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PROJETO DE MEDIAÇÃO EM ARTE: OLHARES INVISÍVEIS  
O Núcleo de Encenação se propõe, aqui, a realizar um projeto de mediação em arte que 

busca jogar luz sobre as relações de trabalho que constituem o funcionalismo do Centro Cultural 

São Paulo e apresentar, com isso, esses aspectos invisíveis que estruturam o CCSP, enquanto 

mediadores deste espaço junto ao público frequentador do mesmo – deslocando o foco da relação 

entre público e obra de arte, para a relação entre o público e os funcionários do local (sempre 

subjacente àquela, no entanto, raramente colocada em foco). Todos os membros do coletivo 

trabalharão como mediadores neste projeto, de forma rotativa. 






RESUMO DO PROJETO A SER REALIZADO  
Com este projeto pretendemos jogar luz sobre toda uma estrutura humana que subjaz ao dia 

a dia do Centro Cultural São Paulo e que nem sempre é percebida enquanto parte constitutiva dessa 

realidade. Pretendemos, assim, contribuir para a prática em mediação artística, em busca de  

investigar as relações humanas e sociais que constituem este espaço. A diversidade dos 

depoimentos, assim como a sua relação com o público frequentador constituirá a própria poética 

resultante da interação entre os caminhos investigados nos diversos setores que dão vida e mantém 

o funcionamento do CCSP. Abaixo realizaremos uma melhor descrição das ações a serem 

realizadas, assim como o cronograma de trabalho. 


OBJETIVOS GERAIS DO PROJETO 

Realizar 5 ações de mediação no CCSP, relacionadas entre si. As ações estarão ligadas a 

aspectos do funcionamento do Centro, particularmente aos funcionários do mesmo, terceirizados ou 

não. 


JUSTIFICATIVA 
Conceito geral do projeto: Do site specific à comunidade específica 
 A teórica de arte contemporânea Miwon Kwon utiliza, em seu livro One Place After 

Another: Site-Specific Art and Locational Identity, o conceito de comunidade específica para pensar 

sobre a possibilidade de uma ampliação do conceito de site specific art, no sentido de compreender 

algumas experiências artísticas cujas implicações não dizem respeito apenas à especificidade de 

localização espacial de uma obra de arte e sua influência na recepção do espectador, mas também, 

às relações, conflitos e símbolos que permeiam a vida cotidiana de um grupo de pessoas que 

habitam regularmente um determinado espaço urbano. 

 Segundo a autora, os trabalhos categorizados como community specific art proporcionam 

junções entre artistas e determinados grupos de pessoas que se engajam, mutuamente, numa criação 

artística compartilhada. O resultado desse encontro, em geral, pode ser reconhecido em obras de 

arte que conjugam estética de vanguarda e formas contemporâneas de consciência social, dando 



vazão a uma forte integração da arte com a vida cotidiana ao mesmo tempo em que diminui a 

distância entre a produção e a recepção da obra artística. 

No caso do Centro Cultural São Paulo, ao se pensar na comunidade específica que constitui 

esse espaço, podemos identificar diversas camadas de pessoas que habitam, ou melhor, frequentam, 

de forma mais ou menos constante, o local físico (o site specific) do CCSP. Estas camadas poderiam 

ser divididas, a grosso modo, entre aqueles que trabalham no Centro Cultural São Paulo e aqueles 

que o frequentam enquanto público. Em seu formato mais tradicional, a mediação artística se refere 

primordialmente a uma aproximação entre o segundo grupo citado, os frequentadores, e as obras de 

arte expostas ou apresentadas no espaço em questão. Neste projeto, no entanto, trata-se de propostas 

de ação em uma mediação que se refere sobretudo à relação entre os frequentadores e os 

trabalhadores do CCSP, quer dizer, a ação se volta sobretudo para o primeiro grupo que constitui 

esta comunidade específica, ou seja, dos funcionários do CCSP. O projeto se propõe, assim, a 

apontar para estruturas de trabalho, muitas vezes invisíveis, que dão sustentação à todas as 

atividades realizadas no Centro Cultural. Trata-se de colocar em foco justamente a relação entre 

essas duas camadas que constituem a comunidade específica, mas que nem sempre se encontram de 

forma aberta. Com isso, intenta-se colocar em foco relações estruturantes e determinantes deste 

espaço, mas que nem sempre são visíveis. 

