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A P R E S E N T A Ç Ã O

Revista Brasileira de Economia Criativa e da Cultura é uma revista aca-
dêmica, publicada em parceria entre o Núcleo de Economia Criativa e 
da Cultura (NECCULT) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS) e a Secretaria de Economia da Cultura do Ministério da Cultura 
(SEC-MinC). É um periódico revisado por pares, em língua portuguesa, 
publicado trimestralmente. A revista publica artigos completos e originais, 
artigos-resenha, notas e comentários, entrevistas, matérias especiais, 
bem como documentos que estão em conformidade com a sua polí-
tica editorial. A Revista pode solicitar trabalhos para edições especiais 
temáticas, dentro de sua área de interesse, seguindo a classificação do 
Journal of Economic Literature (Z1 e subdivisões). Os trabalhos sub-
metidos devem conter argumentação econômica original e referência 
abrangente à literatura sobre o tema. A revista aceita submissões de 
trabalhos fundamentos nas principais escolas de pensamento econômico 
reconhecidas internacionalmente, baseando-se única e exclusivamente, 
em sua decisão editorial, na qualidade acadêmica do trabalho. Artigos 
com modelos econômicos matemáticos complexos e totalmente abstra-
tos, decorrentes do uso do método hipotético-dedutivo, não interessam, 
nem estudos econométricos em que a demonstração de proeza técnica 
é fim e não meio, com a aplicação de técnicas excedendo a contribui-
ção substantiva para o conhecimento econômico. Outras áreas das 
humanidades e das ciências sociais que dialoguem com a economia, a 
cultura e a criatividade também são de interesse da revista, desde que 
tenham mérito acadêmico.

Para esta edição especial, iremos focar nos Festivais de Teatro no 
Brasil. Nesse sentido, partindo como base o Sistema de Indicadores 
de Festivais de Teatro, apresentado por um de seus idealizadores, Ale-
xandre Vargas, traça-se um estudo mais aprofundado dividido em três 
etapas: diagnóstico do segmento, mapeamento e descrição dos atores 
e diretrizes para elaboração de políticas públicas voltadas aos Festivais 
de Teatro. Por fim, encerra-se com um ensaio de autoria de Marcelo 
Bones sobre a importância dos festivais. 
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E C O N O M I A  E 
C U LT U R A :  
A  C O N S T R U Ç Ã O  
D E  U M  S I S T E M A  
D E  I N D I C A D O R E S  
D O S  F E S T I V A I S  
D E  T E AT R O  
D O  B R A S I L  -  S I F T B

A L E X A N D R E  V A R G A S
Artista de teatro, empreendedor cultural, pesquisador e curador de artes cênicas de 

Porto Alegre. Por mais de 27 anos desenvolve uma intensa atividade relacionada às artes 
cênicas, especialmente no teatro, como criador, intérprete, diretor e gestor cultural. 

Criador e diretor artístico do Festival Internacional de Teatro de Rua de Porto Alegre, 
colabora em comissões de seleção e curadorias independentes para outros festivais no 
Brasil. Idealizador e coordenador da 1a. Bienal de Dramaturgia Qorpo Santo e é diretor 

do Centro de Pesquisa Teatral do Ator (CPTA). É representante da La Red de Promotores 
Culturais da América Latina e Caribe no Rio Grande do Sul e integrante da Rede Brasileira 

de Festivais de Teatro, na qual é um dos articuladores do SIFTB. É diretor do INTERCENA 
– Programa de Internacionalização das Artes Cênicas do Estado do Rio Grande do Sul.



R E S U M O

O artigo fornece uma breve descrição da criação de um sistema de 
indicadores para as atividades de festivais de teatro no Brasil (SIFTB). 
Apresenta as principais características do índice e a justificativa para 
o mesmo. Mostra a importância das informações levantadas para 
qualificar a atividade econômica dos festivais, e também propor-
cionar reflexões sobre a economia da cultura a partir desse setor. 
Por fim, o texto expõe uma proposta interpretativa baseada na 
teoria da complexidade e os desafios da mensuração do impacto 
da atividade econômica cultural, e finalmente descreve as variáveis 
incluídas no SITFB

A B S T R A C T

The article provides a brief description of the creation of a system 
of indicators for the activities of theater festivals in Brazil (SIFTB). It 
presents the main characteristics of the index and the justification 
for it. It shows the importance of the information raised to qualify 
the economic activity of the festivals, and also provide reflections 
on the culture economy from this sector. Finally, the text exposes 
an interpretive proposal based on the theory of complexity and the 
challenges of measuring the impact of cultural economic activity, 
and finally describes the variables included in the SITFB

I N T R O D U Ç Ã O

O Sistema de Indicadores de Festivais de Teatro do Brasil (SIFTB) 
está em desenvolvimento desde novembro de 2015. O Sistema visa a 
coletar, analisar e disseminar informações sobre os festivais de teatro 
do território nacional, promovendo uma visão integrada e expondo o 
papel crucial desses festivais tanto na dimensão econômica quanto na 
cultural. Ou seja, ao mesmo tempo que enxerga os festivais gerando 
emprego e renda, fomentando a inovação e o crescimento econômico 
sustentável, também os percebe transmitindo identidade e valores para 
promover a inclusão social e o senso de pertencimento. 

A intenção do SIFTB é produzir informações para uma reflexão 
sobre os Festivais de Teatro no Brasil e compartilhar a experiência e 
o conhecimento resultante da pesquisa, desenvolvida  pela primeira 
vez no Brasil. O SIFTB é o primeiro passo para  elaboração de uma es-
trutura de avaliação para o setor, por meio de indicadores. O sistema 
deve permitir uma pesquisa continuada sobre esse importante setor 
cultural, envolvendo análises, projeção de tendências e identificação de 
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desafios enfrentados por atores relevantes dessa cadeia produtiva, com 
sugestões e exemplos de políticas e medidas inovadoras que tratam de 
questões contemporâneas. Dentre as últimas,  duas merecem ênfase: 
mobilidade transnacional e acesso a mercados internacionais através 
dos festivais de teatro.

A Rede Brasileira dos Festivais de Teatro (RBFT) vêm avançando no 
processo de implementação do SIFTB, por meio de um mecanismo de 
formulários periódicos anuais, que foram apresentados inicialmente no I 
Encontro Internacional de Políticas de Fomento e Sustentabilidade para 
Festivais de Teatro, realizado em Fortaleza em 2015, uma ação articulada 
pelo Observatório dos Festivais, pela Quitanda das Artes e pela Política 
Nacional das Artes do Ministério da Cultura/Funarte. Ao longo dos últimos 
quatro anos, a proposta tem sido ativamente incorporada pela Rede 
dos Festivais de Teatro do Brasil – com mais de 60 Festivais-integrantes. 
Ou seja, é necessário registrar que a RFTB tem atuado diretamente na 
gestão executiva da iniciativa do SIFTB, desde a sua concepção até sua 
revisão e ampliação. Deste modo, novos métodos de estudo de caso, 
obtidos a partir da reavaliação do sistema, são incorporados ao processo 
metodológico da pesquisa de modo qualificá-la e melhorá-la .

O B J E T I V O S  E  M O T I V A Ç Ã O

Os objetivos do trabalho podem ser entendidos em sua dimensão 
geral e em sua natureza especifica. A meta geral compreende o desen-
volvimento e o aperfeiçoamento do SIFTB, a partir do marco teórico 
e conceitual fundamentado na Economia da Cultura e nas Indústrias 
Criativas para os festivais de teatro no Brasil.

Como objetivos específicos, pretende-se aplicar o método proposto 
para o SIFTB  em uma amostra de festivais, contribuindo com o sistema 
de gestão econômica dos mesmos e discutindo resultados (vantagens e 
desvantagens) dessas aplicações práticas. Um outro objetivo é construir 
uma massa crítica acadêmica por meio de pesquisas aplicadas a festi-
vais de teatro no Brasil. Isso tudo a partir da metodologia que envolve 
a produção de subsídios teóricos, avaliações aplicadas e estratégias de 
políticas para demarcar, compreender e propor formas de desenvolvi-
mento do campo da Economia da Cultura no escopo da Economia e 
Indústrias Criativas.

O SIFTB representa um longo caminho realizado pelos agentes 
envolvidos nos festivais de teatro do Brasil. Na última década, os festi-
vais de teatro no país vem buscando a elevação dos seus patamares de 
qualidade e de ampliação dos serviços, enfatizando a sua conformidade 
cultural, a confiabilidade na realização, a durabilidade ou realização 
continuada e, sobretudo, o atendimento das necessidades dos espec-
tadores, através de ações integradas voltadas à difusão, ao desenvol-
vimento sociocultural e econômico brasileiro. Na busca por alcançar 
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esses objetivos, os festivais de teatro estão engajados em iniciativas de 
melhoria de desempenho, principalmente através do desenvolvimento 
desse sistema, que permitirá conhecer melhor o segmento.

Um problema comum no setor dos festivais de teatro é a insuficiência 
de indicadores qualitativos e principalmente quantitativos, de modo a 
utilizar as informações para auxiliar na tomada de decisão, seja gerencial, 
artística,  estratégica ou de política pública setorial. Em função disto, os 
festivais de teatro têm dado maior importância para o desenvolvimento 
e implementação de sistemas de mensuração de desempenho. Esse 
sistema permite fornecer informações essenciais para o planejamento 
dos processos, possibilitando o monitoramento dos objetivos e metas 
estratégicas para o desenvolvimento setorial dos festivais.

O SIFTB pode oferecer, através dos dados coletados de forma sis-
têmica, um auxílio informacional oportuno a diversas iniciativas, como 
o desenvolvimento de um marco teórico e conceitual, para assegurar a 
efetividade e a identidade dos festivais, e ao mesmo tempo maximizar 
os impactos culturais e econômicos dos mesmos, contribuindo para que 
eles, o poder público e a iniciativa privada possam propor objetivos, 
políticas públicas estruturais e desenvolver metas capazes de satisfazer 
as demandas e as necessidades do setor e da sociedade. 

Mais importante, a principal razão que justifica a continuidade e o 
aprofundamento da pesquisa do SIFTB é precisamente a inexistência de 
um marco teórico e conceitual fundado na Economia da Cultura. Esse 
marco permite auxiliar oportunamente os artistas, os formuladores de 
políticas públicas, os agentes privados e os realizadores para compre-
ender que os festivais de teatro no Brasil expressam uma ótica de valor 
econômico diversificado e heterogêneo, e que os mesmos fomentam 
a geração de renda, a criação de empregos e que possuem potencial 
de exportação da produção cênica do país.

Entende-se que a contribuição multidimensional que a pesquisa 
pode trazer é no sentido de proporcionar e aprofundar respostas aos 
problemas propostos e ampliarmos as formulações teóricas a esse 
respeito. A pesquisa do SIFTB pode, através da fundamentação teórica 
qualificada pela análise de dados padronizados, sugerir modificações 
no âmbito da realidade setorial dos festivais. A pesquisa em andamen-
to se enquadra como sistematização estatística sobre o setor cultural 
dos festivais de teatro do Brasil, e engloba inclusive um dos principais 
gargalos do setor, a saber, o financiamento à cultura. Cabe ressaltar 
entre as questões levantadas na próxima seção, a possibilidade de um 
amplo estudo sobre os festivais como plataforma de novos modelos 
de negócios para a internacionalização e o comércio internacional da 
produção cênica produzida no Brasil. Essa ampliação do escopo de 
consumo da produção tem implicações significativas para o mercado 
de trabalho cultural dos festivais e para as ocupações criativas dos 
profissionais do setor.
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A M O S T R A G E M  I N I C I A L  
E  A R T I C U L A Ç Ã O  I N S T I T U C I O N A L

Os festivais integrantes da RFTB que, através de participações em 
reuniões presenciais e/ou pelo envio de informações para o SIFTB são 
(sendo que novos informantes podem ser adicionados à pesquisa no 
futuro, para ampliar a representatividade territorial e incorporar novas 
experiências): FITRUPA - Festival Internacional de Teatro de Rua de Porto 
Alegre/RS, Festival Porto Alegre Em Cena/RS, Festival Palco Giratório 
Porto Alegre/RS, Festival de teatro popular - Jogos de Aprendizagem/
RS, Floripa Teatro - Festival Isnard Azevedo/SC, Festival Internacional 
de Teatro de Blumenau/SC, Festifante - Festival de Teatro de Artes In-
tegradas para a Infância/SC, FILO - Festival Internacional de Londrina/
PR, Festival de Teatro de Curitiba/PR, Mostra Espetacular/PR, Mostra 
Novos Repertórios/PR, Só Em Cena - Mostra de Solos e Monólogos/PR, 
Mostra Internacional de Teatro São Paulo MITsp/SP, Festival Internacional 
de Teatro de São José do Rio Preto/SP, Janeiro Brasileiro da Comédia/
SP, FEVEREFESTIVAL - Festival Internacional de Teatro de Campinas/
SP, Festival Em Janeiro Teatro pra Criança é o Maior Barato/SP, Festival 
Nacional de Teatro de Campo Limpo - FESTCAL/SP, Festival Santista de 
Teatro-FESTA/SP, Festival de Teatro de Matão-FESTEM/SP, Mostra de 
Teatro de Sertãozinho/SP, Festival Internacional Paideia/SP, Circuito de 
Teatro Português/SP, Festival de Teatro de Rua e Teatro A Gosto/SP, Cena 
Brasil Internacional/RJ, Tempo Festival/RJ, Festival Atos da Fala - ADF/
RJ, Fil - Festival Internacional Intercâmbio de Linguagem/RJ, Niterói Em 
Cena/RJ,  Festival Internacional de Teatro Teatro Palco e Rua de Belo Ho-
rizonte/MG, FESTIM - Festival de Teatro em Miniatura de BH/MG, Festival 
Latino Americano de Teatro Ruínas Circulares/MG, Festival Estudantil de 
Teatro - FETO/MG, Festival Integrado de Cultura e Arte - FICA/MG, FACE 
- Festival de Artes Cênicas de Conselheiro Lafaiete/MG, Festival Nacional 
de Tetro de Juiz de Fora/MG, Festto/MG, Festival de Teatro Brasileiro/
DF, Cena Contemporânea - Festival Internacional de Teatro de Brasília/
DF, Festival de Teatro da Amazônia Mato-grossense/MT, Encontros Pos-
síveis/MT, Festival Zé Bolo Flô de Teatro de Rua/MT, Festival de Teatro 
Velha Joana/MT, Festival Latino Americano de Teatro da Bahia - FILTE/
BA, Festival Internacional de Artes Cênicas da Bahia/BA, Festival Maré 
de Março/BA, Janeiro de Grandes Espetáculos-Festival Internacional de 
Artes Cênicas de Pernambuco/PE, Festival Trema/PE, Festival de Teatro 
do Agreste – FETEAG/PE, FESTEL – Festival de Teatro de Limoeiro/PE, 
Festival de Teatro Lusófono/PI, Festival O Mundo Inteiro é um Palco/RN, 
Mostra Internacional de Teatro Paraíba em cena/PB, Festival Popular de 
Teatro de Fortaleza/CE, Festival Internacional de Máscaras do Cariri/CE, 
Festival Nordestino de Guaramiranga/CE, Festival Nacional de Teatro 
de Rua/CE, Festival dos Inhamus/CE, Festival Internacional de Teatro de 
Rua do Aracati/FESTIMAR/CE, Mostra de Artes de Rua de Jaguaribe/CE, 
Festival Curta Teatro/AP e Semana do Teatro no Maranhão/MA.



NECCULT

ECONOMIA E CULTURA: A CONSTRUÇÃO DE UM SISTMEMA ...

