tiripintis (ME) – Leyenda de um Titiritero; Grupo Kossanotras (AR) – Kruvikas; Grupo 

de Títeres de Cassiporra (UR) – Sopa; Grupo Galpão (MG) – Inspetor Geral; Cia de Teatro 

Artesanal (RJ) – Cyrano de Berinjela; Companhia dos Sonhos (DF) – Rosanegra- Uma Saga 

Sertaneja; Casa de Teatro (MS) – Eu Chovo, Tu Choves, Ele Chove; Grupo Venvê Parangolé 

(GO) – Canto Terra, Canto Sertão; Grupo de Teatro São Rafael (MG) – Morte e Vida Severina; 

Grupo Tudo Era Uma Vez (MG) – Mula- Marmela - História de Mulheres Em Guimarães Rosa; 

Armazém Companhia de Teatro (RJ); 1º Ato Cia de Dança (MG) – Sem Lugar; Grupo Moitará 

(RJ) – Imagens da Quimera; Cia Mosaico (MT) – Muito Barulho por Nada; Grupo Cena 11 

(SC) – SKR Procedimento 1º; A Terceira Margem do Rio (GO) Guido Campos; Grupo Solo de 

Dança (GO) - Parceiros de Rua; Companhia Mínima (GO) – Quatro Paredes e Pessoas 

Invisíveis; Grupo Capoeira do Bem – O Show Vai Começar; Adelaide Pinta e Borda – Viver 

com Quem se Arrisca; Jú Onze e 24 Especial (GO); Grupo de Teatro da Terra (GO)  – O Caso 

do Vestido; Grupo Guará UCG (GO) – Torturas de Um Coração; Cia Nu Escuro (GO) – Carro 

Caído;  Cia Q´ Mario (GO) – Faustim;  Grupo Artes & Fatos UCG (GO) – A Aurora da Minha 

Vida; Teatro Universitário Candango (GO) –  Salve o Prazer; Luís Cesar – Lá Vem o Palhaço; 

Cida Mendes Adelaide Pinta e Borda (GO); Grupo de Dança Porquá? (GO) – Catirarte e 

Espetáculo Circence; Grupo Desvio (xx) – Desvio; Grupo Imbuaça (xx) – Antônio Meu Santo; 

Grupo da Escola Estadual Guanabara (GO) – Metrópoles; Grupo de Teatro do Cefet (GO); 

Armazém Cia de Teatro (GO) – Pessoas Invisíveis; Grupo de Teatro Que Roda (GO) – A 

Formiga da Roça; Grupo de Teatro da Terra (GO) – O Caso do Vestido; Quasar Cia de Dança 

(GO) – Empresta-me Teus Olhos. 

 

Fonte: Marci Dornelas 
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APÊNDICE G – Programação de edições do Festival Goiânia em Cena 

 

Programação do festival – 3ª edição, realizada entre 25 de outubro e 14 novembro 2004 e 

de 5 a 14 de novembro de 2004 

 

Espetáculos: Philippe Minella (Suíça) – O olho do Mundo (L´oeil Du Monde); Cia do Chapitô (PT) – Talvez 

Camões; Teatro Fúria (MG) – Encaixotando Shakespeare; Verve Cia de Dança (PR) – Truvejá Pra Nóis Chorá; 

Grupo Funk-se (MTS) – Preview; Taanteatro Cia São Paulo (SP) – Matéria Estado de Potência; Cia dos Atores 

(RJ) – Ensaio Hamelet; Giramundo Teatro de Bonecos (MG) – Os Orixás;Lia Rodrigues Cia de Dança (RJ) – 

Formas Breves; Folias d´Arte (SP) – Babilônia; Chama Viva Cia. De Teatro Tocantins (TO) – O Anel de Megalão; 

Experimental Desvio (DF)- Becket às Avessas; Grupo Arte Sem Barreira (GO) – Palavra Mágica - Inclusão Arte 

Criatividade; Cia de Senhoras do Cerrado (GO) – Vênus Desnuda; Centro de Formação Artística da Universidade 

de Goiás (GO) – Olho da Fechadura; Grupo Ritual Cia Cênica (GO) – Jozero; Cia Trapaça Goiás (GO) – A Rainha 

do Mundo e a Serpente do Rio; Teatro Camaleão (GO) – Reinação; Grupo de Teatro Bastet (GO) – Conto Contado; 

Grupo Bastet (GO) – Conto Contado; Quasar Cia De Dança (GO) – Ambientes e O+; Cia de Teatro D´Novo (GO) 

– Drumond 4 Tempos; Núcleo de Pesquisa em Artes Cênicas do Espaço Quasar (GO) – Das Coisas Velhas ou 

Vaca Amarela; Grupo Nômades e Movimento para Metais (GO) – Ello Eros; Duto Santana (GO) – Preto_aleMão; 

Q´Mario Cia de Teatro Goiás (GO) – Faustin; Theatro Guará da UCG (GO) – Torturas de Um Coração ou Em 

Boca Fechada Não Entra Mosquito; Cia de Teatro D´Novo (GO) – Drumont 5 Tempos; Grupo Trupicão (GO) – 

Diálogos Noturnos de um Homem Vil; Marília Ribeiro (GO) – Via Cássia; Cia Trapaça (GO) – A Rainha do 

Mundo e a Serpente do Rio; Tetê Caetano (GO) – Só Circo; Teatro Nu Escuro (GO) – O Cabra que Matou as 

Cabras.  

 

Música: Gilson Mundim e Nilton Rabello, Banda Senhor Blan Chu – Tonzêra; Sexteto do Cefet, Dj Franaçois 

Calil, Umbando, Cristiane Perné; Dj Jean Trance; Lara e Anthony, Mestre Salustiano, Grupo Trieiro de Música, 

Dj Outsider, Laercio Correntina, Angela Ro Rô. 

 

Programação do festival – 4ª edição, realizada de 25 de outubro a 5 novembro 2005 

Espetáculos: Grupo L’ Entre deux Terres (França) - Six Tardieu; Quik Cia de Dança (MG) – Rua; Galpão Cine 

Horto (MG) - Papo de Anjo Cia Teatro Balagan ( SP) - Tauromaquia; Horto (MG) - Papo de Anjo; Borelli Cia 

Dança (SP) - A Metamorfose; Pé de Vento Teatro (SC) - De Malas Prontas; Cia Siameses (SP) - Jardim NoturnoII; 

KNTC (SP) – Dilemma; Grupo Trampulim (BH) - Pouco Acima; Nômades (GO) – Fragmentos; Grupo Solo de 

Dança (GO) - Mulheres ; Grupo de Dança Por Quá? (GO) – Comum; Rose Campos (GO) - Amor a Contraluz; 

Teatro que Roda (GO) - A Formiga da Roça Sertão Teatro (GO) - Traga-me; Anthropos (GO) - A Caravana da 

Ilusão; Nu Escuro (GO) - O Cabra; Galpão Cine Esqueteria (GO) – Girassóis; Arte &amp; Fatos (GO) A Clara do 

Ovo; Cia Teatro Aéreo - Viver como quem se arrisca (GO) - O 4º elemento;  

 

Cenas curtas: Grupo Tiau e Bença (UFG) – O Filho que matou a Mãe; Marta Cano (GO) – La cosa; Circo do 

Maneco; Mullins (GO) – Melodrama; Tetê Caetano; Charles Rodrigues (GO) – Das coisas Velhas; Grupo só Riso 

(GO) – Iza Tronconso (GO) – A balada de Um Palhaço; Welington Dias (GO) – O operário em Construção; 

Marilha Ribeiro (GO) – O Político e a Assessora.  