Os cinco meses de trabalho se dividirão entre cinco setores do funcionalismo (terceirizado 

ou não) do Centro Cultural São Paulo e partirão de entrevistas realizadas com funcionários, que 

resultarão em ações práticas dos mesmos, a serem posteriormente abertas ao público, 

proporcionando um campo de diálogo artístico entre camadas que normalmente não se comunicam 

abertamente. 


PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Especialistas da realidade  

As ações aqui propostas partem do conceito, cunhado pelo grupo alemão Rimini-Protokol, 

de especialistas da realidade. Este grupo se utiliza do conceito para pensar e criar as suas peças em 

que não-atores apresentam as suas especialidades da realidade ao público (sejam elas relacionadas à  

uma profissão, a um trabalho, no sentido mais amplo da palavra, ou mesmo, à vida em geral). No 

nosso caso, o conceito de especialista da realidade servirá como base para a pesquisa junto aos 



funcionários do CCSP, divididos entre 5 setores: técnica, limpeza, programação, segurança e 

administração. Em cada um desses setores, serão buscados especialistas que tenham vontade e 

interesse em se apresentarem e os provocadores artísticos terão a função sobretudo de levar os 

interessados a uma elaboração artística e performática da sua experiência, que depois será exposta 

ao público (incluindo outros funcionários) – e que não se restringirá necessariamente a entrevistas, 

mas sim, a percursos, ações e depoimentos, artisticamente trabalhados. Esses processos de 

construção dos depoimentos serão realizados sempre em relação ao próprio quotidiano de trabalho 

desses funcionários e serão filmados, gerando, assim, um material de vídeo independente do 

aspecto performativo do trabalho. 

Dessa forma, os provocadores artísticos trabalharão como mediadores, não entre o publico e 

as obras de arte, mas sim entre o público e os funcionários do Centro Cultural São Paulo. Os 

funcionários, por sua vez, a partir do momento que forem mobilizados, realizarão, eles mesmos, 

uma mediação entre o público e o espaço do Centro Cultural São Paulo, de forma que, ao fim do 

processo, o site specific do CCSP será apresentado ao público, segundo o olhar de uma parte da sua 

comunidade específica, os seus funcionários, a partir do ponto de vista da especificidade de cada 

um dos setores em que trabalham. 


PLANO DE TRABALHO 

O plano de trabalho deste projeto consiste em 05 meses de trabalho, divididos em 08 ações 

mensais com 03 horas de duração cada uma, que configuram 02 encontros semanais, totalizando 40 

ações ou 120 horas ao final dos 05 meses. 

A estrutura de trabalho mensal se repete a cada mês, como se um ciclo se abrisse e se 

concluísse a cada 30 dias, sendo que cada ciclo será dedicado a um setor de trabalho dos 

funcionários do CCSP. Os setores escolhidos para ações são, respectivamente:  


1- Técnica 
2- Limpeza 
3- Programação 
4- Segurança 
5- Administração 

Cada mês será dividido em 04 etapas, cada etapa corresponde a uma semana ou 06 horas de 
trabalho. 




1ª etapa: 
Levantamento, escolha e agendamento 

Em um primeiro momento conversaremos com os funcionários do setor específico do mês 

em questão. Nessa etapa tomaremos conhecimento daqueles funcionários que têm interesse em 

participar do projeto Olhares Invisíveis e qual sua disponibilidade para os encontros, sempre em 

consonância com a logística do CCSP. 


2ª etapa: 
Processo criativo e registro 

Nessa etapa os funcionários escolhidos nos conduzirão por seus espaços afetivos e nos 

relatarão suas memórias durante esses trajetos. Todos os relatos e trajetórias serão registrados em 

vídeo conforme consentimento dos funcionários, do CCSP e mediante autorização de uso de 

imagem. 