13

Entende-se que a descrição e quantificação dos processos-chave 
vivenciados pelos festivais, e a análise crítica dos resultados mensurados 
conformarão um rico produto que merece registro para a sociedade, 
não só pela singularidade do objeto vivenciado - primeiro Sistema 
desta natureza no país -, como também pelas abordagens teóricas 
com as quais a equipe e as instituições parceiras desse processo estão 
imersas cotidianamente e se configurando dessa forma como agentes 
realizadores e criadores de conhecimento e de proposição de políticas 
e estratégias empresariais para o setor. Nesse sentido, a articulação 
institucional com a academia, com órgãos de governo e com a iniciativa 
privada são fundamentais. São parceiros institucionais desse processo a 
Secretaria da Economia da Cultura do Ministério da Cultura, o Núcleo de 
Estudos em Economia Criativa e da Cultura (NECCULT) da Universidade 
Federal do Estado do Rio Grande do Sul (UFRGS/RS), o Departamento de 
Sociologia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade 
Federal do Estado do Rio Grande do Sul (UFRGS/RS) por meio da área de 
gestão e implementação de políticas públicas, a Faculdade de Ciências 
Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais(Face/UFMG) e o 
Observatório dos Festivais.

Assim, entende-se que o conhecimento gerado a partir do esforço 
empreendido no SIFTB, ele mesmo resultado de intervenções iniciais 
da academia juntamente aos à RFTB, retroalimenta o arcabouço teó-
rico, promovendo subsídio ao debate conceitual sobre o significado 
de estudos de caso que podem também contribuir para a geração de 
novos conhecimentos de aplicação no campo das políticas públicas e 
das estratégias empreendedoras.

É nesse sentido que se propõe o SIFTB: para aprofundar, através 
de análises comparadas e de iniciativas ainda não mapeadas pelos es-
tudos setoriais, que tem sido conduzidos, quando muito, sem respaldo 
em dados sistemáticos, os estudos e metodologias de mensuração 
e compreensão da economia da cultura para o setor dos festivais de 
teatro do Brasil.

O S  F E S T I V A I S  D E  T E A T R O ,  
A  E C O N O M I A  D A  C U LT U R A  
E  A  C O M P L E X I D A D E :  
A  N E C E S S I D A D E  D E  M E N S U R A R  
P A R A  C O N H E C E R

Considerando a dimensão econômica, vários argumentos podem 
ser apresentados em defesa do SIFTB. Podemos considerar que os festi-
vais de teatro no Brasil formam um conjunto de atividades econômicas 
baseadas principalmente no conhecimento, mas que movimentam ca-
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deias produtivas manufatureiras, com uma forte dimensão voltada para 
o desenvolvimento e que portanto tem relação com os níveis macro e 
micro da economia. É possível também compreendê-los como espaços 
ou arranjos caracterizados por ciclos de criação, produção e distribuição 
de bens e serviços que utilizam capital intelectual e criatividade como 
insumos primários. 

Esses eventos continuados, alguns com quase 50 anos, são assim 
opções viáveis para a promoção do desenvolvimento, já que constituem 
um conjunto de atividades baseadas fundamentalmente no conheci-
mento, focado (mas não limitado) nas artes, com potencial inclusive de 
geração de receita de comércio internacional (divisas) e negociações 
envolvendo propriedade intelectual que englobam produtos tangíveis 
e serviços intelectuais ou artísticos intangíveis, os quais possuem conte-
údo criativo, valor econômico e, portanto, são também atividades com  
amplos mercados potenciais. 

Assim, os festivais de teatro podem constituir um novo setor dinâ-
mico no comércio internacional. Contudo, algumas questões precisam 
ser respondidas para enfatizar essa contribuição: Como se inserem os 
festivais de teatro nos modelos tradicionais de indústrias criativas? Quais 
os fundamentos para uma agenda de políticas públicas e estratégias 
empresariais em Economia da Cultura e Indústrias Criativas voltadas para 
os festivais de teatro no Brasil? Existem hoje políticas pró-empreende-
dorismo para os festivais de teatro? Quais são os incentivos à produção, 
incluindo  mecanismos institucionais, desenvolvimento de modelos de 
negócios e ativação de mercados) para os festivais de teatro? Quais são 
as leis de incentivo e os Fundos do Fomento à Cultura e à Educação 
(para formação e qualificação de pessoal) existentes especificamente 
para os festivais de teatro no país? Quais os incentivos ou regulação do 
consumo de bens e serviços associados aos festivais? Quais as políticas 
de direitos autorais para os festivais no século XXI, caracterizado pela 
massificação da digitalização? Existe mapeamento das cadeias produ-
tivas dos festivais? Existe estruturação de políticas fiscais (incentivos, 
deduções, isenções etc.) para os festivais? Existem leis de regulação 
para novos festivais?

A relevância do problema a ser investigado se torna assim ainda 
maior ao se reconhecer que ainda não temos, no Brasil, respostas con-
cretas, com embasamento de ordem teórica, e de forma clara, objetiva 
e rica em detalhes, para as questões acima, de forma a compreender 
como os festivais de teatro promovem o desenvolvimento socioeco-
nômico, para não mencionar a inclusão social, a diversidade cultural e 
o desenvolvimento humano.

Algumas dessas indagações possuem respostas. Nos últimos cin-
quenta anos, os festivais e eventos artísticos têm sua importância na 
geração de emprego e renda para comunidades locais, por meio da 
ampliação do fluxo de turistas, além dos valores intrínsecos de mar-
carem atitudes de identificação e pertencimento de grupos sociais, 
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reconhecida. Muitas comunidades pelo mundo afora têm se benefi-
ciado desse movimento artístico, e tal repercussão vem legitimando 
estudos teóricos e empíricos sobre o tema. De acordo com Saayaman 
& Saayaman (2006, p. 571):

One of the great advantages of events is that it can create a de-
mand in a time that might be regarded as off-season. Therefore 
it can be regarded as a marketing tool, but also as a generator of 
income. Other benefits or objectives of events include increased 
community pride and spirit, strengthening of traditions and 
values, greater participation in the related theme of the event, 
adaptation of new social patterns or cultural forms through 
exposure at the event, marketing benefits (which include bran-
ding and creation of a positive image), increased volunteerism 
and community group activity, intercultural interaction and 
co-operation, and economic benefits.

No caso de países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, ao 
contrário dos países de alta renda, os festivais culturais enfrentam diversos 
problemas, desde aqueles decorrentes da (falta de) formação de público, 
até os tradicionais de insuficiência de recursos, sejam financeiros ou de 
infraestrutura. A baixa escolaridade média, combinada à falta de tempo 
de lazer e à distância dos principais centros de fruição cultural das áreas 
residenciais de trabalhadores de baixa renda, maioria no Brasil, circuns-
crevem a audiência a um público mais elitizado, especialmente em se 
tratando das grandes metrópoles. Ademais, a dificuldade de obtenção 
de recursos por intermédio de bilheterias, torna esses eventos, muitas 
vezes, dependentes do financiamento público direto ou via mecenato. 
No caso de estabelecer prioridades no orçamento, a cultura disputa 
com outras áreas tão importantes como educação, saúde, saneamento, 
entre outros serviços públicos e, para muitos governos, ainda é equivo-
cadamente considerada algo supérfluo, de luxo, ocupando posição de 
menor prioridade na ordenação do gasto público. A falta de visibilidade, 
pelas razões expostas, também dificulta o fomento privado.

Entretanto, no caso de países de economia avançada, a leitura 
sobre o papel dos festivais segue outra lógica. Conforme Gibson et al 
(2010, p. 281):

Cultural festivals are also increasingly regarded by arts policy 
makers as important to the incubation and sustenance of ver-
nacular arts industries. They often arise from nascent cultural 
scenes, with modest beginnings, and provide early opportunities 
for musicians, dancers, actors, and comedians moving from 
amateur to professional status.
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Independente das muitas idiossincrasias que separam as economias 
do Norte e doSul em relação ao tratamento das atividades culturais 
como um objeto econômico, a literatura acadêmica e não-acadêmica, 
seja nacional ou internacional, vem, desde os anos 90, evidenciando a 
centralidade da cultura no desenvolvimento socioeconômico. Os cre-
ative reports da UNCTAD atestam essa tendência. Quando se trata de 
festivais culturais, em especial do teatro, como é o caso desse projeto 
de consolidação do SIFTB, tem-se algo que é simultaneamente cultural 
e econômico e que portanto pertence á economia da cultura. Festivais 
são um fenômeno econômico, entre outras razões, porque requerem 
público (ou mercado), utilizam de estoques de equipamentos públicos 
como teatros, praças, centros de convenção, com valor econômico, 
criam ou estimulam outras atividades da cadeia produtiva nas áreas de 
alojamento, alimentação, comunicação, transporte, etc. Para a conse-
cução dos festivais, forma-se assim uma rede entre artistas, produtores, 
agentes públicos e estabelecimentos comerciais.  

Para ilustrar a importância econômica dos festivais de teatro nos 
marcos do SIFTB, pode-se fazer referência a uma abordagem teórica. 
Comunian e Alexiou (2015) aplicaram a teoria da complexidade e o 
efeito das redes formadas entre atores no caso de festival de artes. 
Observaram o festival como uma expressão temporal e espacial do 
trabalho criativo e interações de uma rede de trabalho criativo por meio 
da dinâmica de agentes (os organizados do festival, o diretor artístico, 
os artistas envolvidos, o público, os grupos comunitários, etc.) que são 
movidos tanto por interesses individuais (i.e., expressão estética, obje-
tivos na carreira, etc.) quanto por interesses coletivos (i.e.., preparação 
do local, representação da comunidade, etc.). Enquanto performances e 
atividades são projetadas, financiadas, testadas e entregues por agentes 
individualmente, o conjunto do sistema, via interações, muda também. 
Mudanças acontecem continuadamente em diferentes estágios (da con-
tratação inicial até a apresentação real) e em múltiplos níveis. Influências 
externas (como apresentar em outro evento ou comparecer em outras 
apresentações) também são parte do processo complexo.  

Tal leitura permite àqueles que trabalham na prática cultural e 
criativa algumas sugestões úteis sobre os princípios que norteiam a 
evolução e o desenvolvimento de sistemas complexos, bem como de 
que forma fatores culturais e agentes interagem, respondem e evoluem 
de maneiras diferentes em contextos específicos, tal como mostrado 
no quadro abaixo, traduzido do trabalho de Comunian e Alexiou (2015).
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Quadro 1 - Princípios da teoria da complexidade e sua aplicação  
ao mapeamento da prática cultural e criativa

Princípios e 
características 
de sistemas 
complexos

Explicação
Possíveis aplicações / exemplos no 
contexto da produção cultural e dos 
festivais.

Sistemas 
complexos em 
não equilíbrio

Um sistema complexo nunca 
está totalmente estável, 
pois sua estrutura, abertura 
e conectividade implicam 
mudanças contínuas.

Festivais como atividades culturais e 
organizações estão sempre mudando: 
eles são afetados por mudanças de 
financiamento e de política, mas eles 
também crescem e mudam em resposta 
às demandas do público e mudanças 
educacionais e demográficas na população.

Interações não 
lineares

Loops (giros) de feedback 
(retroalimentação) e 
interações auto reforçadas 
significam que pequenos 
eventos podem ter um 
grande impacto no sistema 
geral.

A decisão de um artista de trabalhar com 
um parceiro específico ou envolver um 
grupo comunitário específico em uma 
apresentação pode ter efeitos duradouros 
na comunidade e nos parceiros; também 
pode levar a novas colaborações artísticas 
ou oferecer oportunidades profissionais de 
longo prazo para os artistas.

Sistemas 
complexos 
abertos

Não há limite fixo entre o 
sistema e seu ambiente. O 
sistema é frequentemente 
definido pelo observador/
investigador por razões 
operacionais, mas é sempre 
uma aproximação.

Um festival é uma rede aberta de atividades 
e pessoas com fronteiras nucleares. 
Artistas, organizadores, técnicos e outros 
vêm e vão ao longo de um festival, assim 
como diferentes usuários ou audiências. 
As mudanças e conexões nacionais e 
internacionais também podem ter impacto 
no sistema e em sua interconexão com 
atividades culturais.

Conectividade 
distribuída

Sistemas complexos 
consistem em um grande 
número de agentes que 
interagem dinamicamente; 
agentes e relações têm lugar 
em uma variedade de escalas, 
com pouca possibilidade de 
controle centralizado sobre o 
sistema. Esta conectividade 
é muitas vezes híbrida, pois 
envolve elementos humanos 
e não humanos.

As audiências interagem com fornecedores 
culturais, mas também com o ambiente 
construído, o conteúdo cultural, e um 
com o outro. Os organizadores e artistas 
do festival precisam interagir com 
agências culturais regionais e nacionais, 
esquemas de financiamento, planejadores 
e desenvolvedores, fornecedores, 
bem como com o público. O ambiente 
construído e as articulações do transporte 
podem ser elementos importantes de um 
planejamento cultural bem-sucedido.

Dependência 
da trajetória e 
história

Os sistemas complexos 
podem frequentemente 
mostrar dependência de 
trajetória: eles têm uma 
história, e isso muitas 
vezes contribui para o seu 
comportamento atual.

Não é possível compreender o 
desenvolvimento cultural de um lugar no 
vácuo. Da mesma forma, cada desempenho 
e prática criativa são o resultado de um 
contexto específico, e seu desenvolvimento 
histórico contribui para o perfil cultural, 
atividades e indivíduos que participam do 
sistema. O planejamento cultural precisa 
levar em consideração essa dependência da 
trajetória .
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Comportamento 
adaptativo e 
feedback.

Cada agente é muitas 
vezes inconsciente do 
comportamento de outros 
agentes e do sistema 
como um todo (não é 
possível entender o sistema 
resumindo o comportamento 
dos indivíduos), mas responde 
a interações contínuas do 
sistema e retorna o feedback 
ao mesmo.

Os artistas tendem a interagir com outros 
artistas e a cooperar para objetivos 
comuns, especialmente no contexto de um 
festival. Mudanças no financiamento ou 
outras estruturas, como o surgimento de 
colaborações ou parcerias artísticas, podem 
influenciar sua decisão futura e produção 
cultural. Da mesma forma, o público 
influencia com suas escolhas únicas o tipo 
de ofertas disponíveis, e os produtores 
culturais irão atender a diferentes públicos 
e responder a seus pedidos de forma 
diferente.

Emergencia 
e auto-
organização

O sistema tende a se 
organizar por meio de 
macroestruturas (algumas 
vezes infraestruturas 
suaves/ideológicas, às 
vezes estruturas espaciais/ 
físicas). A dinâmica resultante 
das interações micro 
adaptativas dará espaço 
para o surgimento de novas 
estruturas.

Os artistas podem se organizar em 
comunidades de prática e novas parcerias 
ou em redes virtuais online. A necessidade 
de encontrar estruturas que respondam 
com flexibilidade ao sistema em mudança 
pode, por exemplo, causar o surgimento 
de um fórum de artistas ou de um boletim 
informativo de artistas. Da mesma forma, 
de uma perspectiva do público, paixões 
ou interesses comuns podem dar origem a 
grupos de interesse, associações, grupos de 
amigos ou grupos de pressão que trabalham 
em direção a um objetivo comum.

Não 
determinismo 
e não 
dependência

Os sistemas complexos 
não são determinísticos. 
Isto significa que não 
é possível prever o 
comportamento do sistema 
a partir do conhecimento 
do comportamento dos 
seus componentes. Devido 
à natureza do sistema, 
mudanças locais e pequenas 
podem ter influências 
imprevisíveis que não podem 
ser rastreadas até a causa.

A decisão de uma cidade de estabelecer 
um novo festival ou atividade cultural pode 
ter um impacto positivo na comunidade 
local que frequenta o local. Isso pode ter 
um impacto de longo prazo sobre essas 
pessoas, mas será difícil, senão impossível, 
rastrear essas mudanças em eventos ou 
atividades específicas.

Fonte: Adaptado de Cilliers (1998), Pavard e Dugdale (2006), Martin e Sunley (2007)

Tal configuração no âmbito dos sistemas complexos contribui 
para uma definição preliminar de Indicadores dos Festivais de Teatro 
do Brasil, atendendo a uma parcela dos objetivos propostos. Enten-
dendo os festivais como partes de um sistema complexo sugere que 
esses indicadores apresentarão elevada fluidez, mas isso não deve ser 
considerado uma fragilidade, se não uma característica enriquecedora 
de uma micro-realidade complexa.