 

Oficinas e mesa-redonda: Direção; Técnicas: Corporal Voz Interpretação; MESA-REDONDA Dança; 

REUNIÃO - MINC / FUNARTE Câmara Setorial de Dança; MESA-REDONDA Produção; MESA-REDONDA 

– Interpretação; DEBATE ESPETÁCULO - Amor a Contraluz; DEBATE ESPETÁCULO A Formiga da Roça; 

DEBATE ESPETÁCULO A Caravana da Ilusão; DEBATE ESPETÁCULO - Traga-me bombons; DEBATE 

ESPETÁCULOS Fragmentos e Mulheres; DEBATE ESPETÁCULO Comum; DEBATE ESPETÁCULO 

Girassóis; DEBATES ESPETÁCULOS O Cabra - A Clara do Ovo- Música: BANDA OLHO DE PEIXE; 

UMBANDO; Quarteto Pererê e Júlio Pimentel. 
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Programação do festival – 5ª edição, realizada de 27 de outubro a 7 de novembro de 

2006 

  

Espetáculos: Alto Contraste (Chile) - La Vitrina; Yann Marussich (Suíça) – Traversée; Maria Clara Villa – Lobos 

(Bélgica) – M; Uma peça mediana; Barbatuques (SP) – Corpo Som; Pia Frauss (SP) – Bichos do Brasil; Cia Teatral 

Movimento (RJ) – Esfíncter; Meme – Grupo de Pesquisa do Movimento (RS) – bu – Um olhar Adulto sobre a 

Criança que há em Nós; Grupo Cena II Cia de Dança (SC) – Skinnerbox; Leões de Circo (RJ) – A descoberta das 

Américas; Circo Zanni (SP) Circo Zanni; Balé da Cidade de São Paulo – Companhia (SP) – Freud, O homem 

ponto final da Última Cena um outro Corpo e dois corpos que caem, um campo em preto e branco; Cia de Solos e 

Bem Acompanhados (RJ) – Sobre Anjos e Grilos – O Universo de Mario Quintana e Pois é Vizinho; Gruo dos 

Cinco (RJ) – O Urso; Grupo de Dança Primeiro Ato (MG) – Quebra-Cabeça e Mundo Perfumado; Cia do Bebê 

(RS) – Il Primo Mirácolo – Roberto birindelli; Cia Mario Nascimento (MG) – Do Ritmo ao Caos; Macunaíma 

Grupo de Arte Teatral Ltda (SP) – Pret-à-Porter 8; Cia Marula de Teatro (GO) – Todo os Homens da Casa de Sat; 

Cia Nu Escuro (GO) – Envelope; Cia in Cena (GO) – Melodrama; Alexandre Marques (GO) Willian Shakespeare 

entre o céu e a Terra; Grupo Guará (GO) – Escola de Mulheres; Nômades – Grupo Experimental de Dança (GO) 

- ...E o Corpo ainda Pulsa; Teatro que Roda (GO) – Das saborosas aventuras de dom quixote de La Mancha e seu 

Escudeiro Sancho Pança – Um Capitulo que poderia ter sido; Grupo de Teatro Arte Fato da UCG (GO) – A Clara 

do Ovo.  

 

Oficinas: Percussão corporal (Barbatuques); O corpo que Dança (Armando Aurich - SP); Corpo Criativo (Claudia 

Palma - SP); Criação de Texto e composição de personagem (Sergio Faria - BA); O corpo que Dança conta história 

(Roberto Pereira - RJ); Critica de Dança (Roberto Pereir - RJ); Montagem Experimental: Celeiro das Artes (Paulo 

Guimarães - RJ); O Copo em Cena – Modelação da presença Cênica (Roberto Birindelli).  

 

 

Programação do festival – 6ª edição, realizada entre 21 de outubro e 4 novembro de 2007  

 

Espetáculos: Cirk Bolshoi (URSS) – Tournée Brasil; Grupo Harado (ARG) – Amor y Circo; Grupo Harapo (ARG) 

– Amoratado o; Grupo Bastet (GO) – a História e um Istória; Cia de Teatro Sala 3 (GO) – As Sabichonas; Grupo 

Arte e Fatos – UCG (GO) – Balada de um Palhaço; Andrea Pita (GO) – Carne Muro; Cia Benedita de Teatro (GO) 

– Édipo; Teatro Ritual (GO) – Travessia Parte I A Partida; Quasar Cia de Dança (GO) – Uma história Invisível; 

Grupo Solo de Dança (GO) – Hoje é Domingo; Grupo Formado por Artistas Amadores e Profissionais de Goiânia 

(GO) – Comédia; Mostra de Gala da Dança Goiana – Bailarinos da escola de Dança: Dança e Cia Mvsika (GO) – 

Dança; Contato Grupo de Dança (GO) – Mulheres de Francisco; Grupo de Teatro Macunaíma – Centro de Pesquisa 

Teatral do Sesc (SP) - A pedra do Reino; Cia do Ator Cômico (PR) - Contas Diárias; Ana Andreia Arte 

Contemporânea (RJ) – Somos Três Embora Um; Giramundo Teatro de Bonecos (MG) – Pinocchoio; Os 

Ciclomáticos Cia de Teatro (RJ) - Sobre Mentiras e Segredos; Companhia de Dança da Cidade (RJ) – Danças de 

Repertório; Teatro Essencial (BA) - Êre – Eterno Retorno; Grupo Macunaíma (SP) – A pedra do Reino.  

 

Oficinas: Crítica Teatral (Carmelinda Guimarães); Atuantes em Solo (Fabio Vidal - BA); Manipulação de 

Bonecos (Marcelo Peralta - Arg); Bailarino (Ana Andrea - RJ); Dança Contemporânea (Marise Reis - RJ); 

Ilusionismo (Recolder Rheingantz - RU); Equilíbrio Sobre Mãos (Tatiana Hamiscaya - ES); Bambolê (Youla 

Simnova - RU); Trapézio (Tatiana Stepovaya - RU); Malabares (Maxim Bombarenko - RU). 
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Programação do festival – 7ª edição, realizada de 24 de outubro a 4 de novembro de 

2008 

 

Espetáculos: Grupo de dança: Cisne Negro (SP) – Revoadas/Danses Consertantes; Raça Cia de Dança (SP) – Sob 

dois Olhares/Caminho da Seda; Coletivo em Cor (SP) – Negriguinha; Os Climáticos Cia de Teatro (RJ) – A 

Corrente de Eléia; Lamínima (SP) – Reprise/A Noite dos Palhaços Mudos; Armazém Companhia de Teatro (RJ) 

– Toda Nudez Será Castigada; Teatrólico (RJ) – A Segunda Atitude; Circo Laheto (GO) – espetáculo: Acrolouco; 

Cia Teatral Opss! (GO) - In Pessoa; Artes et Circences (GO) – Música Eletrônica/Performances Circenses e 

teatrais; Esqueteria Macacos (GO)- espetáculo no coração do Brasil; Cabeça de Vaca Cia de Teatro goiano (GO) 

– Bodas, Cia de Teatro Nu Escuro (GO) – O Alienista; Rodrigo Cunha e Rodrigo Cruz (GO) – espetáculo Dúplice; 

Porqua? Grupo Experimental de Dança (GO) – Dançadeira; Cia em Cena (GO) – Mulheres Privadas; Lavínia 

Bizzoto (GO) – Espetáculo na Dobra do Tempo; Mauricio Oliveira (GO) – Fragile; Aqui, lá, Quá (GO) - 

dança/livre 50`; Trupe Show (GO) – O espetáculo: Sapequinha, O magico ecológico, Grupo de Theatro Arte 

&amp; Fogo (GO) – O Contador de Histórias do Cerrado.  

Oficinas: Ballet Clássic0 (Ricardo Sheir); Dança Corpo e História (Bia Cerbino); O ator Autoral e seu Corpo 

(Ribamar Ribeiro); Interpretação Teatral (Hugo Rodas). 

  

Programação do festival – 8ª edição, realizada entre 17 e 27 de outubro de 2009 

 

Espetáculos: Mateo Belli (Itália) – Inferno di Dante; Sapequinha Trupe Show (GO) – O Circo, A Luneta e o 

Planeta; Grupo de Theatro Arte & amp; Fogo (GO) – Txuu Looso; Raio de Sol; Anthropos Companhia de Arte 

(GO) – Viagem ao Coração da Cidade; Circo Lahetô (GO) – Historias de Goiás no Picadeiro; Grupo Teatro Ritual 

(GO) – Travessia II, de Tão Longe Venho vindo; Sertão Infinito (GO) – Boi; Cia Nu Escuro (GO) – Preciso Olhar; 

Orquestra e Coro Sinfônicos de Goiânia (GO) – Cena Lírica; Cia Benedita Teatro (GO) – In-Descência; Quasar 

Jovem de Dança (GO) – Primeiros Movimentos; Kleber Damaso e Viviane Domingues (GO) – Perfume para 

Argamassa; Ballet de Londrina (PR) – Para acordar os homens Adormecer as Crianças; Traço Cia de Teatro (SC) 

– As três Irmãs; Circo Mínimo (SP) – Prometeu e Deadly; Grupo Off-Sina (RJ) – Café Pequeno da Silva e Psiu; 

Cia de Dança SESIMENINAS (MG) – Dom Quixote; Cia de Teatro Satyros (SP) – Justine e por fim; Ester 

Weitzman Companhia de Dança (RJ) – O que Imagino Sobre a Morte; Grupo Lume Campinas (SP) – Você; Grupo 

Galpão (MG) – Till, a Saga de um Herói Torto.  