3ª etapa: 
Elaboração artística do material coletado e produção 

A partir das experiências da segunda etapa e do material recolhido, selecionaremos junto aos 

participantes, os trajetos que serão apresentados na quarta semana e definiremos a infra-estrutura 

necessária para sua realização. 


4ª etapa:  
Abertura ao público 
 Nessa etapa os trabalhadores dos outros setores do CCSP, bem como o público em geral, 

serão convidados a vivenciar os percursos elaborados nas semanas anteriores. Os funcionários 

apresentarão o resultado do processo que viveram ao longo do mês, assumindo a postura de 

mediadores de sua criação com o público. Ao final dessa etapa os vídeos ficarão expostos em 

looping, conforme autorização dos participantes. 


DESCRIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO 



01 câmera de video 
01 televisão 
01 câmera de DVD 



CURRICULO DO NÚCLEO DE ENCENAÇÃO 
 Há dois anos o Núcleo de Encenação vem aliando arte e pedagogia, estudando as 

possibilidades de encenação e dramaturgia constituídas a partir da temática do espaço. Formado por 

atores, bailarinos, músicos, dramaturgos e diretores, este grupo multi-discliplinar, à luz de sua 

experiência na criação de uma pedagogia da encenação, se propõe agora a criar uma intervenção 

artística que surja da intersecção das várias linguagens em conexão com o espaço e comunidade 

específicos, pensando em expandir os limites da arte para outros territórios. Neste projeto, todos os 

integrantes do Núcleo trabalharão de forma rotativa como mediadores, além de serem proponentes, 

coletivamente, do projeto. 


CURRICULOS DOS ARTISTAS ENVOLVIDOS 
Eliana Monteiro – mediadora, proponente e representante do projeto 

 Encenadora e orientadora artístico-pedagógica de escolas e grupos de teatro. Graduada em 

artes cênicas pela Universidade São Judas, cursou interpretação no Teatro Escola Célia Helena e 

direção teatral na Escola Livre de Santo André. Integra o grupo Teatro da Vertigem desde 1998, 

tendo sido responsável pela direção de cena e assistência de direção dos espetáculos: Apocalpise 

1,11 (de Fernando Bonassi) apresentado em São Paulo (no antigo presídio do Hipódromo), Curitiba, 

Rio de Janeiro (no prédio do antigo DOPS), Londrina, Lisboa (Portugal), Caracas (Venezuela), 

Colônia (Alemanha) e Wroclaw (Polônia); e BR-3 (de Bernardo Carvalho) – apresentado em São 

Paulo (Rio Tietê) e Rio de Janeiro (Baía de Guanabara) – trabalho pelo qual recebeu indicação ao 

Prêmio Shell de Teatro 2006, na categoria especial, pela direção de cena e logística de apoio à cena 

do espetáculo BR-3. Em 2003, em comemoração aos 10 anos do grupo, manteve a temporada da 

“Trilogia Bíblica” – O Paraíso Perdido (Sérgio de Carvalho), O Livro de Jó (Luis Alberto de 

Abreu) e Apocalipse 1,11, realizada respectivamente na Catedral Anglicana, Hospital Humberto I e 

Presídio do Hipódromo, além de festivais em São José do Rio Preto (SP) e Belo Horizonte (MG); 

atuou também como assistente de direção das leituras cênicas de História de Amor – Últimos 

Capítulos (de Jean-Luc Lagarce) e A procura de Emprego (de Michel Vinaver); diretora assistente 

das óperas Dido e Enéas (de Henry Purcell) e Orfeo e Euridice (de Christoph Willibald Gluck) 

realizadas em parceria com o Theatro Municipal de São Paulo. É co-diretora do espetáculo Bom 

Retiro 958 metros (de Joca Reiners Terron), responsável pela encenação da intervenção pública A 



Última Palavra é a Penúltima (a partir de “O Esgotado” de G. Deleuze), e dos espetáculos Kastelo 