Além disso, para dimensionar de forma qualificada o impacto eco-
nômico, dado que muitos trabalhos acadêmicos sobre o tema não 
dispõem de um sistema consolidado de informações, a base de dados 
sobre estimativa de empregos diretos, empregos indiretos e gastos com 
fornecedores, cachês e estimativas de dispêndios em serviços auxiliares 
ao público, especialmente turismo, é preciso tirar o foco das propriedades 
sistêmicas e enfatizar o resultado de interações particulares, de forma a 
calcular o multiplicador da atividade dos festivais sobre a economia local 
e regional. Nicholson e Pearce (2001) buscam entender as motivações 
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para frequentar eventos. Formica e Uysal (1996) efetuaram estudo de 
segmentação do mercado para o festical de Jazz na região da Úmbria, 
na Itália. Frechtling e Horvath (1999) estimaram os multiplicadores ape-
nas das atividades de turismo. Ryan (1996) faz estimativas do impacto 
de eventos pequenos na Nova Zelândia.Essa não é uma tarefa simples, 
todavia, a exemplo do exposto por Saayaman & Saayaman (2006, p. 572):

Measuring the economic impact of events has a well-established 
but somewhat problematic methodology. This analysis would 
normally make some estimation of the cash injection into a 
region by visitors to the event and then apply the relevant mul-
tiplier to arrive at a final monetary estimate of the economic 
impact. Gelan (2003) indicates that there are three controversial 
issues that need to be addressed when determining the economic 
impact of an event, namely (i) which spending to include, (ii) 
what multiplier to use and (iii) the spatial area under evaluation.

Considerando as limitações da operacionalização acima reportadas, 
os efeitos econômicos diretos e indiretos de festivais de teatro podem ser 
viabilizados por essa proposta de um SIFTB, uma vez que, desde 2015, 
questionários vem sendo preenchidos por organizadores de festival de 
teatro no Brasil. Além desse interesse específico, as questões levantadas 
nos formulários do SIFTB, descritas no quadro 2 abaixo e organizadas 
em cinco blocos (identificação, programação, orçamento/financiamento, 
custos e suporte), possibilitaram, à luz do explicitado pelo referencial 
teórico aqui desenvolvido, construir indicadores que abrem a agenda 
para futura análise das interações e formação de redes e construção de 
ações e políticas específicas para fortalecer a atividade assim como o 
território onde ela ocorre (Amin e Thrift 2007), .

 Quadro 2 - Variáveis a serem coletadas

Variáveis Descrição

Identificação dos festivais

Festival Identificação do festival e do responsável

Ano base Ano da edição do festival referente ao questionário

Localização Estado e municípios onde foram realizados os festivais

Natureza do festival Natureza jurídica do festival (privado ou público)

Perfil Breve descrição da proposta e conceito do festival

Ano de fundação Ano em que foi criado o festival

Número de edições Número de edições efetivamente realizadas

Período de realização Anual ou bianual

Mês de realização Meses em que o festival é normalmente realizado
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Duração Número de dias da execução da programação do festival

Planejamento Número de dias trabalhados no período antes da execução do festival

Emprego direto
Número de pessoas contratadas pelo festival na equipe administrativa, 
técnica e nas fichas técnicas dos espetáculos e demais ações, ou seja, o 
número de pessoas contratadas.

Programação

Espectadores Quantidade de espectadores presentes no festival

Apresentações Número de apresentações de espetáculos durante o festival,  
em locais abertos e fechados

Espetáculos Número de espetáculos da última edição presentes no festival

Cias. teatrais nacionais Número de cias. teatrais nacionais presentes na última edição do festival 

Cias. teatrais 
internacionais

Número de cias. teatrais internacionais presentes  
na última edição do festival

Ações formativas Existência de ações formativas promovidas pelo festival

Intercâmbio Existência de intercâmbio promovido pelo festival

Co-Produção Existência de co-produção

Orçamento/Fontes de financiamento

Orçamento geral Valor em reais (ajustados pela inflação) do orçamento geral do festival

Editais Públicos 
Nacionais

Composição do orçamento do festival que é de origem  
dos editais públicos nacionais como Caixa Econômica Federal, 
Eletrobrás, entre outros.

Lei de Incentivo 
Federal ou Rouanet

Composição do orçamento do festival que é de origem Lei  
de Incentivo Federal ou Rouanet efetivamente captado

Lei de Incentivo 
Estadual

Composição do orçamento do festival que é de origem Lei  
de Incentivo Estadual efetivamente captado

Lei de Incentivo 
Municipal

Composição do orçamento do festival que é de origem Lei  
de Incentivo Municipal efetivamente captado

Fundo Nacional de 
Cultura/Convênios 
(CO) e Emenda
Parlamentar (EP)

Composição do orçamento do festival que é de origem  
do Fundo Nacional de Cultura (FNC), ou de convênios (CO)  
ou de Emenda Parlamentar (EP)

Fundo Estadual de 
Cultura

Composição do orçamento do festival que é de origem  
do Fundo Estadual de Cultura

Fundo Municipal de 
Cultura

Composição do orçamento do festival que é de origem  
do Fundo Municipal de Cultura

Recursos diretos do 
orçamento público 
Federal

Composição do orçamento do festival que é de origem  
de recursos diretos do orçamento público federal

Recursos diretos do 
orçamento público 
Estadual

Composição do orçamento do festival que é de origem  
de recursos diretos do orçamento público estadual

Recursos diretos do 
orçamento público 
Municipal

Composição do orçamento do festival que é de origem  
de recursos diretos do orçamento público municipal

Recursos Diretos  
da Iniciativa Privada  
(Sem uso de Lei  
de Incentivo)

Recursos Diretos da Iniciativa Privada (Sem uso de Lei de Incentivo)



NECCULT

ECONOMIA E CULTURA: A CONSTRUÇÃO DE UM SISTMEMA ...

21

Receita gerada  
pelo Festival

Composição do orçamento do festival que é de origem de receita 
própria do festival através da bilheteria, venda de produtos etc.

Recursos 
internacionais diretos

Composição do orçamento do festival que é de origem de recursos 
internacionais que entra direto no caixa do festival.

Preço médio  
de tabela do ingresso Media do preço dos ingressos vendidos

Preço médio  
praticado do ingresso

Receita Total Gerada com a venda de ingressos dividida  
pelo número de espectadores da bilheteria.

Custos (ajustados pela inflação) com pessoal, logística e infraestrutura

Custo administrativo Valor em reais do gasto administrativo do festival

Custo pessoal Valor em reais do gasto com a equipe do festival

Custo de transporte Valor em reais do gasto com passagens aérea, transporte  
de carga e pessoal

Custo de hotelaria Valor em reais com o gasto em estadia

Custo de alimentação Valor em reais do gasto com alimentação

Custo de divulgação Valor em reais do gasto com divulgação

Impostos e despesas 
bancárias Valor em reais gasto com Impostos, Taxas, Despesas Bancárias.

Custo Valor em reais gasto com Visto de Trabalho, Custo Sindical, ECAD, 
Licenças e Direitos autorais

Cachês Valor em reais gasto com o pagamento de cachês

Custo de seguro Valor em reais referente ao custeio de seguro (Maquinas e 
Equipamentos e Seguro de Pessoas).

Custo infraestrutura Valor em reais referente ao custo da locação, locação de palco,  
tablado, sonorização, iluminação, projeção, etc.

Suporte: Fornecedores, patrocinadores e apoiadores

Fornecedores Quantidade de fornecedores do festival

Patrocinadores Nome e quantidade de patrocinadores do festival

Apoiadores Nomes e quantidade de apoiadores do festival

Fonte:

C O N C L U S Ã O

A construção de um SIFTB representa um avanço no sentido de 
conhecer melhor o setor. Os festivais representam uma atividade eco-
nômica importante para aqueles diretamente envolvidos e também 
para o território em que incidem. A economia da cultura tem dado 
crescente importância aos mesmos, mas os formuladores de políticas 
públicas, os empresários do setor e os próprios artistas não possuem 
uma medida da dimensão da sua contribuição econômica. Ou seja, há 
poucas informações sobre esse importante segmento no Brasil. E mes-
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mo admitindo que exista uma complexidade envolvida em qualquer 
sistema, é preciso mensurar a economia da cultura dos festivais por 
meio de relações inicialmente lineares para melhor compreender sua 
dinâmica em um segundo momento. O SIFTB é apenas um primeiro 
passo nesse sentido. Mas um passo fundamental. 
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R E S U M O

Este artigo desenha um diagnóstico do setor dos Festivais de Teatro 
no Brasil. Para compreender a organização econômica do segmen-
to, é feita uma sistematização da cadeia produtiva dos festivais 
de teatro através da identificação dos agentes, processos e fluxos 
econômicos necessários para a construção destes festivais. Além 
disso, é feito um panorama das políticas públicas para o segmento 
em outros nove países - África do Sul, Argentina, Austrália, Bélgica, 
Canadá, Chile, Escócia (Reino Unido), França e Portugal - a fim de 
analisar outros modelos possíveis de estruturas e incentivos para 
o segmento. Os dados utilizados neste capítulo são oriundos do 
Sistema de Indicadores para Festivais Nacionais e Internacionais 
de Teatro do Brasil; de entrevistas semiestruturadas realizadas com 
atores-chave do segmento; e de análise documental de leis, planos 
e demais documentos oficiais dos países estudados.

A B S T R A C T

This article draws a diagnosis of the Theater Festivals sector in Brazil. 
In order to understand the economic organization of the segment, 
a systematization of the production chain of the theater festivals 
is made through the identification of the agents, processes, and 
economic flows necessary for the construction of these festivals. 
In addition, an overview of public policies for the segment is pre-
sented in nine other countries - South Africa, Argentina, Australia, 
Belgium, Canada, Chile, Scotland (UK), France and Portugal - in order 
to analyze other possible models of structures and incentives for 
the segment. The data used in this chapter come from the System 
of Indicators for National and International Theater Festivals of Bra-
zil; semi-structured interviews with key actors in the segment; and 
documentary analysis of laws, plans and other official documents 
of the countries studied.

1 .  I N T R O D U Ç Ã O

As artes cênicas podem ser consideradas um setor nuclear do que 
se convém chamar de indústrias culturais e criativas (CCI, no acrônimo 
em inglês). Há diferentes modelos que classificam e balizam a análise da 
contribuição econômica que advém das atividades e ocupações criativas 
e/ou culturais, como o modelo dos Círculos Concêntricos (THROSBY, 
2008), o modelo proposto pelo DCMS (2016) e o modelo da UNCTAD 
(2010), entre outros2. Apesar das diferentes abordagens, os modelos 
consideram as artes cênicas como setor conformativo, entendido como 

2 Para maiores infor-
mações sobre estes 
modelos, ver VALIATI 
et al (2017).
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“forma privilegiada da ação cultural” por reunir “todos ou a maioria dos 
elementos vitais à ação cultural” (COELHO, 2001, p. 88). 

O setor das artes cênicas é frequentemente associado à criação e 
à reprodução de valores simbólicos. Diante da interdisciplinaridade do 
setor, em que uma diversidade de expressões culturais se entrelaça e, 
juntas, se transformam em uma experiência integrada de imagem, som 
e movimento, os próprios efeitos da ação também se multiplicam. A 
performance teatral, portanto, intensifica a experiência cultural ao gerar 
interações diretas entre pessoas e símbolos, estimulando a percepção 
da coletividade e do espaço. Os festivais de teatro, ao concentrar e dis-
seminar a performance teatral, potencializam e expandem estes efeitos

Para além do valor simbólico, os festivais de teatro exercem tam-
bém impacto econômico nos territórios onde ocorrem (UNESCO, 2015). 
Além de engajar profissionais característicos do setor das artes cênicas 
– artistas, técnicos, funcionários das casas de espetáculos locais, entre  
outros -, movimentam também os fluxos econômicos de setores relacio-
nados à recepção de grupos teatrais e seus materiais técnicos e à parti-
cipação da comunidade local, atingindo a economia formal e informal 
dos territórios onde se realizam. 

O presente estudo enfoca esta segunda dimensão, relacionada 
aos fluxos e dinâmicas econômicas do segmento. A UNESCO (2015), 
reconhecendo a capacidade dos festivais como catalisadores do desen-
volvimento econômico local, incentiva a coleta de dados e a construção 
de estatísticas capazes de mensurar os impactos econômicos e socio-
ambientais destes eventos. No Brasil, os esforços neste sentido encon-
tram-se, ainda, em estágio inicial. Mais recentemente, o segmento vem 
ganhando espaço na agenda política brasileira com as ações da Rede 
Brasileira de Festivais de Teatro, responsável pela primeira iniciativa de 
mapeamento do segmento no Brasil. Destacam-se também os estudos 
realizados por Michele Rolim (2015) e pelo Observatório de Festivais, 
iniciativa conduzida por Marcelo Bones, Bruna Sobreira e Ângela Mourão. 

Este artigo corresponde ao primeiro produto previsto como resul-
tado da pesquisa realizada pelo NECCULT sobre Festivais de Teatro no 
Brasil, no âmbito do Observatório de Economia Criativa (OBEC-RS). Esta 
pesquisa resulta de uma parceria entre o NECCULT, a Secretaria de Eco-
nomia da Cultura do Ministério da Cultura (SEC-MinC) e a Rede Brasileira 
de Festivais de Teatro (RBFT), essa última principalmente representada 
por Alexandre Vargas.

De modo geral, a pesquisa teve como objetivo o estudo aprofun-
dado do segmento no Brasil, elaborando um diagnóstico que embase 
a proposta de diretrizes de políticas públicas para os festivais de teatro. 
Especificamente, o presente relatório corresponde ao diagnóstico acima 
referido, atendendo a dois objetivos específicos:

i) Sistematização da cadeia produtiva dos festivais de teatro: com-
preender a organização econômica do segmento, identificando 
agentes e fluxos econômicos no âmbito nacional bem como 
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os processos necessários para a consecução de um festival de 
teatro no Brasil.

ii) Elaboração de panorama de políticas públicas internacionais: 
analisar os incentivos e estruturas institucionais utilizadas em 
outros países como forma de atender as necessidades do setor 
de artes cênicas em geral, com ênfase para os festivais de teatro.

Para tanto, foram utilizados a) dados oriundos do Sistema de Indica-
dores para Festivais Nacionais e Internacionais de Teatro do Brasil (SIFTB), 
elaborado e aplicado pela RBFT; b) entrevistas semiestruturadas com 
atores-chave do segmento; c) revisão bibliográfica; e d) análise documen-
tal de leis, planos e demais documentos oficiais dos países estudados. 

Além desta introdução, o estudo organiza-se em cinco seções. A 
primeira trata sobre especificidades e elementos constitutivos dos fes-
tivais. Em seguida, trata-se sobre a dimensão econômica dos festivais 
de teatro no Brasil, apresentando informações quantitativas sobre a 
atividade do segmento. A terceira seção aborda a cadeia produtiva do 
segmento, e a quarta apresenta o panorama internacional de políticas 
públicas para artes cênicas. Por fim, encerra-se com considerações finais. 
Nos anexos, encontram-se informações sobre a execução da pesquisa: 
o perfil selecionado para entrevistas, o roteiro das mesmas e uma breve 
análise sobre os dados obtidos a partir do SIFTB.

2 .  F E S T I V A I S  D E  T E A T R O 

A palavra festival surge ligada à ideia de festa, de comemoração, 
remetendo aos mais diferentes tipos de eventos. Somente a partir do 
século XVIII, com o início na Inglaterra do festival de música Three Choirs 
Festival3, a palavra festival passaria a se referir a acontecimentos artís-
ticos periódicos (BONET, 2011, p. 1). De forma mais complexa, festivais 
podem ser definidos como acontecimentos artísticos, públicos - isso é, 
não exclusivos para audiências predeterminadas -, de duração temporal 
limitada e reconhecidos por um nome específico (BONET, 2011, p. 4), 
sendo os festivais de teatro uma categoria dentro de um espectro 
mais amplo. Assim, para a Rede Brasileira de Festivais de Teatro (2017), 
os festivais de teatro consistem em uma sequência de apresentações 
e atividades relacionadas (oficinas, debates, dentre outras), demarcada 
temporal e territorialmente. 