Oficinas: O Trabalho do ator: Do treinamento a composição da cena (Prof. Agnaldo Souza); Choregraphic Theatre 

&amp; Voice Performance (Enrique Pardo); Oficina de Interpretação do Teatro Contemporâneo: O Teatro Veloz 

Satyros (Rodolfo Garcia); Oficina de Palhaço (Richard Riguetti); Dança e Criação – Um Sopro de Ideias (Esther 

Weitzman); Ballet Clássico Intermediário Avanzado (Cristina Helena); Dança Contemporânea - Disponibilizando 

o Instrumento Corpo (Adriana Salomão); Sapateado – Caminhos Básicos de A/ Z do Sapateado Americano 

(Adriana Salomão); Dança Moderna Seu Corpo e a Linguagem.  
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Programação do festival – 9ª edição, realizada de 16 a 26 de outubro de 2010 

 

Espetáculos:  Oscar Zimmermann (Chile) – Viaje; Daniel Veronese (AR) – La noche Canta sus  Canciones; Grupo 

Officina Multimédia (MG) – Bê-a-Bà Brasil: Memória, Sonho e Fantasia; BTCA Balé de Teatro Castro Alves 

(BA) – A quem possa interessar; José Paes de Lira (PE) – Mercadorias e Futuro; Beth Lago (RJ) – Simplesmente 

eu, Clarice Lispector; Cia do Meu Tio (BA) – O Sapato do Meu Tio; Oigalê Cooperativa das Artistas Teatrais 

(RS); Cia.com.2 de teatro (GO) – Degustação de Histórias; Trupe Trip Trapo e Cia (GO) – É só quere fazê; GTI 

Grupo de Teatro Independente – Balanço; Teatro da EMAC – UFG (GO) – Lendas indígenas e Afros Brasileiras 

para Canto e piano – Duo – André Campelo e Vagner Rosafa; Grupo de Teatro Bastet (GO) – Bola de Berlim; 

Clube da Folia (GO) O circo dos Amores Impossíveis; Grupo Zabriskie (GO) – Amor I love you; Contato Grupo 

de Dança (GO) – Autêntico – Estudos sobre a Autenticidade; Orquestra e Coro Sinfônico de Goiânia (GO) – 

Momento Lírico.  

Oficinas: Oficinas pré-eventos: Interpretação Magica (Manoel Alves de Jesus - Sapequinha); Ritmo e 

Corporalidade (Rodrigo da Silva e Cruz); O ator e sua prática no jogo teatral (Valeria Braga e Rodrigo Cunha); A 

música como objeto Cênico (Geovana Guerrante); Introdução à apreciação do espetáculo teatral; (Ana Cristina 

Evangelista).  

Oficinas: Aproximação entre Ates Plásticas e o Teatro; (Rose Bodnar); A rítmica Corporal na encenação 

multimeios (Ione de Medeiros Jhnnatha Horta Fortes); Oficina Jogos Teatrais (Rose Bodnar); Danças e Cantos do 

Orixás (Gilberto Baia); Leitura e criação literária: Encenando Contos (Rose Bodnar); Teatro de Rua (Oigalê 

Cooperativa); Workshop: Do palhaço ao Teatro (Alexandre Casali). 

 

Programação do festival – 10ª edição, realizada entre 4 e 26 de outubro de 2011 

 

Espetáculos:  Trio Teatro Banda (Chile) – Pedro de Valdivia La gesta Inconclusa; Cie Malka – Dança (França) – 

Murmures –– hip hop – break; Prêmio Funarte de Dança Klauss Vianna – Lili Y put a observadora de lírios, (RJ 

/França); Compañia Residente em Soslda (ES) – Mas o Menos un Día; Teatro Andante (MG) – BarbAzul; Rosa 

Maria Araújo e Sergio Cabral (RJ) – É com esse que eu vou; Grupo de Teatro Clowns de Shakespeare (RJ) Sua 

Incelência, Ricardo III; Físico de Teatro (RJ) – Savana Glacial, Cia Instável de Teatro (RJ) – Clandestinos; Grupo 

Raça de Dança (SP) – Cartas Brasileiras; Grupo Arte &amp; Fatos (PUC-GO) – Ser tão Grande; Diretor Delgado 

Filho (GO) A Traição nas Terras do Coelhinho; Teatro que Roda (GO) – Makunaima na Terra de Pindorama; Cia 

Teatro Sala 3 (GO) – Fábula da Casa das Mulheres sem Homens; Grupo Trupicão e Cia (GO) – Dois Patetas 

Espatifados; Grupo de Teatro Guará (PUC – GO) – Amor por Anexins; Teatro do Maleiro (GO) – O Boneco de 

Cor; Orquestra e Coro Sinfônico de Goiânia (GO) – Cena Lírica; Grupo Zabriskie (GO) Luas e Luas; Grupo 

Sonhus – Teatro Ritual (GO); Travessia III – Êxodo; Companhia Mínima (GO) – A Farpa; Ivan Lima (GO) – O 

Jogo do Poder; Delgado Filho (GO) - A Traição na Terra do Coelhinho. Oficinas: Pesquisa do Movimento e 

Espetáculo – Aula com (Angel Vianna); Direção Teatral (João Falcão); Iluminação Cênica (Prof. Eduardo Tudela); 

Workshop Grotowski/Flaszen (Ludwik Flaszen). 

 

 

Programação do festival – 11ª edição, realizada entre 17 e 27 de outubro de 2009 

Espetáculos: Núcleo de Pesquisa Vivace (GO) – Espécie; Cia de Teatro Sala 3 (GO) - O Copo de Leite; Cia 

Benedita de Teatro (GO) – Esquizofrenia; Teatro GTI – Núcleo de Investigação Cênica (GO) – Reticências; Cia 

Novo Ato (GO) - As Corvas; Q.Q.ISS?! (GO) – As Aventuras de Pendu e Cami do Outro Lado da Lua e do Arco-

Íris; Grupo Sonhus - Teatro Ritual (GO); (mostra alternativa – selecionados espetáculos grupo) – Cia d`Humor de 

Teatro (GO) - O Sumiço da Carroça Cia de Teatral Oops! (GO) – Desamor.  
 

Oficinas: Processos de Criação - O Ator em eterna Construção (João Bosco Amaral Ferreira Junior); 

Corporeidade, Poesia e Animalidade (Valéria Braga dos Santos); Iniciação ao Clown/Palhaço (Andrea Carla de 

Miranda Pita); Iniciação a Dança Contemporânea (Gustavo Silvestre de Faria).  
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Programação do festival – 12ª edição, realizada de 17 a 27 de outubro e de 1º a 15 de 

dezembro 2013 

Espetáculos: Balé da cidade de São Paulo (SP) – Cantares/Frágil/Apocalipsis; Cia Nu Escuro (GO) – Plural; 

Escola Estadual Dom Pedro I (GO) – Bulacha o Domador de Animais; Gabriel Cortes e Tainara Carreto (GO) – 

Segundos; Escola Estadual José Bonifácio da Silva (GO) – Duelo de Ilusionista; Circo os Kacos (GO) – Circo os 

Kacos; Performance Inédita/Roberta Pereira de Miranda (GO) – Enraize-se; Escola Vivace (GO) – Desmundo; 

Nega Lilu Cia de Dança (GO) – Nega Lilu; Coletivo Experimental (GO) – Bodas; Asas do Picadeiro/Trupe Show 

(GO) – Duelo de Ilusionista; Maskaras e Teatro GTI (GO) – Tempo (s) em Andamento; Grupo de Teatro Bastet 

(GO) – Vamos a La Praia; Passarinhos do Cerrado (GO)- Cocos de Ciranda; Banda Cascavelt (GO) – The Dark 

Side Moon. 

 

Programação do festival – 14ª edição, realizada entre 2 e 23 de outubro de 2009 

 

Espetáculos: Os Brinkatores (GO) - Biblioteca Falante e o livro racista; Grupo: Leopoldo Rodrigues (GO) - Maria 

Tetê; Perfomabulantes (GO) - Nostalgias (Interdisciplinar); Cia de Teatro Mezanino (GO) - O Auto do Circo; 

Gerib Acrobacias Aéreas(GO) - Performances Aéreas ; Grupo de Theatro Arte e Fogo (GO) - O dia da caça; Cia 

Teatral Sem Nome (GO) - A plástica desnecessária; Cia Novo Ato (GO) – Escravidão e Palhaça Oshorita; Eduardo 

Oliveira Babugem (GO) - Como É; Macus Maria (GO) - In Certeza; Companhia Mínima de Estudos Teatrais e 

Demais (GO) – Eloim; SerTão Teatro Infinito Cia (GO) - Vestido Noiva de Nelson Gonçalves; Circo Laheto(GO) 

- Circo Magia e Estripulia; Companhia de Teatro Boca Grande (GO) - O fim de um começo interminável ; Grupo 

Teatro Bandeirante(GO) - O pedido de casamento; Grupo Sonhus Teatro Ritual (GO) - Setemundos ; Mulheres 

em Cena (GO) - Fortes A Mais Forte; Teatro Goya (GO) - Como Nascem os heróis ; Teatro Arte e Fatos (GO) - 

Mundo Cerrado; Experimental de Teatro-Get (GO) - Era uma vez lendas indígenas; Grupo Maskara (GO) - Curta 

Beckett ; Grupo Alma e Corpo de Dança (GO) - Scorpions e Identidade (23); Cia Pulo do Gato Arte e Comunicação 