(livre inspiração da obra Castelo de Franz Kafka) e Mauísmo (de Fernando Bonassi). Em paralelo 

ao Teatro da Vertigem, dirigiu os espetáculos Jardim das Flores Mortas (de Cynthia Matozinho, 

1999); Matadouro (de Luis Maria Veiga, 2000); Jardim das Cerejeiras (de Anton Tchekov, 2001); 

Hamlet (de William Shakespeare, 2001); Beijo no Asfalto (de Nelson Rodrigues, 2002); e Crime e 

Castigo (de Dostoievski, 2003 – 2004). Desde 2009, coordena o Núcleo de Encenação do Programa 

Vocacional da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo; atualmente, é formadora convidada do 

curso de Direção da SP Escola de Teatro. Além disso, ministrou oficina para o novo projeto da 

Trupe Sinhá Zózima e foi responsável pelas ações culturais da II Trupe de Choque. 


Alexandre Dal Farra – mediador e proponente 

 Mestrando pelo Departamento de Letras Modernas da FFLCH – USP, na área de Literatura 

Alemã, onde é bolsista da CAPES, Alexandre é dramaturgo, diretor, escritor e músico. Em 2012, 

escreveu e dirigiu para o Tablado de Arruar, grupo que fundou em 2001, a peça Mateus, 10, pela 

qual foi indicado ao prêmio Shell de melhor autor (a peça foi ainda indicada ao prêmio Shell de 

melhor ator para Vitor Vieira, e ao prêmio CPT como melhor espetáculo de espaço não-

convencional – apoio: Lei de Fomento ao Teatro). Para o grupo escreveu as peças Helena pede 

perdão e é esbofeteada (2010 – apoio: Fomento ao Teatro; Prêmio Myriam Muniz), Novos 

Argonautas – Haut aus Gold (2009 – apoio: Fundo de Cultura Alemão; SESC-SP), Quem vem lá 

(2008 – apoio: SESC-SP) e A Rua é um Rio (2006 – apoio: Fomento ao Teatro). Escreveu também a 

peça Petróleo (2011 – apoio: PROAC) e com Maria Tendlau e Paulo Barcellos, realizou a 

dramaturgia do espetáculo O que está aqui é o que sobrou, para o Coletivo Bruto (2012 – apoio: Lei 

de Fomento). Formado em Composição Erudita pela Faculdade Santa Marcelina, trabalhou como 

diretor musical em diversos grupos de Teatro de São Paulo, como o Teatro de Narradores (Arturo 

Ui; Fragmento Macário), Coletivo Bruto (Guerra Cega Simplex) e Segunda Trupe de Choque 

(Coriolanos). Em 2012 lançou seu primeiro livro, a novela Tudo o que eu tenho a dizer talvez seja 

isso (com o apoio do Proac 32/2011 – Primeira Publicação de Livro). Seu primeiro romance, 

Manual da Destruição, está em processo de edição e será lançado pela Editora Hedra em abril de 

2013. 


Mauricio Perussi - mediador e proponente 

Foi assistente de direção de Antônio Araújo no Projeto “Bom Retiro 958 metros” do Teatro 

da Vertigem (2009-2012); é mestrando na Escola de Comunicações e Artes da USP, artista-



orientador do Programa Vocacional da Prefeitura de São Paulo e artista formador residente da SP 

Escola de Teatro. Formou-se como diretor teatral também pela USP, em 2008, e como ator 

profissional pelo Teatro Escola Macunaíma em 2001. Dirigiu os seguintes espetáculos: “O 

Problema do Carteiro Chinês” na Mostra Novos Encenadores do Teatro da Vertigem (2011); 

“Sobre Esta Cidade” (TUSP - 2010); “Nathália, Noturna” (Mostra TUSP – 2008); “Natália, 

Nathália” (TUSP - 2006) criado em Processo Colaborativo, orientado por Antônio Araújo. 