É preciso considerar uma série de elementos para entender por 
que e como se desenvolvem os festivais. Segundo Bonet (2011, p. 6), 
estes são: (i) território, (ii) institucionalidade, (iii) orçamento e (iv) pro-
jeto artístico dos festivais. As diferenças nestes aspectos resultam em 
distintas dinâmicas locais, capacidades de alcance, níveis de atividade 

3 Com mais de 300 
anos de duração, o 
Three Choirs Festival a 
cada verão uma pro-
gramação semanal 
de corais, recitais, con-
versas, teatro e outras 
exibições às cidades 
inglesas de Hereford, 
Gloucert e Worcester 
(THREE CHOIRS FESTI-
VAL, 2018).
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econômica e desejo de mobilização de cada festival. A seguir, tratamos 
brevemente sobre cada um destes aspectos4.

Primeiramente, o território, compreendido como espaço físico e 
local de interação social e cultural, é responsável por muitos dos ele-
mentos formativos dos festivais. O acesso e a repercussão do festival 
não são os mesmos em uma zona central, repleta de ofertas culturais, 
e em uma zona periférica, por exemplo. Por outro lado, assim como os 
festivais são produto do local, também o afetam ao se tornar parte do 
cenário cultural do território, a ponto de muitos dos festivais perderem 
sua razão de ser quando ocorrem mudanças significativas em sua loca-
lização (BONET, 2011). 

Os festivais são capazes de fomentar a atividade cultural local 
tanto pela formação de audiências quanto pela movimentação que 
causa na própria cena cultural do local. A formação de audiências pode 
ocorrer por meio de atividades formativas, da facilitação do acesso da 
população ao festival (com gratuidade de transporte ou de ingressos, 
por exemplo) e da montagem de programação que atenda a interesses 
identificados na comunidade. Bonet (2011) lembra ainda que a relação do 
festival com o local pode ocorrer de diferentes formas: enquanto para a 
população local o festival pode fazer parte de sua identidade e servir à 
recuperação de espaços, para os visitantes o festival pode tornar o local 
icônico, levando ao turismo e a um intercâmbio cultural que talvez não 
ocorresse de outra forma, como ilustrado na figura a seguir. 

Figura 1 – Relação dos festivais com os locais onde ocorrem

Fonte: elaborado a partir de BONET (2011, p. 9).

4 Para análise deta-
lhada dos elementos 
constituintes dos festi-
vais, ver Bonet (2011).
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Segundo, a institucionalidade refere-se à organização do próprio 
festival e à sua titularidade. A titularidade pode ser pública, privada ou 
ligada a associações sem fins lucrativos. No caso brasileiro, dados obtidos 
a partir do SIFTB (2018) apontam que a maior parte dos festivais é de na-
tureza privada/independente (82%), com predomínio de grupos teatrais 
e associações sem fins lucrativos na representação jurídica. A titularidade 
do festival influencia na forma de organização do festival, sobretudo na 
segurança quanto à obtenção de recursos (festivais de natureza pública) 
e quanto ao tipo de apoios e patrocínios que pode mobilizar.

Terceiro, o orçamento disponível e a estrutura de gastos definem, 
por exemplo, a dinâmica temporal do festival e a possibilidade de 
promover estreias e coproduções. As fontes do orçamento podem ser 
públicas e/ou privadas. O financiamento público pode ser feito via a) 
editais públicos nacionais; b) leis de incentivo (federal, estadual e muni-
cipal); c) fundos de cultura (nacional, estadual e municipal); d) recursos 
diretos do orçamento público. Os recursos de origem privada - quando 
não resultam da intermediação de mecanismos de incentivo público - 
podem ocorrer como financiamento direto ou, ainda, financiamento 
coletivo (crowdfunding5). A receita pode se originar também de fontes 
internacionais diretas ou indiretas, resultado de programa cultural ou 
tratado de cooperação internacionais, por exemplo. Por fim, muitos 
festivais cobrem uma pequena parte de seus custos com as próprias 
receitas geradas pelo evento, através da venda de ingressos.

Por fim, com relação ao projeto artístico, que se refere à definição 
de um conjunto coeso de obras cênicas integrantes da programação 
do festival, as quais interagem entre si e constroem um campo de 
significado próprio. Assim, o projeto artístico “inclui a linha curatorial 
do festival e o conceito que o mesmo adotará para a escolha de obras, 
grupos e diretores” (ROLIM, 2015, p. 23) podendo ser, por exemplo, 
comercial ou vanguardista, especializado ou eclético, dentre outras 
variantes (BONET, 2011).

É importante ressaltar que, para além das performances artísticas, 
os festivais também envolvem atividades de debate e formação. Geral-
mente pensadas como parte do projeto artístico (ROLIM, 2015), estas 
atividades se relacionam à preocupação de formar audiências e profis-
sionais técnicos, artísticos e de gestão, fomentando o cenário cultural 
local (REDE BRASILEIRA DE FESTIVAIS DE TEATRO, 2015). De acordo com 
os dados do SIFTB, 96% das edições analisadas possuíam ações forma-
tivas, contemplando mais de 65.000 pessoas (SIFTB, 2018). Ao criarem 
um espaço privilegiado para o intercâmbio artístico e para a geração de 
conhecimento e diálogos (VILHENA, 2011, p. 2), estas atividades favorecem 
tanto a integração social dos profissionais da área quanto da comunidade 
em geral ao trazer para o debate questões pertinentes à sua realidade 
social. Os festivais de teatro, portanto, contribuem para a disseminação 
das produções teatrais a novas audiências e territórios, atuando de forma 
assertiva na etapa de circulação e fruição destas (BONES, 2017a).

5 Possível graças à digi-
talização do campo 
cultural, o financia-
mento coletivo vem 
crescendo no país e 
no setor teatral. No 
Catarse, uma das 
principais plataformas 
de financiamento co-
letivo do Brasil, os fes-
tivais de teatro ficam 
incluídos na categoria 
Teatro e Dança. Nesta, 
foram financiados 27 
projetos e foram fina-
lizados 942 projetos 
em 2017, ano em que 
o Teatro e Dança foi 
a quarta categoria 
com maior número de 
projetos financiados 
e a segunda com a 
maior taxa de sucesso 
da plataforma, isso 
é, com mais projetos 
que alcançaram ou 
ultrapassaram a meta 
de financiamento 
estipulada (CATARSE, 
2011, 2015).
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3 .  A  D I M E N S Ã O  E C O N Ô M I C A  D O S 
F E S T I V A I S  D E  T E A T R O  N O  B R A S I L

A análise da contribuição econômica proporcionada pelos festivais 
de teatro no Brasil sofre algumas limitações, referentes à escassez de 
dados sobre o segmento e à dificuldade em delimitar seus impactos 
econômicos específicos dentro do escopo mais amplo das artes cênicas. 
Assim, a análise utiliza dados do Atlas Econômico da Cultura Brasileira no 
que se refere ao setor de Artes Cênicas e Espetáculos e sua participação 
na economia brasileira, e dados do Sistema de Indicadores dos Festivais 
Nacionais e Internacionais de Teatro para o olhar enfocado nos festivais 
de teatro brasileiros. 

Segundo o Atlas Econômico da Cultura Brasileira (VALIATI; FIALHO, 
2017), consideram-se como pertencentes ao setor Artes Cênicas e Es-
petáculos as atividades relacionadas a: artes integradas; artesanato/
folclore; carnaval; circo; construções de salas de teatro municipais; cultura 
afro-brasileira; cultura indígena; cultura popular; dança; mímica; teatro, 
entre outras. Além do setor ser extremamente heterogêneo, dentro do 
próprio nicho específico das atividades de teatro é difícil rastrear aquelas 
propriamente ligadas aos festivais, uma vez que estes encontram-se 
registrados juridicamente nos cadastros de associações sem fins lucra-
tivos, grupos teatrais ou até mesmo junto a municípios, o que dificulta 
o acompanhamento da sua atividade econômica. 

De forma a compreender a posição relativa do setor de Artes Cênicas 
e Espetáculos em termos de importância para a economia formal, impor-
ta mencionar que o Atlas (VALIATI; FIALHO, 2017) também reconhece a 
existência de outros nove setores culturais e criativos (SCC): Arquitetura 
e Design, Cultura Digital, Audiovisual, Editorial, Patrimônio, Educação e 
Criação em Artes, Entretenimento, Publicidade e Música. De modo geral, 
os dados do Atlas permitem inferir que o setor de Artes Cênicas e Espe-
táculos contribui de forma pouco expressiva para a atividade econômica 
formal no conjunto dos setores culturais e criativos (SCC) no Brasil. 

Isso não significa dizer que o setor não representa um componen-
te importante para a evolução recente da participação da cultura e de 
áreas correlatas no total agregado da economia nacional. Inicialmente, 
porque é preciso destacar que os dados extraídos da Relação Anual de 
Informações Sociais, base do Atlas, se limitam às relações formais de 
trabalho, impactando mensurações de setores marcados por relações 
informais como o das Artes Cênicas e Espetáculos. Ademais, o fato de 
que algumas atividades sejam interseccionais, isso é, ocorram em mais 
de um setor (por exemplo, em Artes Cênicas e Espetáculos e no Audio-
visual), faz com que parte delas seja alocada em apenas um dos setores, 
subestimando o(s) outro(s).

As comparações entre setores devem considerar as diferentes na-
turezas dos bens e serviços oferecidos, a diversidade da demanda exis-
tente e o grau de complexidade da estrutura produtiva envolvida. Nesse 
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sentido, é razoável esperar que, especificamente no que concerne aos 
indicadores econômicos básicos, setores associados à produção de bens 
industrializados ou de serviços intensivos em capital apresentem dados 
mais robustos do que setores que são caracterizados pela prestação de 
serviços intensivos em mão-de-obra, como parece ser o caso do setor 
de Artes Cênicas e Espetáculos. Por isso, é mais relevante considerar os 
valores referentes ao crescimento do setor e à evolução de sua parti-
cipação com relação aos valores totais da economia do que os valores 
absolutos. A partir dessa lógica de apreciação, é possível afirmar que, 
apesar da pouca expressividade do setor em questão, verifica-se que suas 
taxas de crescimento com relação a variáveis econômicas fundamentais 
são positivas e apresentam uma trajetória estável de crescimento. 

Entre 2007 e 2016, o setor mostra-se responsável por, em média, 
4,8% do número total de empresas formais culturais e criativas, osci-
lando entre a sétima e a sexta posição no que diz respeito ao maior 
número de empresas formais. Nesse caso, sustentando uma trajetória 
média de crescimento de 4,2% ao longo do período, o setor de Artes 
Cênicas e Espetáculos se destaca, principalmente, frente ao setor de  
Música e de Patrimônio. 

Com relação à receita total bruta, o setor de Artes Cênicas e Espetá-
culos também oscila entre a sétima e a sexta posição relativa, tendo sua 
participação sobre a receita total dos SCC aumentando progressivamente 
de 1,54% em 2007 para 2,46% em 2015. A taxa de crescimento média 
dessa variável para o setor foi de 9,6%, sendo a quarta maior dentre 
os SCC ao longo do período, ficando atrás apenas de Cultura Digital, 
Arquitetura e Design e Educação em Criação em Artes. Tal valor pode 
estar relacionado tanto a um incremento na demanda por serviços 
associados ao setor Artes Cênicas e Espetáculos ao longo do período, 
quanto à oscilação dos preços praticados nesse nicho de mercado. 

Outra variável a ser considerada é o valor adicionado na economia 
pelo setor de Artes Cênicas e Espetáculos. Novamente, o setor é menos 
expressivo do que a maioria dos SCC, destacando-se frente aos setores 
de Patrimônio e de Entretenimento para o período compreendido entre 
2007 e 2015. Ainda assim, a participação das Artes Cênicas e Espetáculos 
referente ao total do valor adicionado pelos SCC cresce de 1,4% em 2007 
para 2,11% em 2015, o que representa uma elevação da participação em 
mais de 50% no período considerado. A taxa de crescimento média do 
valor adicionado pelo setor também foi relevante, alcançando o pata-
mar de 9,06%. Na prática, essa taxa é a terceira maior dentre os SCC no 
período considerado, ficando atrás apenas dos setores Cultura Digital 
e Educação e Criação em Artes. 

É necessário, ainda, avaliar como essa trajetória do setor incide sobre 
as variáveis associadas ao comportamento do mercado de trabalho. No 
caso do número de trabalhadores, Artes Cênicas e Espetáculos consiste 
no terceiro setor que mais contratou entre 2007 e 2015, apresentando 
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uma taxa média de crescimento de trabalhadores de 3,9%. A remune-
ração média desses trabalhadores cresceu 3,65% ao longo do período, 
alcançando um patamar médio intermediário, superando alguns SCC 
relevantes como Arquitetura e Design e Música, mas ficando abaixo de 
outros setores cuja remuneração média é mais expressiva como Cultura 
Digital, Audiovisual e Editorial. 

A dinâmica referente ao mercado de trabalho é influenciada pelo 
peso da informalidade e das relações próprias do setor, as quais serão 
exploradas em maiores detalhes sob a perspectiva dos festivais de teatro 
na próxima seção deste relatório. Ainda assim, cabe anteciparmos um 
ponto importante referente à lógica econômica do segmento, comum 
para o setor das Artes Cênicas e Espetáculos como um todo: a centrali-
dade do fomento público para a produção dos bens e serviços culturais 
próprios do setor. O gráfico abaixo ilustra esse ponto, comparando as 
Artes Cênicas e Espetáculos com os demais setores componentes das SCC:

Gráfico 1 - Distribuição do fomento público (Mecenato  
e Fundo Nacional de Cultural) entre os SCC

Fonte: elaboração própria a partir dos dados do Atlas Econômico da Cultura 
Brasileira (no prelo).
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O gráfico demonstra que, historicamente, o setor das Artes Cênicas 
e Espetáculos concentra a maior parte dos recursos oriundos do fomento 
público no Brasil, seguido pelos setores de Música e Patrimônio. O papel 
proeminente do financiamento público para o setor Artes e Cênicas e 
Espetáculos pode estar relacionado ao baixo caráter mercadológico e 
comercial dos produtos e serviços culturais que produz, o que se apro-
xima, também, dos dados culturais para empreendimentos culturais e 
mercado de trabalho apresentados anteriormente.

Se, por um lado, as atividades relacionadas às artes cênicas e es-
petáculos apresentam um menor valor econômico, por outro lado, 
são dotadas de valor simbólico e cultural tão expressivo que justifica 
a participação pública no financiamento das mesmas. Esse fenômeno 
é característico das indústrias criativas, as quais apresentam valor que 
não se restringe ao retorno econômico, mas englobam também o que a 
UNCTAD (2010, p.3) chama de ciclo de atividade criativa, que possibilita 
a interação entre as quatro formas de capital (social, cultural, humano 
e estrutural ou institucional) gerando capital criativo. Assim, o fomento 
público atua como principal viabilizador deste tipo de produção cultural, 
padrão presente em diferentes países – como será abordado na seção 
5 deste relatório –, embora valha ressaltar que, no Brasil, o processo de 
formação de público ainda não atingiu seu ponto máximo. 

Esta consideração é importante sobretudo ao analisarmos os festi-
vais de teatro, cuja realização depende em larga medida da existência 
de fomento público. Vilhena (2011, p. 3) aponta uma “forte propensão” 
de que o setor público ao redor do mundo apoie os festivais a fim de 
“redinamizar o tecido econômico de certas cidades ou regiões”. Como 
aponta a autora, a contribuição destes eventos para a valorização so-
cioeconômica do meio em que se inserem poderia ser “ainda maior se 
ligada a certos objetivos de programas locais de emprego, de desen-
volvimento durável e acessibilidade aos espetáculos”.