(GO) – Voltando para Casa; Grupo Zabeta(GO) - Bola de Berlim; Grupo Palhaço Moleza(GO) – Moleza Leveza 

na Terra das Ilusões – Circo; Cia In Cena (GO) – Capa; Teatro Reinação (GO) - Tudo Passa... Eu Passarinho; 

Chiquelete e Omelete no Mundo das Histórias (GO) – Uni duni tê; João Paulo Gross (GO) - O Crivo; Teatro Arte 

e Fatos (GO) - Lagrimas de Guarda-chuva; Débora Regina de Sá (GO) – Pequeno Projeto de Poema Franco; 

Anthropos Companhia de Arte (GO) - Despertar da primavera; Por Quá? Grupo de dança (GO) - Aparecidas; Pulo 

do Gato Arte e Comunicação (GO) - Milk Shakespeare; Arsênica Carpintaria Cênica - Amigas Pero no Mucho; 

Grupo de Teatro Destinatário (GO) - O Abajur Lilás; Corá Coralina Cia de Teatro (GO) - Sala 3; Esqueteria 

macacos (GO) – Intimidades; ESPETÁCULOS CÊNICOS 3 Cia de Teatro do Maleiro (GO) - Formas Animadas 

y Títeres - Substantivu; Nalini Cia de Dança (GO) - Anarthas; Ronei Maciel Produções Artísticas (GO) - O Teatro 

de Sombras de Ofélia; Pingo e sua Turma (GO) - Tributo aos Mestres; ESPETÁCULOS CÊNICOS 4 

ESPETÁCULO Terrorista da Palavra (GO) - Terrorista da Palavra; Grupo Compasso (GO) - Grupo Compasso; 

Banda Pó de Ser (GO) – Dodecafona; Aveeva (GO) - Jardim do Éden; Banda Mundhumano (GO) - Caetano Negro.  
 

 

Programação do festival – 15ª edição, realizada entre 17 e 27 de outubro de 2009 

Espetáculos: Gardi Hutter (Suíça) – Joana Valente; Os Ciclomáticos (RJ) – A Farra do Boi Bumba; Trupe Trupê 

(SP) – Viva São João; Indelicadeza Cia. Teatral (GO)- Macário; Grupo de Theatro Arte e Fogo (GO) Teatro de 

Lambe-Lambe; Cia. Novo Ato (GO) - Obrigado; Palhaço Moleza (GO) - Moleza Leveza na Terra das Ilusões; Os 

Brinkatores (GO) – O Homem que ainda RI; Yeiel Alves e Bella Furreca (GO) - Contos Populares na Perna- de-

Pau; Pinne Magique Atrações Artísticas (GO) - O Lobo Guará no Circo; Grupo Cabaré Rosa Grená (GO) - Rosa 

Grená; Ateliê do Gesto (GO) Natureza Morta; Grupo Experimental de Dança - GED (GO) - Epístolas; Sertão 

Teatro Infinito Cia Sertão (GO) – Hamlet; Cia. Teatral Oops!..(GO) - Willian Wilson; Grupo Sonhus Teatro Ritual 

(GO) - Travessia - KANU-SHI; Sem Nome Cia. Teatro (GO) Distrito Zero - Atentado ao Pudor; Companhia de 

Teatro Sala 3 (GO) - Maurice; Cia. Delarte (GO) – África; Cia. Novo Ato (GO) Diário de Um Louco; Grupo Nu 

Escuro (GO) – Os Pássaros de Copacabana. 
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Programação do festival – 16ª edição, realizada entre 17 e 27 de outubro de 2008 

Espetáculos: Teatro Andante (MG) – BarbAzul, Teatro que Roda (GO) – Makunaima na Terra de Pindorama, 

Trio Teatro Banda (Chile) – Pedro de Valdivia, la gesta inconclusa, Cia Teatro Sala 3 (GO) – Fábula da Casa das 

Mulheres sem Homens, Cia Instável de Teatro (RJ) – Clandestinos, Grupo Trupicão e Cia (GO) – Dois Patetas 

Espatifados, Grupo de Teatro Guará (Puc – GO) – Amor por Anexins, Cie Malka – Dança (França) – Murmures –

– hip hop – break, Premio Funarte de Dança Klauss Vianna – Lili Y put a observadora de lírios, (RJ /França), 

Teatro do Maleiro (GO) – O Boneco de Cor, Rosa Maria Araujo e Sergio Cabral (RJ) – É com esse que eu vou, 

Orquestra e Coro Sinfonico de Goiania (GO) – Cena Lírica, Grupo Zabriskie (GO) Luas e Luas, Grupo de Teatro 

Clowns de Shakespeare (RJ) Sua Incelencia, Ricardo III, Grupo Arte & Fatos (PUC-GO) – Ser tão Grande, Físico 

de Teatro (RJ) – Savana Glacial,  Diretor Delgado Filho (GO) A Traição nas Terras do Coelhinho.  

 

 

Programação do festival – 17ª edição, realizada entre 17 e 27 de outubro de 2009 

Espetáculos: Vaca 35 Teatro en Grupo (México) - Josefina La Gallina, Puso Un Huevo Em La Cocina; Parlapatões 

(SP) - Prego na Testa; Circo Pirata Show (SC) - Astrolábio, acima do horizonte; Grupo Carmin (RN) - A invenção 

do Nordeste; Companhia Nova de Teatro (SP) - A noite dos assassinos; Tango Salão em Pauta (GO) – TanGoiânia; 

Indelicada Cia. Teatral (GO) - O Príncipe; Grupo Ateliê do Gesto (GO) – Dança; Cia. De Teatro NU Escuro (GO) 

- Gato Negro; Grupo Teatro que roda (GO) - Donde estão as estrelas; Grupo de Teatro Guará (GO) - Jogo da 

verdade; Quasar Cia. De Dança (GO) - Estou sem silêncio; Modernidades (GO) - Oração ao tempo; Coletivo 

Miasombra (GO) -À sombra de Dom Quixote; Projeto Caixa de Memórias (GO) - Predicativo do sujeito; Cia. Ju 

cata-histórias (GO) -No meio do caldeirão; Asas do Picadeiro (GO) - Charanga dos palhaços; Grupo Imagem (GO) 

- Defloorislava; Casa 107 (GO) -Tem um dragão aqui!; Zabeta Criações (GO) - O Jogo da Verdade; Grupo Arte e 

Fatos – PUC GO e Associação Cultural Casa de Nazaré (GO) - No fundo do poço; Giro8 Companhia de Dança 

(GO) - Sr. Will; Anna Behatriz e Jeferson Leite (GO) - Estilhaço; Federação de Teatro de Goiás FETEG (GO) – 

Mundo cão; Narratividade (GO) - Mulheres são poesias; Máskara – Núcleo Transdisciplinar de Pesquisas em 

Teatro, Dança e Performance (GO) - Laura Zé (GO) - Barulho d’água Performance; Último Tipo E Baile na Agulha 

- Festa Show Animambembe (GO/SP); DJ Kleuber Garcez (GO). 
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APÊNDICE H – Material gráfico do Festival Goiânia em Cena 

 

Ficha técnica de 2003/2ª edição 

 
Fonte: Acervo pessoal de Marci Dornelas 

                                  

. 

Panfleto de 2005/4ª edição 

 
Fonte: Acervo pessoal de Marci Dornelas 
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                                                       Ficha técnica de 2006/5ª edição 

 
Fonte: Acervo pessoal de Marci Dornelas 

 

Livreto de programação de 2007/6ª edição 

 
Fonte: Acervo pessoal de Marci Dornelas 
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Ficha técnica do livreto 2007/6ª edição 

 
Fonte: Acervo pessoal de Marci Dornelas 

 

 

Cartaz de 2008/7ª edição 

  

 
Fonte: Acervo pessoal de Marci Dornelas 
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  Ficha técnica de 2008/5ª edição 

 
Fonte: Acervo pessoal de Marci Dornelas. 

 

 

Ficha técnica do livreto de 2010/9ª edição  

 
Fonte: Acervo pessoal de Marci Dornelas. 
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Ficha técnica de 2011/10ª edição 

 
Fonte: Acervo pessoal de Marci Dornelas 

 

Banner de 2012/11ª edição 

 

Fonte: Facebook, 2019. Disponível em:       

<https://www.facebook.com/pg/goianiaemcena/photos/?tab=album&album_id=39387735735

0058&ref=page_internal>. Acesso em: 17 dez. 2019. 
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Ficha técnica de 2017/15ª edição 

 
Fonte: Acervo pessoal de Marci Dornelas 
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ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 

 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 
 

Título da Pesquisa: A memória cultural pelo viés do artista goianiense: Um estudo de caso do 

festival internacional de artes cênicas "Goiânia em Cena" 

Pesquisador: ROSEMARY APARECIDA DE JESUS 

Área Temática: 

Versão: 2 

CAAE: 03566218.9.0000.5083 

Instituição Proponente: Faculdade de Ciências Sociais 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

 

DADOS DO PARECER 

 

Número do Parecer: 3.091.165 

 

Apresentação do Projeto: 

Título da Pesquisa: A memória cultural pelo viés do artista goianiense: Um estudo de caso 

do festival internacional de artes cênicas "Goiânia em Cena". Pesquisador Responsável: 

ROSEMARY APARECIDA DE JESUS. N. CAAE: 03566218.9.0000.5083. Instituição 

Proponente: Faculdade de Ciências Sociais. Membro da Equipe de Pesquisa: NÁDIA 

MARIA WEBER SANTOS. 

