
A Associação de Amigos do TBC (Teatro Brasileiro de Comédia)  

e do Teatro Brasileiro apresenta: 

TBC – HISTÓRIA E PERMANÊNCIA DE UM MARCO 

DO TEATRO MODERNO BRASILEIRO 

Teatro Brasileiro de Comédia no projeto de restauro e ampliação do escritório de arquitetura URDI  

Seminário nos dias 23 e 30 maio 

Seis d(a)os mais importantes crítico(a)s e pesquisadore(a)s teatrais da 

atualidade resgatam a memória e o significado da legenda que é um 

divisor de águas para o moderno teatro brasileiro 

Em duas semanas subsequentes, os encontros abertos acontecem no 

auditório da Biblioteca Mário de Andrade, com mediação de Ferdinando 

Martins, professor do Centro de Artes Cênicas da Escola de Comunicações e 

Artes da USP (ECA-USP). 

Enquanto o prédio do TEATRO BRASILEIRO DE COMÉDIA (TBC), no bairro 

do Bixiga (Rua Major Diogo, 315), de propriedade da Funarte (órgão do 

Ministério da Cultura), permanece fechado desde 2007, após ter sido 

realizada uma reforma estrutural que custou aos cofres públicos cerca de 15 

milhões de reais -- em projeto que destina ao edifício o Centro de Memória 

da Dramaturgia Brasileira e dois palcos com todos os recursos 

contemporâneos --, os estudiosos, artistas e frequentadores de teatro 

poderão assistir a depoimentos dos mais excelentes pesquisadores da 

História do Teatro Brasileiro na atualidade, autores de livros sobre o tema, 

numa rara oportunidade. 



O seminário tem como objetivo colocar o TBC em seu devido lugar de 

importância na consolidação do modelo teatral nacional e fortalecer a classe 

artística brasileira enquanto propositora de gestões coletivas do espaço 

público, com curadoria e administração tratadas de modo profissional e 

criativo. 

Para colaborar na reflexão dos caminhos a serem ainda percorridos para a 

reabertura desse teatro histórico, foram convidad(a)os intelectuais que, com 

a partilha de seus conhecimentos e experiências junto ao TBC, darão 

contribuições a esse debate tão urgente. A parte da reforma já realizada nos 

anos 2000 corre o risco de se deteriorar e ainda são necessários aportes 

significativos para o acabamento interno do edifício do TBC. 

A programação completa do seminário: 

23 de maio, quarta-feira 30 de maio, quarta-feira 
16h – Apresentação e introdução 
da mesa, pelo prof. Ferdinando 
Martins (ECA-USP) 

16h – apresentação e introdução 
da mesa, pelo prof. Ferdinando 
Martins (ECA-USP) 

16h15 – Depoimentos e análises: 
  

- Heloísa Pontes 
- Célia Gouvêa 

- Maria Thereza Vargas 

16h15 – Depoimentos e análises: 
 

- Jefferson Del Rios 
- Elizabeth Azevedo 
- Maria Arminda do  
Nascimento Arruda 

18h15 – Perguntas do público 18h15 – Perguntas do público 
18h45h – Encerramento 18h45 – Encerramento 
 

Sobre a(o)s  pesquisador(a)es convidada(o)s: 

- Maria Thereza Vargas – uma das pioneiras na investigação histórica das artes cênicas 

brasileiras, editando os Cadernos de Teatro a partir de 1956 e tendo sido Secretária da 

Escola de Arte Dramática em 1958. Participou do Seminário de Dramaturgia do Teatro de 

Arena, entre 1958 e 1960. Em 1975, integra a primeira turma de pesquisadores do IDART, 

órgão de pesquisa ligado à Secretaria Municipal de Cultura, nele trabalhando ativamente 

até 1997, de onde publicou, em conjunto com outras pesquisadoras, livros como “O Teatro 

Operário na Cidade de São Paulo - Teatro Anarquista” (1980) e “Cacilda Becker: Uma 

Mulher de Muita Importância” (2013).  Vencedora dos prêmios Jabuti, Mambembe, APCA e 

Shell. 

 

- Maria Arminda do Nascimento Arruda – diretora da Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas da USP (FFLCH), é professora/doutora com pesquisas na área de 

Sociologia da Cultura e livre-docente em Sociologia na USP, onde foi também pró-reitora 

de Cultura e Extensão e Coordenadora do Programa de Pós e Chefe do Departamento de 

Sociologia, dentre outros cargos. Pesquisadora do Instituto de Estudos Sociais e Políticos 



de São Paulo (IDESP), foi secretária executiva da ANPOCS (2000-2004). Entre suas obras 

publicadas está “Metrópole e Cultura – São Paulo no Meio do Século XX” (2001). 

 

- Heloísa Pontes – antropóloga, doutora e livre docente pelo IFCH (Instituto de Filosofia e 

Ciências Humanas) da Unicamp, com pesquisas nas áreas de Antropologia Urbana, História 

Social do Teatro Brasileiro e relações entre gênero e corporalidade, é autora, entre outras 

publicações, de “Destinos Mistos: Os Críticos do Grupo Clima em São Paulo” (1998) e 

“Intérpretes da Metrópole: História Social e Relações de Gênero no Teatro e no Campo 

Intelectual” (2011). 