De acordo com os dados obtidos pelo SIFTB, aproximadamente 73% 
dos recursos utilizados nas 97 edições de festivais analisadas tinham sua 
origem em leis, fundos e editais públicos (SIFTB, 2018). O gráfico a seguir 
apresenta a origem dos recursos utilizados pelos festivais:
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Gráfico 2 – Origem dos recursos obtidos pelos festivais  
de teatro, para 2017 (n=97)6

Fonte: elaboração própria a partir dos dados do SIFTB (2018).

Dentro da predominância de recursos oriundos do setor público, 
destaca-se a origem federal majoritária dos financiamentos, respon-
sável por 61% dos recursos públicos captados e por 37% dos recursos 
totais. Os recursos públicos estaduais e municipais seguem, respectiva-
mente, em segundo e terceiro como principais fontes de financiamen-
to, e os recursos diretos da iniciativa privada aparecem depois, como  
demonstra o gráfico:

6 Quando os dados do 
SIFTB são utilizados 
na análise, estará si-
nalizado se se referem 
ao total de edições de 
festivais com dados 
inseridos no sistema 
(n=97) ou ao total de 
festivais mapeados 
(n=62).
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Gráfico 3 - Origem dos recursos públicos captados (n=97)

 
Fonte: elaboração própria a partir dos dados do SIFTB (2018).

A captação de recursos públicos ocorre por meio de fundos de 
cultura, seleção em editais, recursos direto do orçamento e leis de in-
centivo. Individualmente, a principal fonte de captação é a Lei Rouanet, 
seguida por recursos diretos da iniciativa privada e recursos diretos do 
orçamento público municipal (SIFTB, 2018). 
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Gráfico 4 – Volume de recursos obtidos pelos festivais  
de teatro no Brasil segundo origem, dados de 2017 (n=97)7 

Fonte: elaboração própria a partir dos dados do SIFTB (2018).

A análise do gráfico evidencia, também, a contribuição reduzida 
das receitas geradas pelo próprio festival. Como eventos voltados prin-
cipalmente para a difusão da produção artística e promoção do acesso 
do público a esta, predomina entre festivais a manutenção de preços 
acessíveis ou até mesmo de gratuidade nos ingressos. Considerando as 
97 edições mapeadas no SIFTB (2018), o preço médio praticado respon-
dido pelos festivais foi de R$5,90, enquanto este mesmo preço médio 
praticado a partir de Receita/Telespectadores correspondeu a R$ 1,57. 
Em relação aos preços médios de tabela, excluindo os festivais gratuitos, 
chega-se a R$17,88 por ingresso.

Apesar da sua centralidade, o volume de recursos públicos obtidos 
decresceu de 2016 a 2017, como demonstra o gráfico:

7 Quando os dados do 
SIFTB são utilizados na 
análise, será sinaliza-
do se estes se referem 
ao total de edições de 
festivais com dados 
inseridos no sistema 
(n=97) ou ao total de 
festivais mapeados 
(n=62). Para maiores 
informações, ver Ane-
xo I (p. 60) do presente 
relatório.
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Gráfico 5 - Evolução da captação de recursos públicos, em reais (n=97)

Fonte: elaboração própria a partir dos dados do SIFTB (2018).

Não é apenas a disponibilidade de recursos públicos que se faz es-
sencial para a realização dos festivais, mas também a sua estabilidade e 
clareza quanto aos parâmetros e trâmites burocráticos necessários para 
a sua captação. O papel do poder público, nesse caso, não se restringe à 
viabilização dos festivais, mas também à consolidação do setor: quanto 
mais estabilidade para os festivais, maior o nível de profissionalização que 
desenvolvem, aumentando também a sua capacidade de gerar retorno 
econômico ao território e a si mesmo, e se tornando mais autossusten-
táveis ao longo do tempo. 

Nesse cenário, as leis de incentivo têm papel de destaque, respon-
sáveis por 89% de todo o financiamento público disponibilizado, com 
destaque para a participação da Lei Rouanet. Em média, os projetos dos 
festivais de teatro captam R$ 614.506,56 junto à lei Rouanet, R$ 173.904,55 
junto às leis de incentivo estaduais e R$ 28.763,00 junto a leis de incentivo 
municipais. O gráfico abaixo demonstra os valores dos projetos aprova-
dos e não captados referentes ao total de edições cadastradas no SIFTB:

Gráfico 6 - Valores dos projetos submetidos à captação  
de recursos públicos, em reais (n=97)

Fonte: elaboração própria a partir dos dados do SIFTB (2018).
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Os 62 festivais analisados no SIFTB alocam, em média, R$632.000 
de orçamento, e metade destes conta com orçamento equivalente a 
pelo menos R$200.000. Somados, os orçamentos correspondem a R$ 
39.178.471,67, sendo a média de orçamento por espectador R$31,13, por 
apresentação R$11.152,43 e por dia R$53.376,66. 

A estrutura de custos dos festivais salienta cachês e atividades de 
logística como principais áreas de alocação de recursos, o que ressalta 
sua contribuição econômica para o próprio segmento, via remuneração 
dos artistas contratados, bem como para a economia local, mobili-
zando atividades de hotelaria, alimentação e transportes do território 
em que se realiza o festival. O gráfico abaixo apresenta a estrutura  
da alocação dos recursos:

Gráfico 7 - Estrutura de custos dos festivais (n=62)

ADMINISTRATIVO

PESSOAL

LOGÍSTICA

COMUNICAÇÃO

IMPOSTOS E DESPESAS 
BANCÁRIAS

VISTOS E LICENÇAS

CACHÊS

INFRAESTRUTURA

OUTRAS DESPESAS

SEGUROS

25%

12%

23%

19%

6% 4%

1%2% 8%

Fonte: elaboração própria a partir dos dados do SIFTB (2018).

Considerando que os festivais que compõem a amostra analisada 
apresentam diferentes tamanhos, segundo número de espectadores 
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e volume orçamentário, cabe aqui desmembrarmos a análise da estru-
tura de custos também de acordo com esses critérios. Em relação aos 
espectadores, foram classificados como pequenos aqueles festivais com 
menos de 30 mil participantes; como intermediários, os que contaram 
com entre 30 e 100 mil; e como grandes, festivais que apresentaram  
mais de 100 mil espectadores8.

Gráfico 8 - Estrutura de custos de festivais, classificados  
conforme número de espectadores (n=62)

Fonte: elaboração própria a partir dos dados do SIFTB (2018).

A distribuição dos custos entre os diferentes tamanhos de festival 
segue uma tendência similar, sobretudo entre festivais pequenos e in-
termediários. Chama a atenção o papel menor que custos com cachês 
ocupa em festivais grandes, diferentemente do que se esperava – fes-
tivais com maior público são, em geral, festivais bastante comerciais, 
com companhias teatrais internacionais e atores consagrados. Além 
da remuneração de artistas, outro tipo de custo que depende direta-
mente da presença de artistas no festival é o relacionado às atividades 
de logística, também menores para a categoria de grandes festivais. 

Em termos de orçamento, a classificação foi a seguinte: foram 
considerados pequenos festivais com até R$ 1,2 milhão; intermediários 
aqueles com orçamento entre R$1,5 e 3 milhões; e grandes, aqueles com 
orçamento maior do que R$3 milhões9. A análise da estrutura de custos 
está presente no gráfico abaixo:

8 A definição das faixas 
de tamanho guiou-se 
pela manutenção de 
um número similar no 
total de espectadores 
em cada faixa. Assim, 
na primeira faixa 
constaram 51 festivais, 
totalizando 388.339 
espectadores, na 
segunda, 9 festivais e 
416.900 espectadores, 
e na última, 2 festi-
vais com um total de 
400.000 espectadores.

9 A definição das 
faixas de tamanho 
guiou-se pela manu-
tenção de um número 
similar para a soma 
do orçamento total 
dos festivais incluídos 
em cada faixa. Assim, 
na primeira faixa 
constaram 52 festivais, 
totalizando aproxi-
madamente R$12,4 
milhões de orçamento. 
Um dos festivais desta 
primeira faixa não 
disponibilizou dados 
de orçamento total, e 
foi classificado como 
pequeno a partir da 
análise de seu perfil. A 
faixa que corresponde 
a festivais conside-
rados médio contou 
com 7 festivais, num 
total aproximado de 
R$13,8 milhões. Por 
fim, 3 festivais foram 
considerados grandes, 
apresentando a soma 
de orçamento total 
equivalente a  
R$12,9 milhões.
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Gráfico 9 - Estrutura de custos de festivais, classificados  
conforme tamanho do orçamento (n=62) 

Fonte: elaboração própria a partir de dados do SIFTB (2018).

Ao classificarmos os festivais de acordo com o tamanho de seus 
orçamentos, podemos observar tendências semelhantes às apresenta-
das no gráfico anterior. Destaca-se o menor papel desempenhado por 
custos referentes à divulgação em festivais grandes, o que pode estar 
associado ao reconhecimento amplo do festival – ainda assim, esta é 
uma questão que pode ser alvo de investigação mais profunda.

Conforme dados do SIFTB, as 97 edições analisadas somaram 1,9 
milhão de espectadores, gerando mais de 48 mil empregos – sendo 
74% destes empregos indiretos e 26%, diretos – ou, em média, 498 
empregos por festival. Além disso, cada edição envolveu, em média, 25 
fornecedores e 24 companhias teatrais, estas majoritariamente (53%) da 
mesma unidade federativa na qual o festival foi realizado (SIFTB, 2018).

O olhar voltado para o segmento dos festivais permite notarmos que 
este representa, de fato, um instrumento importante para a geração de 
renda e emprego no âmbito local (RBFT, 2015), uma vez que o turismo 
cultural ainda não é consolidado no país. Cabe melhor compreender o 
funcionamento e o potencial econômico que os festivais apresentam, 
proposta da próxima seção.
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4 .  C A D E I A  P R O D U T I V A

Para pensar o caráter econômico da cultura, partiremos do concei-
to de indústrias criativas e culturais (CCI)10. O termo indústria cultural, 
inicialmente usado para criticar a fabricação do entretenimento de 
massas, passou a remeter às indústrias que produzem bens ou servi-
ços intangíveis e culturais por natureza (UNCTAD, 2008). O conceito de 
indústrias criativas, por sua vez, é definido como qualquer atividade 
econômica que produza produtos simbólicos e fortemente relaciona-
dos à propriedade intelectual. Ao nos referirmos a indústrias criativas 
e culturais, abordaremos as indústrias e serviços de apoio associados a 
ambas as definições. 

O processo completo de produção das indústrias em geral envolve 
desde a pré-produção até o consumo dos bens e serviços gerados. Na 
economia, este processo é chamado de cadeia produtiva. Segundo a 
definição do Ministério da Cultura, a cadeia produtiva é

[...] um conjunto de etapas consecutivas, ao longo das quais 
os diversos insumos sofrem algum tipo de transformação, até 
a constituição de um produto final – bem ou serviço – e sua 
colocação no mercado. Trata-se, portanto, de uma sucessão 
de operações integradas, realizadas por diversas unidades 
interligadas como uma corrente. Envolve o conjunto de 
agentes econômicos vinculados à produção, distribuição e 
consumo de determinado bem ou serviço, e as relações que 
se estabelecem entre eles. (BRASIL, 2011, p. 29).

A UNCTAD (2008, p. 64) caracteriza as cadeias produtivas criativas 
como processos nos quais as ideias iniciais passam por diferentes está-
gios de adição de valor, em que são combinadas com os mais diversos 
elementos, até a produção de bens e serviços criativos, a entrada destes 
nos meios de distribuição e sua chegada nos consumidores finais .Estes 
estágios são apontados pela UNESCO (2009) como as cinco etapas pro-
dutivas do ciclo cultural, a saber: a) criação; b) produção, que possibilita 
a realização das ideias iniciais; c) disseminação dos produtos culturais; d) 
exibição, recepção ou transmissão desses produtos, etapa caracterizada 
pelo acesso aos produtos culturais por meio de trocas ou compensações; 
e e) consumo, etapa que envolve a apropriação de todo o potencial da 
cultura pelos consumidores finais.

10 A discussão sobre as 
CCI contribuiu para a 
definição dos Setores 
Culturais e Criativos 
abordados pelo Atlas 
Econômico da Cultura 
Brasileira. Sobre esta 
definição, ver Valiati e 
Fialho (2017).
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Figura 2 - Ciclo Cultural (UNESCO

Fonte: UNESCO (2009).

Para a UNESCO (2009), festivais em geral se encontram na etapa 
de exibição, recepção ou transmissão. Esta etapa é marcada por trocas 
e compensações: enquanto a transmissão é compreendida como a 
transferência de conhecimento e habilidades através de processos 
não-comerciais (a transmissão de tradições de geração para geração, 
por exemplo), a exibição e a recepção se referem à provisão e ao con-
sumo por meio de venda ou concessão do acesso às atividades e aos 
produtos culturais sem mediações. Isto significa que, de forma ampla, 
festivais são momentos de exibição de bens e produtos culturais que 
resultam de suas próprias cadeias produtivas, sendo os festivais de 
teatro, portanto, a etapa para exibição e circulação de apresentações 
e espetáculos teatrais.

A ideia de ciclo cultural da Unesco busca se afastar do modelo hie-
rárquico relacionado, por exemplo, ao caráter consecutivo das etapas 
produtivas destacado nas definições usuais de cadeia produtiva. As 
relações dentro do ciclo cultural são complexas, podendo ocorrer em 
mais de um momento ou em rede (UNESCO, 2009). Esta visão também 
está presente na cadeia de valor11 das artes performáticas elaborada por 
Preece: conforme o autor, as atividades produtivas desta cadeia “não 
necessariamente ocorrem por meio de uma cronologia ou sequência 
prescrita, ocorrendo simultaneamente em muitos casos” (PREECE, 2005, 
p. 23, tradução nossa). 

11 Na literatura é 
frequente que o termo 
cadeia de valor se 
confunda com o de 
cadeia produtiva. O 
conceito de cadeia de 
valor foi cunhado por 
Porter (1985), sendo 
utilizado para analisar 
as atividades de uma 
firma e suas interações 
a fim de analisar as 
potenciais fontes de 
vantagem competiti-
va. Com o passar do 
tempo o conceito se 
popularizou, servindo 
à análise de diferentes 
processos econômicos 
- incluindo o teatro.



NECCULT

LIMA ET AL.

42

Preece (2005) identifica a cadeia de valor das artes performáticas 
como sendo composta por dois tipos de atividades: as primárias, es-
senciais para a ocorrência dos eventos performáticos, e as secundárias, 
que dão suporte às primeiras. Para o autor, seriam atividades primárias: 
a programação, que envolve a seleção e a interpretação dos trabalhos 
artísticos; a equipe de artistas que realizam a performance; a promoção, 
identificada como a venda de ingressos; e a produção, que se traduz no 
espaço material da apresentação. As atividades de suporte, por sua vez, 
resumem-se à governança, que supervisiona e controla o processo; à 
administração, responsável pela gestão das funções da organização; à 
captação de recursos, necessária para o custeio; e à divulgação, que inclui 
esforços para se integrar à comunidade em que a organização reside.

Figura 3 - Cadeia de valor das artes performáticas

Fonte: Preece (2005, p. 22).