A memória cultural pelo viés do artista goianiense: Um estudo de caso do festival 

internacional de artes cênicas "Goiânia em Cena".Pesquisador Responsável: ROSEMARY 

APARECIDA DE JESUS, mestranda de Performances Culturais, Faculdade de Ciências 

Sociais. Encontra-se instruído com os seguintes documentos: TCLE, Termo de 

Compromisso, Projeto de pesquisa, Roteiros de entrevista, cronograma, orçamento. 

Objetivo da Pesquisa: 

Analisar, pelo viés do artista e das companhias mais antigas de teatro, participantes do 

Festival Internacional de Artes Cênicas “Goiânia em Cena”, a construção da memória 

cultural goianiense. 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Riscos citados em Informações Básicas: "Garantir privacidade, dar direito a sair da 
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pesquisa ou não resposta, garantir a privacidade de dados as pesquisas serão realizadas em 

ambiente privado. escolha tempo de e espaços." 

As citadas garantias foram consideradas, no TCLE. No entanto, solicitamos à 

pesquisadora inserir no TCLE que considerados os riscos de desconforto e/ou 

constrangimento gerados por alguma questão, a pesquisadora se compromete a maiores 

esclarecimentos, deixando ao critério do participante responder ou não. 

Benefício citado em Informações Básicas: "não tem benefício direto." 

Solicitamos mencionar que, apesar de não ter benefício direto aos participantes, espera-se, com 

a citada pesquisa, contribuir para a construção da memória cultural goianiense. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

A análise do objeto de pesquisa será feita por meio de uma abordagem qualitativa de cunho 

exploratório, que busca a memória da arte e das performances pelo viés do artista na 

construção da memória cultural goianiense. Por meio de um estudo de caso, seguindo a 

metodologia da história oral, utilizando-se do instrumento de pesquisa questionários 

semiestruturados (roteiro) para as entrevistas a serem aplicadas aos artistas selecionados 

dentro do critério que corresponde as Cia de teatro participantes do Gyn em Cena no 

decorrer dos 18 anos de existência. Amostra: cerca de 7 Artista maiores de 18 anos de 

ambos sexos que participaram do Festival Internacional de Artes Cênicas - Goiânia em 

Cena no decorrer dos 18 anos de existência, grupos de teatro mais antigos. Cronograma 

prevê início da coleta de dados para 19/02/2019. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

TCLE apresenta garantias de retirar o consentimento a qualquer momento sem prejuízo, 

assegura sigilo de dados relativos à privacidade e anonimato dos 

colaboradores/participantes, submete as entrevistas transcritas ao aceite do participante, 

ressarcimento de qualquer despesa adicional. O direito de pleitear indenização em caso 

de danos advindos da pesquisa. 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Após análise dos documentos postados somos favoráveis à aprovação do presente protocolo 

de pesquisa, SMJ deste Comitê. 

Considerações Finais a critério do CEP: 

Informamos que o Comitê de Ética em Pesquisa/CEP-UFG considera o presente protocolo 

APROVADO, o mesmo foi considerado em acordo com os princípios éticos vigentes. 

Reiteramos a importância deste Parecer Consubstanciado, e lembramos que o(a) 

pesquisador(a) responsável deverá encaminhar ao CEP- UFG o Relatório Final baseado na 

conclusão do estudo e na incidência de publicações decorrentes deste, de acordo com o 
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disposto na Resolução CNS n. 466/12. O prazo para entrega do Relatório é de até 30 dias 

após o encerramento da pesquisa. 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 
 

Tipo Documento Arq
uiv
o 

Postagem Aut
or 

Situação 

Informações Básicas PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_
P 

12/12/2018  Aceito 

do Projeto ROJETO_1265401.pdf 12:43:16  

Outros CARTA_teste.pdf 12/12/2018 ROSEMARY Aceito 
  12:36:05 APARECIDA DE  

   JESUS  

TCLE / Termos de TCLE_teste.pdf 12/12/2018 ROSEMARY Aceito 
Assentimento /  12:32:43 APARECIDA DE  

Justificativa de   JESUS  

Ausência     

Folha de Rosto folhaderosto.pdf 27/11/2018 ROSEMARY Aceito 
  19:03:11 APARECIDA DE  

   JESUS  

Outros termocomp.pdf 27/11/2018 ROSEMARY Aceito 
  18:54:17 APARECIDA DE  

   JESUS  

Outros roteiroentrartis.pdf 27/11/2018 ROSEMARY Aceito 
  18:43:56 APARECIDA DE  

   JESUS  

Outros roteirocoord.pdf 27/11/2018 ROSEMARY Aceito 
  18:40:26 APARECIDA DE  

   JESUS  

Outros roteiroexs.pdf 27/11/2018 ROSEMARY Aceito 
  18:37:36 APARECIDA DE  

   JESUS  

Projeto Detalhado / projetofinal.docx 27/11/2018 ROSEMARY Aceito 
Brochura  18:27:09 APARECIDA DE  

Investigador   JESUS  

 
Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: Não 
 

GOIANIA, 18 de Dezembro de 2018 

 
 

Assinado por: 

João Batista de Souza (Coordenador(a) 
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ANEXO B – Edital nº. 05/2017 

 

EDITAL N° 05/2017 

 

 
XV FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES CÊNICAS – GOIÂNIA EM CENA 

2017 

 

1. PREÂMBULO 

1.1 A Prefeitura Municipal de Goiânia por intermédio da Secretaria Municipal 

de Cultura e do Fundo de Apoio à Cultura – FAC, por meio deste edital torna 

público, para o conhecimento dos interessados, que estarão abertas as 

inscrições para seleção pública e escolha de espetáculos artísticos de artes 

cênicas aptos a integrar a programação do 15° Festival Internacional de Artes 

Cênicas – Goiânia em Cena, obrigando-se ao fiel cumprimento de todas as 

disposições contidas na Lei Federal n° 8.666/1993, Lei Municipal n° 

7.957/2000, Lei Municipal n° 8.146/2002, Decreto nº 2871/2015 e Decreto n° 

2872/2015. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1 O FAC – Fundo de Apoio a Cultura - fundo de natureza contábil especial 

tem por finalidade apoiar financeiramente atividades e espetáculos culturais de 

artes cênicas que visem fomentar, difundir, preservar, qualificar e ou estimular 

a produção artística e cultural do Município de Goiânia. 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 Incentivar as artes cênicas em suas diversas manifestações valorizando 

iniciativas inovadoras, linguagens tradicionais e contemporâneas. 

3.2 Promover as Artes Cênicas nos espaços urbanos com intervenções cênicas 

no cotidiano da cidade. 

 

4. DO OBJETO 

4.1 Tratam-se da seleção de Espetáculos e Montagens de Artes Cênicas – 

teatro, dança circo, multiáreas com linguagem cênica e/ou propostas 

interdisciplinares e música – produzidos por artistas residentes/sediados no 

Município de Goiânia a serem selecionados na forma deste Edital e com 

exibição prevista de 14 a 22 de outubro de 2017. 

4.2 Serão objetos de apoio os projetos enquadrados nas seguintes modalidades: 

a) Espetáculos cênicos 1: Seleção de até 20 atividades cênicas no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais) cada, totalizando R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais), 

cujo detalhamento está no artigo 7.2 
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b) Espetáculos cênicos 2: Seleção de até 15 espetáculos de Artes Cênicas no valor de 

R$ 7.000,00 (sete mil reais) cada, totalizando R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), cujo 

detalhamento está no artigo 7.3. 

c) Espetáculos cênicos 3: Seleção de até 02 espetáculos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

cada, totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais), cujo detalhamento está no artigo 7.4. 

d) Espetáculos cênicos 4: Seleção de até 05 espetáculos/shows musicais no valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais) cada, totalizando R$ 15.000,00 (quinze mil reais), cujo detalhamento está no artigo 

7.5. 

e) Espetáculos Cênicos 5: Seleção de até 05 espetáculos/shows musicais no valor de R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais) cada, totalizando R$ 7.5000,00 (sete mil e quinhentos reais), cujo 

detalhamento está no artigo 7.6. 

 

4.3 O aporte financeiro o qual trata o presente edital é de R$ 197.500,00 (cento e noventa e sete 

mil e quinhentos reais). 
 