Nathalia Catharina - mediadora e proponente 

Formada em Comunicação das Artes do Corpo/PUC-SP em 2003, Nathalia foi contemplada 

pelo edital nº3 ProAC para a produção de seu segundo solo de dança, Frágil, que estreou em agosto 

de 2012 no SESC Pinheiros, após circular por oito cidades do estado de São Paulo. Frágil foi 

convidado a abrir a III Plataforma Estado da Dança no Teatro Sérgio Cardoso (jun/12), a integrar a 

abertura do Dança no MIS sob curadoria de Natália Mallo (jul/12) e a apresentar na Funarte-SP (set/

12) dentro do evento Interlocuções Poéticas, organizado por Solange Borelli. Seu primeiro solo site-

specific Nathpark (2009, PAC Dança) integrou a I Plataforma Estado da Dança no Teatro da Dança 

em São Paulo. Essa pesquisa teve seu início em 2007 com a monografia "Dramaturgia e espaço: 

ressignificação do lugar- comum" realizado com o apoio à pesquisa/ PAC Dança 2007. Junto à Cia. 

Perversos Polimorfos co-dirigiu e atuou em Ânsia (Crave), peça que ficou entre as finalistas da 7ª 

edição do Prêmio Bravo! Bradesco Prime de Cultura, como melhor espetáculo de dança de 2011 e 

em Banksy Bang (Prêmio Funarte de Dança Klauss Vianna 2010) que foi considerado um dos 

melhores do ano pelo Guia da Folha. Ambas as peças tiveram temporada no SESC Pinheiros 

(agosto/2010 e junho-julho/2011). Desde 2009 é colaboradora artística e coreógrafa convidada da 

cia. teatral PlayGround Compagnie (França), com a qual cria nova montagem para 2014. Em junho 

de 2010 ministrou workshop de dança-teatro no Institut d'Études Théâtrales de Paris 3 - Université 

Sorbonne, para graduandos do curso de teatro. Junto à cia. Silenciosas + GT'Aime, integrou a 

Bienal SESC de Dança (2009) e foi contemplada por 2ª, 8ª e 11ª edições do Fomento à Dança, 

Programa de Incentivo à Dança Paulista 2010 (Lei de Incentivo à Cultura), Prêmio Funarte de 

Dança Klauss Vianna, entre outros. Em 2012 a cia. fez temporada de Solos de Duos no SESC 

Pinheiros e estreou Stardust no SESC Belenzinho. Em 2012 circulam por 17 cidades do estado de 

São Paulo pelo Viagem Teatral do SESI. É artista orientadora do Programa Vocacional (Encenação) 

e atua frequentemente como preparadora corporal de companhias de teatro. Foi professora de 

expressão corporal na Oficina de Atores Nilton Travesso (2003 à 2004) e no Galpão do Circo 

(2008).  




Teth Maiello - mediadora e proponente 

Teth Maiello é atriz, integrante do grupo Teatro de Narradores desde 1997. Seus últimos 

trabalhos como atriz foram: CIDADE FIM- CIDADE CORO CIDADE REVERSO (2011), Cidade 

Desmanche (2009-2010), Nossa Casa de Boneca (2005-2009) e Cabaré Paulista do Manifesto 

contra o Trabalho (2006-2008). Ministrou oficinas de interpretação no Teatro Martins Pena pelo 

projeto Circuito Leste (2003-2004) e realizou os projetos: Odisséia Paulistana (2005), Teatro em 

Transe (2008), Depois do Desmanche (2010-2011) e Quantos prólogos são necessários para que 

algo aconteça? (aprovados pelo Programa de Fomento ao Teatro para a Cidade de São Paulo). Em 

2001, co-dirigiu o curta “As causas impossíveis de Santo Expedito”. Foi artista-orientadora de 

teatro do CEU Jambeiro (2007-2008), do CEU Perus (2009-2010) e artista-orientadora de 

encenação do CEU Lajeado (2011) e Biblioteca Monteiro Lobato (2012) pelo Programa Vocacional 

da SMC da cidade de São Paulo. Foi coordenadora de teatro da Associação dos Educadores da USP 

(AEUSP) e desenvolveu atividades teatrais em regiões da periferia do Butantã (2000-2002).