Walmsley (2011) chama atenção para os impactos tecnológicos sobre 
a cadeia de valor das artes e do entretenimento do século XXI. Para o 
autor, enquanto antes o setor caracterizava-se por um lado pela criação, 
codificada pelo criador, pelo diretor, pelos atores e pelas informações 
de capital, marketing e bens e serviços necessários pela produção 
técnica, e por outro pela decodificação realizada pelos consumidores 
e pela crítica, atualmente houve um aumento da interação entre os 
agentes envolvidos na cadeia. Dessa forma, o público tornou-se mais 
influente no processo de criação, ao mesmo tempo em que o núcleo 
criativo passou a se engajar na interação com os consumidores por 
meio de atividades formativas. Além disso, a interação virtual permitiu 
novos canais de oferta, com a venda online de assentos e o streaming 
de apresentações pelas redes sociais, por exemplo. Walmsley (2011) 
defende que as transformações tecnológicas permitiram tanto expandir 
a divulgação para novos públicos quanto ampliar a interação entre a 
audiência, os críticos, os gestores e os artistas.
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Embora muito se tenha falado sobre a cadeia das artes performá-
ticas ou cênicas, pouco se aprofundou sobre os processos, agentes e 
atividades envolvidas especificamente na realização de um festival de 
teatro. Do lado dos festivais, por mais que a UNESCO (2009) localize-os 
na etapa de exibição do ciclo cultural, as atividades e relações econô-
micas sobre as quais os mesmos são construídos não são detalhadas. 
A proposta de identificar a cadeia produtiva específica dos festivais de 
teatro busca mapear os atores envolvidos, as relações que estabelecem 
e as atividades necessárias para a realização efetiva de um festival. A 
sistematização da cadeia produtiva embasou-se em informações obtidas 
por meio de entrevistas12 e survey13 aplicados a diferentes indivíduos 
ligados a festivais de teatro brasileiros. 

A cadeia produtiva dos festivais tampouco pode ser pensada nos 
mesmos moldes da cadeia produtiva das artes cênicas. No caso desta 
última, o produto final é o espetáculo, ou apresentações de lingua-
gens artísticas como dança, teatro, circo, entre outras. Ao tomarmos 
como foco os festivais de teatro, os espetáculos e apresentações que 
os compõem são considerados já prontos, e as etapas necessárias para 
sua consecução não são necessariamente incluídas, salvo algumas exce-
ções. Exemplificamos: por um lado, a equipe cenotécnica, necessária na 
cadeia produtiva das artes cênicas, também é necessária nos festivais, 
para viabilizar a encenação; por outro lado, a equipe de roteiristas não 
tem relação com a cadeia dos festivais, já que sua participação já está 
finalizada quando da encenação do espetáculo/apresentação.

No caso próprio dos festivais do teatro, a organização das atividades 
é marcada pela instabilidade provocada pela dificuldade de captação 
de recursos. Isso demanda em diversos momentos a utilização de re-
des de confiança - entre o festival, seus fornecedores e profissionais 
envolvidos, incluindo as companhias teatrais e atores participantes – de 
modo a garantir a realização deste mesmo sem o recurso em mãos. A 
obtenção e o tamanho do orçamento impactam também o modelo 
organizacional do segmento, podendo levar a formação de equipes 
maiores e mais especializadas, inclusive com a possibilidade de contratar 
agências para realização de atividades específicas como a comunicação, 
ou ao acúmulo de tarefas sobre um mesmo profissional, impactando 
também no encadeamento das atividades. Neste sentido, entrevistados 
observaram que a curadoria e a programação, por exemplo, não podem 
ser pensadas a parte de suas limitações orçamentárias. A realização em 
rede e, por vezes, simultânea de diferentes etapas, difere do formato 
tradicionalmente proposto por Porter (1985), embora a interrelação 
entre diferentes etapas seja abordada pela UNESCO (2009).

De todo modo, a representação da cadeia produtiva é uma abstra-
ção elaborada a partir da realidade, e isto demanda algumas simplifi-
cações. Para além da delimitação de grupos de atividades fechados, há 

12 Até a elaboração do 
12presente relatório, 
haviam sido entrevis-
tados 7 diretores de 
festivais de teatro bra-
sileiros, selecionados 
de acordo com perfil 
elaborado pela equipe 
NECCULT e validado 
junto à Rede Brasileira 
de Festivais de Teatro. 
Esse perfil pode ser 
encontrado no anexo 
deste relatório.

13 Corresponde às 
respostas obtidas 
por meio do SIFTB, 
elaborado e aplicado 
pela Rede Brasileira de 
Festivais de Teatro.
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também limitações relacionadas à dimensão temporal: por mais que, 
na prática, o processo para realização de um festival não siga à risca o 
encadeamento temporal proposto, ele se faz necessário por se tratar 
de um modelo heurístico, em que as etapas necessitam ser demarcadas 
visando a análise das atividades e atores envolvidos nas mesmas.

Desta forma, para pensar a cadeia produtiva dos festivais de teatro 
brasileiros, combinamos a lógica organizacional à lógica econômica. 
Assim, partimos da identificação de três macroprocessos necessários 
para a realização de um festival de teatro: planejamento (nível estra-
tégico), gestão (nível tático) e produção (nível operacional). Estes três 
núcleos demarcam a relação das atividades com a entrega do produto 
cultural, e organizam a visualização das etapas produtivas de forma 
aproximada à visão tradicional das cadeias produtivas. Fazem parte 
do planejamento as atividades relacionadas às diretrizes orientadoras 
do festival e as atividades de longo prazo: a elaboração do projeto 
artístico, a coordenação geral do festival e a captação de recursos. A 
gestão inclui as tarefas relacionadas ao médio prazo: a programação 
do festival e sua administração. A produção, no nível operacional, inclui 
as atividades de logística, técnico-operacionais, comunicação, apoio e 
exibição. Estas etapas aproximam-se àquelas do ciclo cultural (UNESCO, 
2009), reconhecendo as especificidades do segmento. Esta delineação 
da cadeia produtiva dos festivais de teatro pode ser melhor visualizada 
conforme a Figura 4 na próxima página:
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Na figura, os três macroprocessos aparecem como os diferentes 
níveis das atividades da cadeia produtiva dos festivais de teatro, que se 
mesclam com o encadeamento temporal das atividades. Simplificada-
mente, a figura demonstra que, no plano teórico, a coordenação-geral 
seleciona a curadoria, dando início ao projeto artístico e à captação de 
recursos. Uma vez que o festival se torna viável, têm início as atividades de 
programação (com base no projeto artístico), de administração cotidiana 
do festival e de comunicação, sendo que esta última e a administração 
tem uma ligação mais fraca (seta tracejada). Aqui, os níveis apontam para 
outra questão: as tarefas estratégicas e táticas, por mais que tenham 
início em momentos distintos, acompanham todo o desenvolvimento 
do festival. As tarefas operacionais, por sua vez, têm uma maior diferen-
ciação temporal, e estão ligadas sobretudo aos dias em que o festival se 
materializa. As atividades de logística e de produção técnica têm início 
em um período mais próximo à execução do festival. Durante o festival, 
ocorrem as atividades de apoio, execução e as atividades formativas, 
envolvendo contato com o público. 

Após a realização do festival, identificamos um processo de retro-
alimentação que afeta não apenas o próprio festival, como também o 
público participante e outros festivais, por meio da experiência gerada. A 
fim de demonstrar as relações da cadeia produtiva num panorama mais 
amplo da economia, a figura relaciona também os demais setores que 
interagem com as etapas da cadeia, identificando as atividades afetadas. 

A seguir, detalhamos cada etapa da cadeia produtiva dos festivais 
de teatro. 

4 . 1  E T A P A S  D A  C A D E I A  P R O D U T I V A  D O S 
F E S T I V A I S  D E  T E A T R O  B R A S I L E I R O S

O primeiro conjunto de atividades que compõe a cadeia produtiva 
dos festivais seria, então, aquelas relacionadas ao projeto artístico. A 
elaboração deste define as diretrizes orientadoras dos festivais - sendo, 
como diz Bonet (2011, p. 11), o “verdadeiro sentido” dos festivais. Relacio-
nada a determinação do tema do festival e a seleção de obras e artistas 
(COELHO, 1997), o projeto artístico é, em geral, feito pelo curador, po-
dendo ou não ser feito em conjunto com a coordenação geral ou outras 
instâncias a depender da titularidade do festival. O curador pode ser 
parte da equipe de coordenação geral, indicado ou selecionado através 
de editais. Devido a diversidade de metas entre os festivais de teatro 
brasileiros, o projeto artístico desenvolvido na curadoria pode respon-
der a projetos específicos ou a objetivos mais gerais, como a busca por 
apresentar obras que não façam parte da cena cultural local e o fomento 
de determinada linguagem artística ou da produção cultural da região. 

A coordenação geral do festival relaciona-se à produção geral, sem 
envolver diretamente aspectos técnicos ou artísticos. Esta atividade de-
pende da titularidade do festival - iniciativa pública, privada (empresas ou 
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grupos teatrais) ou outras organizações sem fins lucrativos -, bem como 
do grau de dependência de administrações exteriores ao festival - conse-
lhos acionistas ou outros setores da administração pública, por exemplo. 
Sua execução costuma estar centrada na figura de coordenadores ou 
diretores-gerais, podendo envolver coordenadores de outras áreas ou de 
atividades específicas, como coordenadores das atividades formativas. 
Há, portanto, variações entre as equipes coordenadoras dos festivais 
brasileiros, sob influência da titularidade, forma organizativa (mais ou 
menos horizontal e/ou centralizada), metas, orçamento, tempo de vida 
do festival, dentre outros fatores. Contudo, em todos os casos esta é a 
atividade em que o acúmulo de experiências anteriores, especialmente 
do próprio festival, têm mais importância, em uma espécie de influência 
da trajetória anterior no conhecimento dos processos, formação da equi-
pe e distribuição das atividades que garante a integridade dos festivais.

O dia-a-dia dos festivais é organizado através das atividades de 
administração. Também aqui há uma considerável variação a depen-
der do tamanho - e do orçamento - dos festivais. Festivais menores e 
mais novos tendem a ter equipes menores, muitas vezes dividindo as 
atividades de uma maneira mais informal, de acordo com a afinidade 
e experiências prévias dos participantes. Quanto mais consolidados 
os festivais e maior seu orçamento, maiores são as equipes e a frequ-
ência de participação de profissionais atuantes na área, bem como a 
contratação de agências e/ou pessoal externo à equipe para algumas 
atividades. Também há variação com relação ao tempo dedicado para 
estas atividades. Segundo os dados do SIFTB, o menor período dedi-
cado a elas é de 50 dias, e o maior de 365 dias - na média os festivais 
brasileiros de teatro dedicaram, no período analisado, em torno de 184 
dias às atividades de planejamento e administração.

As atividades de captação de recursos têm importância central 
na cadeia do segmento, e determinam sua estabilidade ou instabili-
dade. Geralmente sob responsabilidade de sujeitos com experiência 
na atividade - sejam eles os produtores, equipes responsáveis ou, em 
casos minoritários, empresas contratadas para a função -, a captação de 
recursos tem forte ligação com o setor público. Isso porque, conforme os 
dados do SIFTB (2018), os festivais de teatro brasileiro utilizam recursos 
majoritariamente públicos, advindos de editais públicos de financia-
mento direto e de mecanismos como a Lei Rouanet. Nesse sentido, 
mesmo festivais de titularidade pública - geralmente vinculados a leis 
municipais - precisam complementar os recursos destinados a eles. À 
diferença de outras cadeias produtivas da cultura, os recursos oriundos 
da venda de ingressos são marginais no orçamento da produção de um 
festival, e os mesmos não costumam lucrar com a venda de produtos 
culturais, como camisetas ou DVDs.

Ainda, a captação de recursos imprime uma sazonalidade ao setor. 
Uma vez que os primeiros meses do ano tendem a ser utilizados para 
os processos de seleção dos editais, a realização dos festivais de teatro 
ocorre majoritariamente no segundo semestre de cada ano, como de-
monstrado no gráfico abaixo:
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Gráfico 10 – Quantidade de festivais realizados,  
segundo meses do ano (n=62)14

Fonte: elaboração própria a partir dos dados do SIFTB (2018).

Esta dinâmica temporal15 dos patrocínios culturais fazem com que 
muitas vezes os festivais sejam realizados sem ter em caixa os recursos 
obtidos, ressaltando a importância das redes formadas em torno dos 
festivais, nas quais fornecedores, profissionais e as próprias companhias 
teatrais participantes acabam atuando como parceiros regulares. Se-
gundo os dados do SIFTB (2018), em média, os festivais contam com 3 
patrocinadores.

A compreensão ampliada de parceria é frequente nas falas dos 
entrevistados. É recorrente que estabelecimentos comerciais e de ser-
viços (principalmente de transporte, alimentação e hospedagem) e os 
profissionais técnicos concedam prazos estendidos de pagamento ou 
façam pacotes especiais e de descontos para os mesmos. Além disso, 
por vezes as próprias companhias teatrais convidadas acabam arcan-
do com parte dos custos em um período inicial. Esse movimento de 
concessão de crédito diretamente entre as partes envolvidas (festivais 
com fornecedores e/ou companhias teatrais) desvela a importância das 
redes de contato para o segmento, bem como os efeitos gerados pela 
forma como se dá seu financiamento - amplamente baseado em recur-
sos públicos e, portanto, sujeito às oscilações e determinações destes.

Há uma forte relação entre a captação de recursos e a programa-
ção. Esta função se relaciona à diretoria-artística e à preocupação de 
elaborar uma programação integrada, que inclua as peças e as demais 
atividades. Sua execução varia de acordo com os festivais - alguns 
festivais, por exemplo, costumam abrir um período para o envio de 
propostas de participação, enquanto em outros a seleção prévia é feita 
pelo próprio curador. Em geral, a determinação da quantidade de com-
panhias teatrais é feita a partir dos recursos disponíveis às demandas 
das peças - tanto logísticas, como os custos de transporte da companhia 

14 Os dados do gráfico 
correspondem aos 62 
festivais mapeados 
pelo SIFTB (2018); po-
rém, como há festivais 
que ocorrem em mais 
de um mês, o total de 
ocorrências é maior do 
que 62.

15 Pagamentos feitos 
no tempo dos festivais, 
conforme explica um 
entrevistado: “Porque 
além de fornecer 
um serviço para o 
festival, eles têm o 
entendimento dessa 
mecânica que são os 
patrocínios culturais. 
Que mecânica é essa? 
Às vezes eu não tenho 
recurso antes de co-
meçar o evento, vai ter 
um tempo depois… 
Então os fornecedores, 
compreendendo isso, 
eles nos dão um prazo 
mais alargado de pa-
gamento de serviço.”.
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e de seus equipamentos, quanto às demandas estruturais da mesma, 
como espaços e equipamentos. Segundo dados do SIFTB (2018), em 
média, cada festival conta com 24 companhias teatrais presentes, sendo 
a maior parte delas (53%) do mesmo estado em que se realiza o festival. 
Esta etapa também visibiliza o papel das redes construídas em torno 
do festival: o acesso à equipamentos e espaços culturais públicos, por 
exemplo, pode determinar quais peças podem ou não ser convidadas.

Concentradas no período em torno da realização do festival, as 
atividades de logística incluem do transporte de cenários a adequação, 
locação ou liberação do uso de espaços e ao transporte, hospedagem 
e alimentação das companhias. Os custos e as próprias necessidades 
logísticas também atuam como determinantes do festival. Dois exemplos 
ouvidos nos relatos são o de dificuldade de transporte de longa distância 
de algumas estruturas comumente presentes em peças de teatro de rua e 
a falta de espaços adequados para as demandas de determinadas peças, 
de forma a impedir sua participação nos festivais. Dentro do orçamento 
voltado para estas atividades, a aquisição de passagens aéreas é a que 
exerce maior peso, como demonstra o gráfico abaixo:

Gráfico 11 - Distribuição custos de logística dos festivais (n=62)

Fonte: elaboração própria a partir dos dados do SIFTB (2018).
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Ainda no nível operacional encontram-se as atividades de produção 
técnica. Compreendidas como aquelas ligadas à técnica e operação 
de elementos do espetáculo, como iluminação e som, estas atividades 
incluem, em alguns dos festivais analisados, funções específicas de co-
ordenação técnica. As relações de trabalho estabelecidas nesta etapa 
repercutem as particularidades quanto à dinâmica de financiamento 
dos festivais - como mencionado acima, prazos e limites orçamentários 
relacionados ao caráter público dos recursos suscitam entendimentos 
diretamente entre os agentes quanto aos compromissos firmados, co-
brindo as incertezas decorrentes das dificuldades de funcionamento 
próprias do Estado. As redes de contatos dos organizadores do festival 
têm também papel relevante, sobretudo no que tange às parcerias 
com profissionais técnicos. Já as relações institucionais importam para 
o acesso aos espaços onde o evento irá ocorrer, muitas vezes públicos, 
mas podem apresentar um caráter volátil devido à falta de políticas 
públicas e ao consequente peso das mudanças de gestão dos governos.