 

 
CATEGORIA 

Nº PROJETOS 

POR 

CATEGORIA 

 

VALOR POR 

CATEGORI

A 

 
VALOR TOTAL 

Espetáculos cênicos 1 20 R$ 3.000,00 R$ 60.000,00 

Espetáculos cênicos 2 15 R$ 7.000,00 R$ 105.000,00 

Espetáculos cênicos 3 02 R$ 5.000,00 R$ 10.000,00 

Espetáculos cênicos 4 05 R$ 3.000,00 R$ 15.000,00 

Espetáculos cênicos 5 05 R$ 1.500,00 R$ 7.500,00 

TOTAL R$ 197.500,00 

 
 

4.4 O presente edital se orienta pelo seguinte cronograma: 
 
 

03 de julho Publicação do Edital 

02 a 11 de agosto Inscrições 

04 de setembro Divulgação dos Vencedores 

05 e 06 de setembro Recursos 

12 de setembro Publicação de Resultado Final (em caso de recurso) 
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14 a 22 de outubro 
Realização do XV Festival Internacional de Artes Cênicas – Goiânia em 

Cena 2017. 

 

 

5. DA PARTICIPAÇÃO 

5.1 Pessoas Físicas: Maiores de 18 anos, residentes e domiciliados em Goiânia há pelo menos 03 

(três) anos, que tenham relação direta com o objeto do projeto a ser realizado. 

 
5.2 Pessoas Jurídicas: Com ou sem fins lucrativos, com sede e foro na cidade de Goiânia há pelo 

menos 03 (três) anos e no mínimo 01 (um) ano de atividade cultural que apresentem expressas em 

seus atos constitutivos, a finalidade ou atividade de cunho artístico e/ou cultural compatível com 

a proposta inscrita. 

 

6. DAS INSCRIÇÕES 

6.1 As inscrições para o 15° Festival Internacional de Artes Cênicas – Goiânia em Cena 2017 

serão gratuitas, implicando ao proponente seguir as condições estipuladas contidas neste edital. 

6.2 As inscrições deverão ser realizadas no setor de Protocolo da Secretaria Municipal de Cultura, 

localizado na Rua 84, n° 535, Setor Sul, Goiânia. Estarão abertas a partir do dia 02 a 11 de agosto 

de 2017, no período das 08h às 12h e das 14h às 17h. 

6.2.1 Os Projetos deverão ser entregues com toda a documentação exigida no ato da inscrição 

do projeto, sendo a documentação requerida de inteira responsabilidade do requerente. 

6.2.1.1. A documentação necessária no ato da inscrição divide-se em: 

a) Documentação para Seleção Conceitual e técnica. 

b) Documentação para Habilitação Jurídica, 

 

6.3. Documentação para seleção Conceitual e Técnica: 

6.3.1 A documentação deverá ser entregue em 01 (um) envelope contendo toda documentação 

conforme exigência para participação deste edital, todos os anexos e documentos deverão ser 

preenchidos e assinados pelo proponente e/ou responsável, sequencialmente numerados e 

rubricados, conforme a ordem abaixo: 

a) Formulário de Inscrição (Anexo I); 

b) Formulário de Identificação do Projeto (Anexo II) 

c) Declaração de Compromisso Pessoa Jurídica (Somente para pessoa Jurídica 

- Anexo III); 

d) Declaração de Compromisso Pessoa Física (Somente para pessoa física - Anexo IV); 

e) Informações e documentos adicionais que possam acrescentar dados sobre o projeto, à 

livre escolha e se houver; 
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6.4. Documentação para Habilitação (somente após a aprovação do projeto): 

6.4.1. O proponente deverá providenciar toda documentação em até 02 (dois) dias úteis para 

entrega, após a seleção. 

6.4.1.1. A documentação para habilitação jurídica divide-se de acordo com o tipo de regime 

do proponente, conforme item 5 e deverá ser entregue no prazo de até 02 (dois) dias úteis 

após o resultado da Seleção Conceitual e Técnica. 

6.4.2. Pessoas Jurídicas de Direito Privado: 

a) Cartão do CNPJ, emitido pela Secretaria da Receita Federal 

(http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp; 

b) Contrato Social e ou Cópia do Estatuto e suas últimas alterações; 

c) Alvará de Funcionamento; 

d) Certidão de regularidade junto ao FGTS (atualizada) – junto à Caixa Econômica

 Federal 

(https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp); 

e) Certidão Negativa de Débitos do INSS (atualizada) - junto à Receita Federal 

(http://www.receita.fazenda.gov.br/previdencia/cnd/defaultpj.htm); 

f) Certidão Negativa de Débitos Municipais, 

(http://www.goiania.go.gov.br/asp/certidao/cer03f.asp); 

g) Certidão Negativa de Débitos Estaduais emitida pela SEFAZ (atualizada) 

(http://aplicacao.sefaz.go.gov.br/pagina/ver/9429); 

h) Certidão Negativa Conjunta Federal emitida pela Secretaria da Receita Federal 

(atualizada) (http://www.receita.fazenda.gov.br/certidoes/pessoajuridica.htm); 

i) Certidão Negativa Trabalhista (https://aplicacao.jt.jus.br/cndtCertidao/inicio.faces); 

j) Currículo detalhado das atividades culturais exercidas; 

k) Cópia da Ata de eleição da atual diretoria; 

l) Cópia de Documento de Identificação (RG, Carteira Nacional de Habilitação, Carteira 

de Categoria Profissional), CPF e do Comprovante de Endereço do Atual Presidente; 

m) Comprovação de 02 (dois) anos de atividade da instituição através de atestado de 

realização de atividades a ser solicitado em papel timbrado às autoridades competentes da 

área de cultura e afins como: Secretário Municipal  ou Estadual de Cultura, Diretor de Escola 

Pública, Centro Cultural ou Portfólio das atividades culturais da instituição apresentando 

comprovação através de matérias em jornais, revistas, cartazes, publicações e/ou certificados 

de participação em eventos. 

6.5. Documentação para Habilitação Pessoas (somente após a aprovação do projeto) 

a) Cópia do Documento de Identificação (RG; Carteira Profissional; Carteira de 

Habilitação ou outro documento oficial com foto); 

b) Cópia do CPF; 



 
 

173 

 

 

c) Cópia do número do PIS/PASEP; 

d) Comprovante de endereço em nome do proponente (Atualizado - com data: sendo um 

atualizado e dois com anos antecedentes); 

e) Certidão Negativa de Débitos Municipais, emitida pela Secretaria Municipal de 

Finanças; 

f) Certidão Negativa de Débitos Estaduais, emitida pela SEFAZ 

(http://aplicacao.sefaz.go.gov.br/pagina/ver/9429); 

g) Certidão Negativa Conjunta de Débitos Federais, emitida pela Secretaria da Receita 

Federal (http://www.receita.fazenda.gov.br/Grupo2/Certidoes.htm); 

h)  Comprovação de 02 (dois) anos de atividade do proponente através de atestado de 

realização de atividades a ser comprovado, através de declaração, em papel timbrado, 

emitido por quais quer dos órgãos competentes da área de cultura nas esferas 

municipais, estadual ou federal e/ou portfólio das atividades culturais, apresentando 

comprovação através de matérias em jornais, revistas, cartazes, publicações e/ou 

certificados de participação em eventos (Anexo V) 

 

7. DAS CATEGORIAS DE PROJETOS A SEREM APOIADOS. 

7.1 Os locais e as datas das apresentações serão definidos pela Coordenação do Festival de acordo 

com as características de cada performance contemplada. 

 

7.2 Espetáculos Cênicos 1 

7.2.1 Esta modalidade abrange espetáculos, performances, instalações, esquetes, cenas 

curtas, poesias encenadas e outras atividades correlatas ao ato cênico. 

7.2.2 Nesta modalidade serão financiados até 20 (vinte) projetos de invasão cênica no valor 

do cachê de R$ 3.000,00 (três mil reais) cada, totalizando até 60.000,00 (sessenta mil reais). 

7.2.3 Invasão cênica: O espetáculo produzido para esta modalidade deverá ter duração 

mínima de 20 (vinte) minutos e realizar até 02 (duas) apresentações no período 2017 dentro 

da programação do festival, cuja apresentação poderá ser realizada em locais ao ar livre ou 

em espaços alternativos. 

7.2.4 A inscrição para esta modalidade compreende a elaboração de documento com as 

seguintes etapas obrigatórias: 

a) CD contendo 04 (quatro) fotos do espetáculo, para divulgação, no formato JPG 

(resolução mínima 300 dpi), com créditos do fotógrafo; 

b) Declaração de liberação dos direitos autorais para montagem (ecad e sbat) 

c) Currículos sucintos do proponente e artistas participantes, acompanhados por críticas, 

matérias publicadas na mídia, materiais de divulgação, declarações de instituições, fotos, 

vídeos, entre outros documentos que atestem a experiência dos envolvidos (Anexo V); 
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7.3 ESPETÁCULOS CÊNICOS 2 

7.3.1. Esta modalidade abrange espetáculos de artes cênicas nas modalidades de teatro, dança ou 

circo. 