- Elizabeth Azevedo – professora/doutora de Teatro Brasileiro e História das Artes 

Cênicas na ECA/USP, com pesquisas realizadas nas áreas de História do Teatro Brasileiro e 

Documentação, Arquivo e Iconografia Teatral, entre elas “História dos Teatros Paulistanos 

no Começo do Século XX”. Coordena o Laboratório de Informação e Memória do 

Departamento de Artes Cênicas (LIM CAC) da USP desde 2003. 

 

- Jefferson Del Rios – jornalista e crítico teatral, atuou nos jornais O Estado de S. Paulo, 

Folha de São Paulo, Diário do Comércio e Indústria e revista BRAVO! Autor de “Bananas ao 

Vento – Meia Década de Cultura e Política em São Paulo” (2006) e “O Teatro de Victor 

Garcia – A Vida Sempre em Jogo” (2012). Suas críticas teatrais encontram-se reunidas em 

dois volumes da Coleção Aplauso, editada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo. 

- Célia Gouvêa – coreógrafa e diretora teatral paulista, é um dos grandes nomes da dança 

brasileira, tendo integrado a primeira turma do Mudra, o balé dirigido por Maurice Bejárt, 

e trabalhado com o Teatro de Dança de São Paulo, Teatro Galpão (SP) e Corpo de Baile 

Municipal (atual Balé da Cidade de São Paulo), entre outras cias. Mantém o Célia Gouvêa 

Grupo de Dança (SP) e o Projeto Décadas de Dança, para preservação e compartilhamento 

de acervo próprio, em conjunto com o Acervo Maurice Vaneau, que reúne materiais do 

diretor de teatro de origem belga que foi marido de Gouvêa e um dos grandes diretores da 

fase áurea do TBC, nos anos 1950. Célia é pesquisadora doutorada em Artes Cênicas pela 

ECA-USP.  

ATBC – ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO TBC E DO TEATRO BRASILEIRO 
COMO TUDO COMEÇOU E AONDE SE QUER CHEGAR 

Em abril de 2018, foi criada a Associação dos Amigos do Teatro Brasileiro de Comédia e do 

Teatro Brasileiro, que tem entre seus membros-fundadores atores como Sérgio Mamberti 

e Denise Fraga, além de apoiadores como os atores/atrizes Celso Frateschi, Nathalia 

Thimberg, Marcos Caruso, e Fernanda Montenegro, entre dezenas de outros, e diretores 

como Zé Celso Martinez Corrêa e Amir Haddad, além de pesquisadores e produtores de 

teatro de várias partes do país.  

Desde setembro de 2017, os profissionais envolvidos com a associação têm trabalhado em 

conjunto com esses artistas no movimento “Salvar o TBC”, tendo convocado desde então 

diversos encontros da classe teatral e promovido petições assinadas por mais de quatro 

mil pessoas na Avaaz e nas redes sociais. Dessa maneira, o movimento vem articulando a 

criação do Território Cultural do Bixiga, que ampliaria seu raio de ação para além do 

quadrilátero dos teatros TBC, Oficina e dos prédios históricos de seu entorno, como a Casa 



de Dona Yayá (hoje sob administração da USP). O TBC é tombado pelos seguintes órgãos 

do Patrimônio Histórico: COMPRESP (municipal) e CONDEPHAAT (estadual). 

A partir da constatação de que outros teatros brasileiros passam por problemas 

semelhantes, com equipamentos históricos se deteriorando e teatros sede de grupos 

consagrados que não têm, porém, condições plenas de manutenção, a partir da 

consolidação de seu projeto de reabertura do TBC,  a ATBC pretende ampliar sua 

abrangência, pela preservação da memória do teatro brasileiro como fundamento de 

novas formas de criação e de produção.  

A possibilidade de parceria com programas governamentais, privados e colaborativos, 

bem como a assessoria, formação e capacitação que visem gestão de projetos sustentáveis 

como garantia da manutenção dos teatros brasileiros, são parte do universo da ATBC. 

Entre seus objetivos sociais: promover a cultura e a educação para incentivar e defender 

as artes cênicas brasileiras e sua dramaturgia, bem como preservar o patrimônio cultural e 

histórico material e imaterial do teatro brasileiro. 

Veja também a página Facebook da Associação: @salvarotbc 

 

SERVIÇO: 
Seminário TBC – HISTÓRIA E PERMANÊNCIA DE UM MARCO DO TEATRO 

MODERNO BRASILEIRO 

Auditório da Biblioteca Mário de Andrade 
Endereço: Rua da Consolação, 94, Centro. 
Telefone: 3775-0002 
Datas: quartas-feiras dias 23 e 30 de maio de 2018 
Horário: 16h 
Duração: 150 minutos 
Lotação: 170 lugares.  Entrada franca (grátis). 
 
Informações para a Imprensa: 
Stênio Dias Ramos – Assoc. de Amigos do TBC e do Teatro Brasileiro 
Tel. (11) 99257-2328 
steniodiasramos@usp.br 
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