De forma semelhante, a comunicação de um festival depende 
muito de seu tamanho e das características de seu território. Para alguns 
festivais, o contato com o público através de comunicação direta via, 
por exemplo, visita a escolas e participação em programas da rádio local 
adquirem importância, enquanto para outros a comunicação é delegada 
centralmente a uma assessoria contratada e inclui a mídia paga. Todos os 
relatos, no entanto, apontam para a importância das redes sociais para a 
divulgação do festival e a comunicação com o público, bem como para 
a importância do reconhecimento na geração de mídia espontânea.

Conforme dados do SIFTB (2018), 96% dos festivais de teatro anali-
sados promovem atividades formativas durante sua execução. Estas 
ações estão relacionadas às finalidades do festival, sobretudo àquelas de 
lógica artística e social/territorial16, como aponta Bonet (2011). Voltadas 
para a comunidade artística e para a sociedade em geral, as atividades 
formativas incluem mesas de conversa ou debates, exibições, oficinas, 
aulas abertas e outras, visando desenvolver novos públicos, desenvolver 
o diálogo intercultural e permitir uma reflexão mais profunda do feito 
artístico. No modelo proposto, estas atividades e a comunicação se re-
lacionam à difusão dos festivais, compreendida como a disseminação 
de expressões culturais para a comunidade em geral sem ter, necessa-
riamente, um componente de consumo destas expressões.

As atividades relacionadas à exibição e apoio são aquelas que 
envolvem diretamente o contato com o público nos dias do festival. 
Consideramos aqui a exibição dos espetáculos e apresentações, atua-
ção das equipes de apoio, compreendidas como equipes de seguran-
ça, orientação ao público, venda de ingressos (quando esta ocorre) e 
outras funções semelhantes. Os dados do SIFTB (2018) apontam que, 
em média, cada edição de um festival conta com 27 espetáculos e 54 
apresentações. Metade das edições mapeadas pelo sistema apresentam 
pelo menos 20 espetáculos e 30 apresentações por edição.

16 Bonet (2011) reuniu 
os objetivos e finalida-
des mais citados em 
documentos progra-
máticos de festivais, 
organizados conforme 
a lógica artística, so-
cial/territorial e indus-
trial. Esta listagem não 
exaustiva de objetivos 
pode ser encontada 
em Bonet (2011).
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Nem todos os festivais contam com bilheterias, como no caso de 
festivais de teatro de rua, ou cobram pela entrada. De modo a contemplar 
essa questão, identificamos três diferentes formas de acesso a um festi-
val: irrestrito (sem ingressos), restrito (caso da distribuição de ingressos 
gratuitos) e comercializado (venda de ingressos). Como qualquer tipolo-
gia, esta é uma divisão de tipos ideais - na realidade eles não estão tão 
separados: um festival pode, por exemplo, distribuir alguns ingressos 
gratuitos e cobrar os demais. Ademais, consideramos que estas ativida-
des também envolvem parcerias e desenvolvimento tecnológico dos 
festivais, como pela manutenção de vendas on-line e pontos de venda 
conveniados aos mesmos.

Ao final do festival, tem lugar um processo de retroalimentação 
a partir da experiência proporcionada, tanto por parte do público, que 
processa as informações adquiridas e dá continuidade ou não ao enga-
jamento junto ao festival pelas mídias sociais e, na nova edição, retorna 
a participar; quanto por parte de outros festivais, cujos curadores, pro-
gramadores e/ou coordenadores gerais podem ter participado direta-
mente ou adquirido informações indiretamente acerca dos espetáculos 
e apresentações, influenciando no projeto artístico de outros festivais. 
Como comentado anteriormente, a organização do festival gera ainda 
uma retroalimentação para o próprio, na medida em que a familiaridade 
com processos, equipes e, em certa medida, com espetáculos, influencia 
as escolhas a serem realizadas na próxima edição do festival.

Por fim, é importante mencionar os demais setores da economia 
afetados indiretamente pela cadeia produtiva. De maneira geral, as 
etapas mobilizam setores distintos e de alta afinidade com as tarefas 
realizadas, como é o caso da etapa de comunicação com a contratação 
de gráficas para a elaboração de material de divulgação e de mídia paga, 
e de apoio, com a elaboração de camisetas promocionais para a equipe 
de apoio e a contratação de plataformas web para comercialização de 
ingressos. A etapa de logística, como mencionada anteriormente, é a 
que mais mobiliza setores da economia local, como hotelaria, restauran-
tes e bares. É interessante observar que, na etapa da exibição, há uma 
mobilização grande da economia informal, incluindo desde aplicativos  
de transporte até ambulantes.

5 .  P A N O R A M A  D E  P O L Í T I C A S  
P Ú B L I C A S  I N T E R N A C I O N A I S  
P A R A  F E S T I V A I S  D E  T E A T R O .

Os festivais de teatro são muito marcados pelo local onde ocorrem. 
Mais do que diferentes sequências de apresentações e atividades, cada 
festival carrega consigo traços de onde é realizado, que impactam os 
objetivos do projeto curatorial, as questões de logística e as distintas 
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cenas culturais onde ocorrem. Compreende-se, assim, porque a maior 
parte dos festivais é nomeado de acordo com a cidade em que acontece 
– e a possibilidade de um festival se descaracterizar quando ocorrem 
mudanças significativas em sua localização (BONET, 2011, p. 8).

No mundo moderno ocidental, os grandes festivais de teatro têm 
como marco os festivais de Edimburgo (Escócia) e Avignon (França), 
cujas primeiras edições ocorreram em 1947 (BONES, 2017). Enquanto 
na Europa o surgimento destes festivais se relaciona à reconstrução do 
pós-guerra, o mesmo não ocorre em outras regiões. Na América Latina, 
os primeiros grandes festivais de teatro ocorreram por volta da década 
de 1960. Em 1958, é criado no Brasil o Festival Santista de Teatro (REDE 
BRASILEIRA DE FESTIVAIS DE TEATRO, 2017); posteriormente, em Cuba 
inicia o Festival de Teatro Latino-Americano, e na Colômbia, o Festival 
Internacional de Teatro de Manizales (TABARES, 2017). Na África, os 
festivais e o teatro eram considerados ferramentas para combater a 
opressão colonial: desde 1970, a União Africana inclui os festivais como 
uma das recomendações prioritárias para a democratização da cultura 
(KÓVACS, 2009).

A quantidade de festivais tem crescido nos últimos anos. Dois exem-
plos são os dados trazidos pelo Observatório de Budapeste, que identifi-
cou que apenas 12% dos festivais ocorridos em 2004 tinham mais de 20 
anos (THE BUDAPEST OBSERVATORY, 2006), e por Pereira (2016), que ao 
analisar os festivais portugueses, percebeu que enquanto 18 festivais sur-
giram na década de 1990, nos anos 2000 surgiram outros 71 - e somente 
entre 2010 e 2015 surgiram mais 78. Este crescimento suscitou diferentes 
respostas governamentais na medida em que o segmento ganhou espaço  
dentro do setor cultural. 

Esse fenômeno também é observado no Brasil – dos 62 festivais 
mapeados pelo SIFTB (2018), 42 tem origem a partir dos anos 2000. 
Mapear as políticas desenvolvidas para festivais em outros países, foco 
dessa seção, possibilita a identificação de elementos e estratégias que 
possam ser aplicados no Brasil. A escolha dos países a serem analisados 
foi feita a partir da leitura de bibliografias sobre políticas para a cultu-
ra e, mais especificamente, para festivais e artes cênicas pelo mundo, 
seguida de um mapeamento dos documentos oficiais e de pesquisas 
feitas sobre eles. A partir disso, consideramos países que possuíam i) re-
presentatividade internacional, isto é, diversos festivais e/ou um grande 
festival de destaque; e ii) políticas públicas que atendessem o segmento 
de festivais de teatro. Assim, analisamos nove países: África do Sul, Ar-
gentina, Austrália, Bélgica, Canadá, Chile, Escócia (Reino Unido), França 
e Portugal. Com este panorama da estrutura institucional de apoio ao 
teatro, objetivamos levantar a existência de suporte ao setor e aos seus 
festivais, bem como destacar, quando possível, como as organizações 
têm acesso aos mecanismos de suporte.
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Á F R I C A  D O  S U L

A África do Sul assemelha-se ao modelo do Reino Unido em alguns 
aspectos. O primeiro é o papel exercido pela Loteria Nacional. Desde 
2002, a Loteria repassa parte de seus ganhos às “boas causas”. Em 2017, 
12,5% destes recursos foram distribuídos, por meio de agências espe-
cializadas, ao setor de Artes, Cultura e Patrimônio Nacional. Também 
se assemelha pela existência do National Arts Council of South Africa, 
agência do Department of Arts and Culture. Este Conselho lançou a ver-
são para a discussão de seu White Paper on Arts, Culture and Heritage 
em 2016. Neste, as políticas para o teatro incluem o estabelecimento 
de um circuito nacional de teatros subsidiados pelo Departamento 
(ao menos um por província), a ser redefinida em ciclos de dois a três 
anos, e a disponibilização de fundos para os teatros que ficarem de fora 
desse circuito. As candidaturas para o acesso aos fundos são realizadas 
virtualmente, por meio do site National Arts Council, de acordo com 
critérios pré-estabelecidos. 

De forma semelhante, o White Paper prevê o estabelecimento de 
ao menos uma companhia de dança contemporânea e uma de teatro 
para cada província, disponibilizando fundos para 25 a 50 companhias 
(a depender da população da província) que trabalhem com ou lidem 
com questões locais. Prevê, ademais, a disponibilização de fundos para 
a realização de um festival anual, com edições ocorrendo em diferentes 
províncias a cada ano, bem como o financiamento dos melhores tra-
balhos escolhidos por um painel independente para que estes possam 
participar de festivais internacionais (SOUTH AFRICA, 2016).

naTIOnal aRTs fEsTIval (gRahamsTOwn)
Iniciado na década de 1970 e proclamado o maior evento artístico 

anual do continente africano, o National Arts Festival ocorre na pequena 
cidade de Grahamstown e durante 11 dias recebe uma programação 
que, além do teatro, conta com exibições audiovisuais, leituras, música 
e workshops. O festival possui uma programação principal e uma pa-
ralela, além de um festival paralelo voltado para crianças (NATIONAL 
ARTS FESTIVAL, 2017).

A R G E N T I N A

No país o teatro é objeto de apoio estatal desde 1958, mesmo ano 
da criação do Fundo Nacional das Artes, principal mecanismo de fomen-
to ao setor. Conforme Allasino (2017), este apoio é feito com isenções, 
subsídios, prêmios, bolsas e crédito à atividade teatral independente. 
Ademais, em 1997 a Lei Nacional do Teatro Nº 24.800 estabeleceu o 
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Instituto Nacional do Teatro da República Argentina (INT), com recursos 
majoritariamente oriundos da Lei de Serviços de Comunicação Audio-
visual (10% destinados ao INT) e do imposto aplicado sobre os prêmios 
da Loteria Nacional (1% destinado ao INT). Estipula-se que 90% do or-
çamento do Instituto seja aplicado no fomento das atividades teatrais. 

É de responsabilidade do INT a organização de concursos, mostras 
e festivais, e a concessão de prêmios, distinções, estímulos, reconhe-
cimentos especiais e bolsas de estudo e aperfeiçoamento. Para isso, 
ele possui três linhas de ação: a) concessão de subsídios e bolsas; e 
implementação de planos, programas e projetos de ação direta b) para 
as províncias e c) de alcance nacional. Esta última abarca a implemen-
tação de Festivais Provinciais de Teatro e o Festival Nacional de Teatro 
(a partir de espetáculos selecionados nas províncias e na Cidade de 
Buenos Aires). O INT também promove o Circuito Teatral INT, no qual 
espetáculos selecionados participam de um circuito teatral de 45 dias 
pelas províncias argentinas. 

Além dos mecanismos federais, algumas províncias possuem me-
canismos próprios de fomento regulamentados e operativos. São elas: 
a província de Buenos Aires, com o Conselho Provincial de Teatro Inde-
pendente; Tucumán, com a Comissão Provincial de Teatro Independente; 
e a Cidade Autônoma de Buenos Aires, que possui o Instituto para a 
Proteção e Fomento da Atividade Teatral Não Oficial da Cidade.

O Ministério de Cultura da Cidade de Buenos Aires tem diferentes 
programas de fomento às artes cênicas e aos festivais (BUENOS AIRES 
CIUDAD, 2018). Destacam-se o Fundo Metropolitano de Cultura e o 
Instituto para a Proteção e Fomento da Atividade Teatral não Oficial 
(PROTEATRO). O Fundo fornece subsídios anuais por meio de quatro 
linhas, incluindo a de cooperação sociocultural, formação e capacitação 
(subdividida em intercâmbio nacional e internacional, pesquisa, formação 
e capacitação, difusão) e a de eventos culturais. Já o PROTEATRO atua por 
meio de três linhas: salas independentes, grupos comunitários, estáveis 
e eventuais, que inclui subsídios para a realização de jornadas ou cursos 
de treinamento, pesquisa e aperfeiçoamento; e projetos especiais, que 
abarca a produção de festivais ou eventos, bem como o transporte de 
pessoas ou grupos. Ambos funcionam através de convocatórias públicas 
para pessoas físicas ou jurídicas com domicílio na Cidade.

fIEsTa nacIOnal DE TEaTRO (aRgEnTIna)
O projeto iniciou em 1985, promovido pela então Dirección Nacional 

de Teatro y Danza, e a partir de 1991 passou a ocorrer fora de Buenos 
Aires. A mostra ocorre anualmente e é composta pelos espetáculos se-
lecionados por um jurado especialista durante os festivais provinciais. 
Sua promoção é feita pelas entidades locais e nacionais. A edição de 
2017 da Festa, por exemplo, ocorreu em Mendoza e foi promovida pela 
cidade de Mendoza e por sua Secretaria de Cultura, pela cidade de Go-
doy Cruz, pelo Ministério de Cultura e pelo Instituto Nacional do Teatro.
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A U S T R Á L I A

Na Austrália, o governo nacional tem papel central. Enquanto o 
Departamento de Comunicação e Artes é o responsável pelo desenvol-
vimento das políticas culturais, o órgão responsável pelo financiamento 
é o Australia Council for the Arts. Contudo, o Departamento desenvolve 
alguns programas de financiamento. Um exemplo é o Festival Australia, 
que visa descentralizar o apoio a eventos artísticos. Voltado a eventos 
que ocorram em áreas mais periféricas do país, o programa é acessível 
a artistas e organizações e funciona através de duas rodadas de candi-
daturas anuais, com uma verba total de aproximadamente $ 1.2 milhões 
(AUSTRALIA, 2017a e 2017b). 

O Conselho, por sua vez, dá suporte aos festivais por meio do Major 
Festivals Initiative, fundo para o qual são alocados anualmente $ 1,5 mi-
lhões (AUSTRALIA, 2017c; CAIAF, 2017). Este fundo é administrado pela 
Confederation of Australian International Arts Festival, organização sem 
fins lucrativos composta pelos sete maiores festivais internacionais do 
país, a saber: Adelaide Festival, Brisbane Festival, Darwin Festival, Melbour-
ne Festival, Perth International Arts Festival, Sydney Festival e Tasmanian 
International Arts Festival (AUSTRALIA, 2017c). 