7.3.2. Nesta modalidade serão selecionados até 15 (quinze) espetáculos de teatro, dança ou circo 

com duração mínima de 45 (quarenta e cinco) minutos, sendo o valor do cachê a ser pago aos 

espetáculos selecionados será de R$ 7.000,00 (sete mil reais) cada totalizando até 105.000,00 

(cento e cinco mil reais). 

7.3.3. Poderão inscrever-se grupos artísticos sediados em Goiânia de caráter profissional ou 

amador com espetáculos já estreados. 

7.3.4. Não serão permitidas inscrições e seleções de espetáculos participantes de edições 

anteriores do Goiânia em Cena. 

7.3.5. A inscrição para esta modalidade compreende a elaboração de documento com as seguintes 

etapas obrigatórias: 

a) DVD com gravação do espetáculo na íntegra, sem cortes ou edição; 

b) CD contendo 04 (quatro) fotos do espetáculo para divulgação no formato JPG 

(resolução mínima 300 dpi) com créditos do fotógrafo; 

c) Declaração de liberação dos direitos autorais para montagem (ecad e sbat) 

d) Currículos sucintos do proponente e artistas participantes acompanhados por críticas, 

matérias publicadas na mídia, materiais de divulgação, declarações de instituições, fotos, 

vídeos, entre outros documentos que atestem a experiência dos envolvidos (Anexo V); 

e) Ficha técnica; 

f) Rider técnico; 

 

7.4 ESPETÁCULOS CÊNICOS 3 

7.4.1. Esta modalidade abrange espetáculos inéditos de artes cênicas (teatro, dança ou circo) 

que irão estrear durante a realização do festival. 

7.4.2. Nesta modalidade serão selecionados até 02 (dois) espetáculos artísticos com duração 

mínima de 45 (quarenta e cinco) minutos para a realização de uma apresentação dentro 

da programação no período 14 a 22 de outubro de 2017 dentro da programação do 

festival, sendo o valor do cachê a ser pago aos espetáculos selecionados de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) cada, totalizando até 10.000,00 (dez mil reais). 

7.4.3. Poderão inscrever-se grupos artísticos sediados em Goiânia de caráter profissional ou 

amador com espetáculos com estréia prevista para a realização do Festival Goiânia em 

Cena 2017. 

7.4.4. No caso de espetáculos selecionados todas as despesas de produção correrão por conta 

do grupo ou companhia, ficando a organização isenta de custos extras. 

7.4.5. A inscrição para esta modalidade compreende a elaboração de documento com as 

seguintes etapas obrigatórias: 
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a) CD contendo 04 (quatro) fotos do espetáculo ou ensaio para divulgação, no formato 

JPG (resolução mínima 300 dpi) com créditos do fotógrafo; 

b) Declaração de liberação dos direitos autorais para montagem (ecad e sbat) 

c) Currículos sucintos do proponente e artistas participantes, acompanhados por críticas, 

matérias publicadas na mídia, materiais de divulgação, declarações de instituições, 

fotos, vídeos, entre outros documentos que atestem a experiência dos envolvidos 

(Anexo V); 

d) Cópia do texto a ser encenado ou do roteiro cênico, circense ou coreográfico proposto; 

e) Ficha técnica; 

f) Rider técnico. 

 

7.5 ESPETÁCULOS CÊNICOS 4 

7.5.1. Esta modalidade abrange espetáculos/shows musicais de artistas ou grupos de 

Goiânia – GO nos estilos MPB, rock, samba ou hip-hop que irão apresentar durante a 

realização do festival. 

7.5.2. Nesta modalidade serão selecionados até 05 (cinco) shows musicais artísticos com 

duração mínima de 60 (sessenta) minutos para a realização de uma apresentação dentro da 

programação do Mercado das Pulgas no período 18 a 22 de outubro de 2017 dentro da 

programação do festival, sendo o valor do cachê a ser pago aos espetáculos selecionados de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) cada. 

7.5.3. Poderão inscrever-se grupos artísticos sediados em Goiânia de caráter profissional 

ou amador com shows para a realização do Festival Goiânia em Cena 2017. 

7.5.4. No caso de grupos e/ou artistas solos selecionados, todas as despesas de produção e 

instrumentos correrão por conta do grupo ou companhia, ficando a organização isenta de 

custos extras. 

7.5.5. A inscrição para esta modalidade compreende a elaboração de documento com as 

seguintes etapas obrigatórias: 

a) CD contendo 04 (quatro) fotos do grupo e/ou artistas solos com banda para 

divulgação no formato JPG (resolução mínima 300 dpi) com créditos do fotógrafo; 

b) Declaração de liberação dos direitos autorais/relação de músicas (ecad); 

c) Currículos sucintos do proponente e artistas participantes, acompanhados por 

críticas, matérias publicadas na mídia, materiais de divulgação, declarações de 

instituições, fotos, vídeos, entre outros documentos que atestem a experiência dos 

envolvidos (Anexo V); 

d) DVD contendo as músicas; 

e) Ficha técnica; 

f) Rider técnico. 
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7.6 ESPETÁCULOS CÊNICOS 5 

7.6.1. Esta modalidade abrange espetáculos/shows musicais de artistas ou grupos de Goiânia 

– GO nos estilos MPB, rock, samba ou hip-hop que irão apresentar durante a realização do 

festival. 

7.6.2. Nesta modalidade serão selecionados até 05 (cinco) shows musicais artísticos com 

duração mínima de 60 (sessenta) minutos para a realização de uma apresentação dentro da 

programação do Mercado das Pulgas, no período 18 a 22 de outubro de 2017 dentro da 

programação do festival, sendo o valor do cachê a ser pago aos espetáculos selecionados será 

de R$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais) cada. 

7.6.3. Poderão inscrever-se grupos e/ou artistas solos com bandas, sediados em Goiânia, de 

caráter profissional ou amador, com shows para a realização do Festival Goiânia em Cena 2017. 

7.6.4. No caso de grupos e/ou artistas solos com banda selecionados, todas as despesas de 

produção e instrumentos correrão por conta do grupo ou companhia, ficando a organização 

isenta de custos extras. 

7.6.5. A inscrição para esta modalidade compreende a elaboração de documento com as 

seguintes etapas obrigatórias: 

a) CD contendo 04 (quatro) fotos dos grupos e/ou artistas solos com banda para 

divulgação, no formato JPG (resolução mínima 300 dpi), com créditos do fotógrafo; 

b) Declaração de liberação dos direitos autorais/relação de músicas (ecad); 

c) Currículos sucintos do proponente e artistas participantes, acompanhados por 

críticas, matérias publicadas na mídia, materiais de divulgação, declarações de 

instituições, fotos, vídeos, entre outros documentos que atestem a experiência dos 

envolvidos (Anexo V); 

d) DVD contendo as músicas; 

e) Ficha técnica 

f) Rider técnico. 

 

8. DA INSCRIÇÃO E SUAS CONDIÇÕES 

8.1 Para efeito de inscrição de Espetáculos, cada proponente ou grupo poderá inscrever um ou 

mais espetáculos em cada modalidade, mas apenas um será selecionado nas modalidades 

Espetáculos Cênicos 2, 3 e 4 (itens 7.3, 7.4 e 7.5 do presente Edital). Já na modalidade Espetáculos 

Cênicos 1 ((item 7.2) poderão ser selecionados mais de um espetáculo. Para cada espetáculo 

inscrito, deverá encaminhar à Secretaria Municipal de Cultura 01 (um) envelope contendo: 

8.1.1. Formulário de Inscrição e Identificação do Projeto para Espetáculos (Anexos I e II), 

preenchido e assinado conforme modelo; 

8.1.2. Termo de Compromisso (Anexo III ou IV) preenchido e assinado conforme modelo 

(pessoa jurídica ou física) no qual o proponente declara conhecer o teor 
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do presente regulamento e concordar com todas as suas disposições; 

8.1.3. Apresentação de currículo conforme modelo (Anexo V); 

8.1.4. Documentação: 

a) Cópias dos documentos em nome da pessoa jurídica responsável: 

b) Cópias do Estatuto ou Contrato social; 

c) CNPJ do proponente pessoa jurídica; 

d) RG e CPF do representante legal; 

e) Certidão negativa de débitos municipais, estaduais, federais, FGTS (após a 

seleção); 

f) Alvará de funcionamento da empresa; (após a seleção) 

g) Carta de exclusividade que a empresa representa o artista para este evento; (após 

a seleção) 

h) CD de dados contendo os seguintes arquivos, apresentados em Word: 

I) Sinopse (Release) do espetáculo, máximo de 20 linhas, fonte Arial 12, acompanhada 

de Ficha técnica; 

J) Síntese do Histórico do grupo para publicação; 

L) Rider técnico apresentando especificações de necessidades de palco, som; 

m) Ficha técnica. 

 

8.2 São considerados impedimentos e motivos para indeferimento da inscrição: 

8.2.1 No ato da inscrição o proponente deverá apresentar em envelope lacrado, toda a 

documentação solicitada neste edital, e a falta de apresentação de quaisquer dos documentos 

de inscrição ou do não cumprimento do estabelecido na cláusula 6 – que trata da 

INSCRIÇÃO no edital, implicará no indeferimento da inscrição. 

8.2.2 A Secretaria Municipal da Cultura não se responsabiliza pela eventual protocolização 

de projetos com documentação pendente. 

8.2.3 Não serão aceitas as propostas provenientes dos servidores da Secretaria Municipal 

da Cultura, integrantes da Comissão de Projetos Culturais – CPC, membros do Conselho 

Municipal de Cultura – CMC, seus cônjuges e parentes até 2º grau, como também, as 

propostas de pessoas físicas ou jurídicas não domiciliadas ou sediadas na cidade de Goiânia. 

8.2.4 Proponentes que estejam em situação de pendência, inadimplência, faltam de 

prestação de contas em contratos e/ou convênios celebrados com o Município de Goiânia, 

Administração Direta e Indireta, bem como, inadimplentes com órgãos da Fazenda da União 

e da Fazenda do Estado 

8.2.5 Caso as vagas não sejam totalmente selecionadas e preenchidas pela Comissão 

Curadora, caberá a Comissão Organizadora do Festival, juntamente, com o Secretário 

Municipal de Cultura, convidar grupo com notória experiência e 
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reconhecimento público para integrarem e participarem do 15º Festival 

Internacional de Artes Cênicas – Goiânia em Cena 2017. 

9. DA SELEÇÃO DOS PROJETOS 

9.1 DA COMISSÃO 

9.1.1 A Comissão Organizadora do festival homologará os concorrentes, no ato da inscrição 

conforme as exigências do Edital para cada categoria. 

9.1.2 A Comissão de Seleção Conceitual e Técnica será compostas por 03 (três) especialistas em 

Artes Cênicas, reconhecidos nacionalmente pela excelência de suas ações profissionais na área em 

questão, designados através de portaria pelo Secretário Municipal de Cultura. A comissão será 

responsável pela avaliação das propostas artísticas apresentadas, observadas as exigências do 

processo seletivo. 

 

9.2 DO PROCESSO SELETIVO: 

9.2.1. Seleção dos projetos ocorrerá em 2 etapas sequenciais: 

a) Homologação da inscrição; 

b) Seleção Conceitual e Técnica 

9.2.2 Da homologação: 

9.2.2.1 A Comissão de homologação analisará a documentação apresentada pelo proponente no 

ato de inscrição de sua proposta, definindo a relação dos projetos habilitados a serem analisados na 

fase de Seleção Conceitual e Técnica. 

9.2.3. Da seleção conceitual e técnica: 

9.2.3.1 A comissão de seleção pautará sua análise nos seguintes parâmetros abaixo: 

a) Excelência artística do projeto; 

b) Relevância cultural do projeto; 

c) Experiência e qualificação dos profissionais envolvidos; 

d) Conformidade com os objetivos do presente edital. 

9.2.3.2. A comissão de seleção lavrará em ata o resultado final dos espetáculos selecionados e 

elaborará um parecer final para cada espetáculo inscrito. 

 

10. DO RESULTADO/PRAZOS 

10.1 Após a divulgação do resultado do edital no Sítio Oficial da Secretaria da Cultura 

– SECULT (www.goiania.go.gov.br) e publicado no Diário Oficial do Município, será aberto o 

prazo recursal de 02 (dois) dias úteis. 

10.2 Maiores informações sobre o resultado da seleção serão presencial. 

10.3 O recurso a que se refere o item 10.1 deverá ser realizado no Setor de Protocolo na sede da 

Secretaria Municipal de Cultura na Rua 84, nº 535, Setor Sul – Goiânia. 

10.4 O recurso deverá ser impresso, assinado pelo proponente e endereçado ao Conselho Municipal 

de Cultura, contendo as seguintes informações: Ofício com recurso detalhado solicitando novo 

parecer, Nome do projeto, Categoria, nome do proponente 
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responsável pelo projeto e endereço do proponente. 

10.5 O Resultado Final será encaminhado ao Secretário de Cultura que terá 02 (dois) dias para 

ratificação, homologação da ata e publicação no Diário Oficial do Município. 

10.6 Após a divulgação do resultado final cada Projeto e ou Espetáculo selecionado terá o prazo 

máximo de até 02 (dois) dias úteis para confirmar sua participação. 

10.7 Caso não ocorra à confirmação no prazo especificado no subitem 10.6, será chamado o 

próximo aprovado na ordem de classificação. 

 

11. DOS RECURSOS FINANCEIROS 

11.1 Os recursos financeiros deste edital serão oriundos do Fundo de Apoio à Cultura 

– FAC, totalizando o montante de R$ 200.500,00 (duzentos mil e quinhentos reais). 

11.2 Dotação Orçamentária: 

a) Pessoa Física: 2017.2050.13.392.0018.2024.33903600.100 585 

b) Pessoa Jurídica: 2017.2050.13.392.0018.2024.33903900.100 585 

11.3 O pagamento do cachê artístico do 15º FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES 

CÊNICAS – GOIÂNIA EM CENA 2017 será efetuado através de processo próprio cuja 

habilitação legal será feita na Secretaria Municipal de Cultura. 

11.4 Os pagamentos aos quais se referem este concurso são passíveis de dedução de impostos, 

conforme regime jurídico do proponente. 

 

12. DO ACOMPANHAMENTO DOS ESPETÁCULOS 

12.1 A execução dos espetáculos será acompanhada pela equipe da Diretoria de Políticas e 

Eventos Culturais da Secretaria Municipal da Cultura. 

 

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 Os selecionados vendedores poderão ser convidados pela SECULT para a divulgação de 

seus projetos na mídia em geral, sendo-lhes vetada a exigência de cachês ou qualquer outra 

modalidade de pagamento. 

13.2 A SECULT não se responsabiliza pelo uso de qualquer imagem ou obra de propriedade 

intelectual utilizada por quaisquer dos selecionados vencedores do concurso. Os proponentes 

deverão obter autorização prévia para utilização de obras intelectuais e/ou imagens de terceiros 

que possam incluir, adaptar ou utilizar, quaisquer que sejam, para o suporte em sua obra. Caso seja 

constatado que o proponente usou obras intelectuais e/ou imagens de terceiros, sem prévia 

autorização, o mesmo poderá responder cível e criminalmente, isentando a Secretaria Municipal 

de Cultura de uso indevido desses materiais. 

13.3 Fica facultado à SECULT o uso de imagens produzidas durante a realização dos projetos 

premiados neste edital. 

13.4 A inexatidão ou falsidade documental ainda que constatada posteriormente à realização do 

concurso, implicará na eliminação sumária do respectivo projeto, sendo declarados nulos de pleno 

direito a inscrição de todos os atos dela decorrentes, 
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respondendo o proponente, pelos prejuízos financeiros civil e criminalmente. 

13.5 Os casos omissos serão dirimidos pela SECULT após a manifestação 

formal do Conselho Municipal de Cultura e ratificados pelo Secretário 

Municipal de Cultura. 

13.6 Os direitos autorais e de imagem dos resultados produzidos serão de 

propriedade dos autores. 

13.7 No que se refere aos projetos selecionados, a Prefeitura de Goiânia terá 

o direito à utilização de imagens, de créditos e das contrapartidas referidas 

neste Edital em campanhas educativas, publicações governamentais, palestras, 

entrevistas e outros eventos de interesse do Município. 

13.8 A Prefeitura de Goiânia terá o direito de divulgar, exibir e distribuir os 

produtos decorrentes da realização dos projetos selecionados no presente 

Edital em quaisquer meios e suportes, desde que, sem finalidade lucrativa e 

com referência aos créditos das obras. 

13.9 Os documentos e projetos dos proponentes não selecionados ficarão 

durante 30 (trinta) dias, contados a partir da data de publicação do resultado 

final da seleção, a disposição dos proponentes, mediante requisição 

protocolada na SECULT e às suas custas poderão recolhê-los na sede da 

Secretaria Municipal da Cultura. Após o referido prazo, a SECULT não se 

responsabilizará pela guarda dos mesmos. 

13.10 Fica eleito o Foro da Comarca de Goiânia para dirimir quaisquer 

questões decorrentes do presente Edital. 

 

 

 
Goiânia, 04 de julho de 2017. 

 

 

 

Kleber Adorno 

Secretário Municipal da Cultura 
 

 

 

 

 