Além disso, o Australia Council dá suporte financeiro às 28 principais 
companhias de artes performáticas do país através do Major Performing 
Arts Board. O suporte às organizações de pequeno e médio porte era feito, 
até 2016, por meio do programa Key Organisations, que selecionava em 
torno de 140 organizações de liderança nacional e excelência artística. 
Após esse ano, o programa foi substituído pelo Four Year Funding. As 
organizações selecionadas podem inserir projetos com orçamentos entre 
$ 75.000 e $ 300.000 por ano, e o programa tem como objetivo conferir 
maior segurança de longo prazo às organizações pequenas e média com 
destaque regional, nacional ou internacional (AUSTRALIA, 2018a e 2018b). 

fEsTIval DE sIDnEy (syDnEy, ausTRálIa)
Concebido pelo Comitê de Sydney, pela Cidade de Sydney e pelo 

governo do estado de Nova Gales do Sul como um festival para atrair 
pessoas durante o mês de janeiro. A primeira edição do festival ocorreu 
em 1977 e desde então acontece anualmente na cidade. O festival reúne 
instalações artísticas, arte indígena, música, circo, dança e teatro e é um 
dos maiores da Austrália.

B É L G I C A

Durante a década de 1970, a Bélgica institucionalizou a autonomia 
de suas regiões e comunidades linguísticas (francesa, holandesa e ale-
mã), por meio do Pacto Cultural. O Estado federal seguiu responsável 
por questões nacionais como segurança e seguridade social, as regiões 
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ficaram responsáveis por questões como economia e emprego e as co-
munidades linguísticas17 ficaram responsáveis pela educação, bem-estar 
social e cultura (JANSSENS; HESTERS; LEBON, 2014)18. Esta separação levou 
a diferentes modelos de governo e de políticas públicas na área cultural: 
mesmo mecanismos de financiamento à cultura como a Loteria Nacional 
reparte os recursos destinados às boas causas entre o governo federal 
e cada uma das comunidades linguísticas (LOTERIE NATIONALE, 2018). 
As comunidades linguísticas, portanto, são os atores proeminentes no 
financiamento da cultura.

Aqui, queremos destacar as políticas das comunidades francesa 
e da flamenca, promotoras do Kustenfestivaldesarts, festival anual que 
ocorre na capital Bruxelas. Na região francesa, o Ministério da Cultura 
da Comunidade Francesa Belga é o responsável pelas políticas culturais, 
dando suporte à criação artística, aos artistas profissionais, às grandes 
instituições culturais e à disseminação das atividades artísticas no nível 
local. O suporte é dado majoritariamente via contratos de subsídios. Estes 
contratos geralmente são feitos para períodos de 4 a 5 anos e contém 
um programa de objetivos e prioridades acorde com o setor apoiado. 

Conforme Janssens, Hesters e Lebon, este tipo de contrato permite 
transparência - uma vez que os detalhes dos subsídios e do programa 
acordado são disponibilizados ao público -, e harmonização - já que as 
regras são aplicadas igualmente (ainda que os programas possam ser 
customizados de acordo com as organizações apoiadas). Além disso, o 
Ministério conta com mais de 30 organismos consultivos responsáveis 
por assessorar o Ministro.

Em Flandres (região e comunidade flamenca), cada novo Ministro 
deve apresentar um plano para os cinco anos de governo, contendo 
as atividades e os objetivos de longo prazo previstos. Desde 2008, o 
organismo consultivo que apoia o Ministro da Cultura é o Organismo 
Consultivo Estratégico para a Cultura, Juventude, Esportes e Mídia, for-
mado por especialistas independentes e representantes da sociedade 
civil. As políticas de suporte, por sua vez, visam a continuidade das 
organizações, focando no financiamento estrutural.

kusTEnfEsTIvalDEsaRTs (bRuxElas, bélgIca)
A região de Bruxelas é oficialmente bilingue (holandês e francês). 

Consequentemente, tanto a Comunidade Flamenca quanto a Francesa 
tem competências sobre a região na área cultural, de forma que as orga-
nizações da região podem obter financiamento e suporte de ambas as 
comunidades. Assim, embora não pareçam existir políticas específicas 
para festivais, foi a cooperação entre as Comissões Comunitárias Francesa 
Flamenga que deu origem ao Kustenfestivaldesarts (JANSSENS; HESTERS; 
LEBON, 2014). O Kustenfestivaldesarts é um festival anual, iniciado em 
1994 e centrado na arte performática contemporânea - teatro, dança, 
performances, filmes e artes visuais -, que durante três semanas recebe 
artistas nacionais e internacionais (KUNSTENFESTIVALDESARTS, 2017).

17 As comunidades lin-
guísticas se diferem de 
acordo com o idioma 
oficial da região, sen-
do elas a comunidade 
francesa, a flamenca e 
a alemã.

18 Desde então, apenas 
a Comunidade Fla-
menca uniu o governo 
regional ao da co-
munidade linguística 
(JANSSENS; HESTERS; 
LEBON, 2014).
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C A N A D Á

No Canadá, o Canada Council for the Arts, sob responsabilidade do 
Minister of Canadian Heritage, é o responsável pelas políticas culturais 
e pelo suporte às artes. Para organizações profissionais de teatro, o 
Conselho oferece subsídios plurianuais (3 anos). Além disso, o Conselho 
tem seis linhas de subsídio que, em geral, também abarcam teatro e 
possíveis festivais. Um exemplo é o programa Explore and Create que, 
visando promover o ciclo criativo de pesquisas e projetos artísticos que 
culminem em exibições ou mostras, oferece até $ 100.000 por ano para 
organizações teatrais, podendo chegar a $ 300.000 durante o período 
apoiado (CANADA COUNCIL FOR THE ARTS, 2018). São ofertados, ade-
mais, uma série de fundos estratégicos (por exemplo, para pessoas com 
deficiência) e premiações como a Governor General Awards in Visual and 
Media Arts, que abarca as artes performáticas.

Ainda no nível federal, o governo canadense oferece diretamente 
fundos para as artes, cultura e esportes. Dentre eles, cabe destacar o 
Canada Arts Presentation Fund. Por ele, o governo central oferece sub-
venções e contribuições19, mecanismos acessíveis para organizações 
artísticas profissionais e para séries de artes performática (compreendi-
das como uma série de ao menos três apresentações por temporada). 
Para ambos são fornecidos até 25% dos gastos elegíveis - custos com 
projetos infraestruturais, por exemplo, não são cobertos20, sendo que as 
subvenções têm um teto de $ 100.000 e as contribuições, de $ 200.000 
para artistas e de $ 500.000 para as organizações, com a possibilidade 
de acordar apoios plurianuais (CANADA, 2013; 2018). Os festivais tam-
bém podem ser apoiados nos níveis subnacionais - por exemplo, pelo 
Bureau des festivals et des événements culturels de Montreal (FESTIVAL 
TRANSAMÉRIQUES, 2018a).

fEsTIval TRansaméRIquEs (mOnTREal, canaDá)
Iniciado em 1985 como Festival de Théâtre des Amériques, o atual 

Festival TransAmériques ocorre desde 2007 anualmente na cidade de 
Montreal. Com forte caráter internacional, o festival reúne teatro, dança, 
performances e, como os próprios apresentam, outras formas de arte 
inclassificáveis. O festival tem diferentes parceiros, com destaque ao 
Minister of Canadian Heritage e seu Canada Council for the Arts e, no 
nível subnacional, ao Conseil des arts et des lettres du Québec, ao Conseil 
des Arts de Montréal e ao Bureau des festivais et des événements culturels 
da cidade (FESTIVAL TRANSAMÉRIQUE, 2018ª, 2018b).

C H I L E

As políticas culturais chilenas têm como principal ator o Estado 
nacional, através do Conselho Nacional da Cultura e das Artes (CNCA). 
Criado pela Lei Nº 19.891, de 2003, o conselho define as políticas culturais 

19 Enquanto as 
contribuições exigem 
como contrapartida a 
prestação de contas e 
relatórios de atividade, 
as subvenções exigem 
somente a entrega de 
relatórios de atividade.

20 Alguns dos gastos 
elegíveis são: custos 
relacionados à seleção 
dos artistas (incluindo 
viagens e hospeda-
gem), salários da 
equipe administrativa 
e dos apresentadores, 
custos de marketing, 
custos operacionais, 
custos relacionados 
a atividades com a 
comunidade, custos 
relacionados ao trei-
namento da equipe, 
dentre outros.
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a partir das propostas emanadas dos distintos setores e as implementa. 
Além disso, o Conselho organiza a Mostra de Dramaturgia Nacional, o 
concurso público de escrita teatral chilena, em paralelo ao Prêmio Na-
cional de Artes de Representação e Audiovisuais do Chile, que desde 
1993 distingue obras destacadas.

Com relação ao suporte financeiro, o documento “Política Teatral 
2017 - 2022” aponta o predomínio do financiamento público (CHILE, 2017). 
O Fundo Nacional de Desenvolvimento Cultural e das Artes (do espa-
nhol, Fondart) é o principal instrumento de financiamento público para 
o teatro. Seus recursos são divididos em dois fundos distintos: Fondart 
Nacional e Fondart Regional, com editais lançados on-line e categorias 
como Fomento às Artes e Desenvolvimento cultural regional. Em 2017, 
cerca de 60% das verbas disponibilizadas pelo Fundo foram investidas 
nas artes cênicas: aproximadamente $ 2.521.188.919 (CHILE, 2017, p. 62).

Ainda conforme o documento, a assistência ao teatro no Chile se 
concentra nos festivais de verão e em projetos de duração limitada. Con-
sequentemente, há um baixo nível de estabilidade para o setor. Ademais, 
o suporte do Fondart tem alguns pré-requisitos como a apresentação de 
críticas teatrais, o que dificulta sua democratização uma vez que muitos 
teatros, sobretudo teatros de rua, não recebem tais críticas (CHILE, 2011).

Quanto ao financiamento privado, o Chile conta com a Ley Valdés, 
um mecanismo de incentivo tributário de diminuição dos impostos co-
brados sobre rendas. Entretanto, ainda que fundações culturais sem fins 
lucrativos sejam passíveis de receber doações por estes mecanismos, 
companhias teatrais estão excluídas dele (CHILE, 2011). Por outro lado, 
a venda de entradas é isenta de impostos no país. 

sanTIagO a mIl (sanTIagO DO chIlE, chIlE)
A ditadura chilena foi um baque também para as artes cênicas. 

Desaparecimentos, fechamentos e saque de teatros, exílios marcaram o 
período, e o teatro apenas começaria a se recuperar na década de 1980 
e 1990 (CHILE, 2011). Nesse período, é feita em 1994 a primeira edição 
do Teatro a Mil. A partir de 2006, tendo em vista o seu crescimento, ele 
passa a se chamar Festival Internacional Santiago a Mil, com edições 
anuais a cada mês de janeiro e centrado em Santiago. O crescimento 
também levou a criação em 2004 da Fundação Teatro a Mil, organização 
sem fins lucrativos que desde então promove o festival (FUNDACIÓN 
TEATRO A MIL, 2017). Este caráter da organização permite que o festival 
seja financiado tanto diretamente pelo Estado quanto indiretamente 
por meio da Ley Valdés. 

E S C Ó C I A  -  R E I N O  U N I D O

Ao lado da Inglaterra, do País de Gales e da Irlanda do Norte, a Es-
cócia é uma das quatro nações que compõem o Reino Unido. Fundado 
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ainda na década de 1940, somente em 1990 o Arts Council of Great Britain 
desenvolveria uma estratégia política, em coordenação com outros or-
ganismos nacionais e regionais. Em 1994, o Arts Council é dividido por 
regiões: Arts Council of England, Scottish Arts Council e o Arts Council of 
Wales. Atualmente, a Escócia mantém o Creative Scotland, agência criada 
em 2010 que absorveu as funções do Scottish Arts Council e do Scottish 
Screen, tornando-se responsável pela cultura, artes e indústrias criativas, 
com a ressalva de que o financiamento das companhias nacionais de 
arte passou a ser responsabilidade do governo escocês. 

Através dos repasses às “boas causas”, a Loteria Nacional do Reino 
Unido é, desde 1994, uma das principais financiadoras da cultura (FISHER; 
ORMSTON, 2011). Atualmente, dos 25% destinado às boas causas, 20% é 
destinado às Artes. Estes recursos são distribuídos para projetos especí-
ficos, definidos por 12 organizações especialistas – incluindo a Creative 
Scotland (THE NATIONAL LOTTERY, 2018a, 2018b). 

Com verbas do governo federal e da Loteria Nacional, o Creative 
Scotland mantém três linhas de programas de financiamento à cultura 
por meio das quais foram repassadas às artes £67,2 milhões no período 
2016/2017 (CREATIVE SCOTLAND, 2017). São elas: financiamentos regu-
lares para organizações durante três anos, a fim de dar estabilidade às 
mesmas; projetos de financiamento aberto, para indivíduos e organi-
zações com projetos de até dois anos de duração; e financiamentos 
direcionados para formas de arte, especialidades ou áreas geográficas, 
tendo como exemplo o Made in Scotland, que cobre parte dos custos 
dos artistas que se apresentam no Fringe Festival (SCOTLAND, 2017d)21. 
Além disso, o governo mantém fundos específicos para projetos através 
de parcerias com autoridades locais e organizações. Dentre eles, cabe 
destacar o Edinburgh Expo Fund Festival, voltado especificamente para 
os festivais ocorridos na cidade de Edimburgo, caso aqui analisado. To-
dos os programas são publicados na página do Creative Scotland, e as 
organizações podem se candidatar uma vez que cumpram os requisitos 
de cada programa.

EDImbuRgO, EscócIa

Edimburgo é uma cidade de festivais. Desde 1947, ocorrem anual-
mente o Festival Internacional de Edimburgo, de artes performáticas; 
o Festival Fringe, criado como um festival paralelo pelas próprias com-
panhias teatrais; e o Festival Internacional de Filmes. Com o passar dos 
anos, outros festivais foram sendo criados: atualmente são 12 os festivais 
regulares (EDINBURGH, 2017). 

Para dar suporte a estes festivais, o Creative Scotland mantém o 
Edinburgh Expo Fund Festival. Criado em 2007 para “auxiliar a manu-
tenção da competitividade internacional dos festivais, aumentar os 
fundos disponíveis para artistas com base na Escócia e para encorajar 
a colaboração artística”. Desde 2008 este fundo fornece anualmente 2 
milhões de euros para os 12 festivais que ocorrem na cidade, com verbas 

21 O acesso às mes-
mas é feito através de 
candidaturas por meio 
de editais abertos 
pelo Creative Scotland 
para os quais qual-
quer organização - e 
indivíduo, no caso do 
financiamento aberto 
- pode se candidatar 
desde que preencha 
aos requisitos do 
edital. As candidaturas 
são analisadas por 
especialistas por meio 
dos critérios definidos 
pelos editais, e, no 
caso do financiamen-
to aberto, se dividem 
em candidaturas que 
solicitem até £ 15.000, 
mais que £ 15.000 e 
entre £ 100.000 e £ 
150.000 (CREATIVE 
SCOTLAND, 2018).
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vindas do governo federal e da Loteria Nacional (SCOTLAND, 2017a). 
Além disso, algumas das organizações promotoras destes festivais são 
Organizações Financiadas Regularmente pelo Creative Scotland, como 
a Edinburgh Art Festival, Edinburgh Festival Fringe Society e a Edinburgh 
International Festival (SCOTLAND, 2017b)

Os festivais também recebem financiamento pelo nível subnacional, 
em nível municipal, pelo City of Edinburgh Council (THE GUARDIAN, 2010). 
Tendo em vista a importância dos festivais para a cidade, em agosto 
de 2017 o Conselho propôs a criação de um fundo específico para seu 
financiamento, por meio do qual serão investidos £ 1 milhão por ano 
durante cinco anos (BBC, 2017).

F R A N Ç A

Na França, o responsável pelas políticas culturais é o Ministério da 
Cultura. O atual modelo cultural do país, tido como altamente interven-
cionista, se relaciona a um contexto de busca pela democratização no 
pós-guerra, em que as coletividades locais passaram a promover ativi-
dades locais. Em resposta, o Ministério começou a descentralizar suas 
atividades de três maneiras: aumentando o número de representações 
locais do Ministério, construindo equipamentos culturais22 e atuando 
junto às coletividades locais. Por isso, mais do que delegação de res-
ponsabilidades, pode-se dizer que na França há uma territorialização 
da cultura (QUILES, 2015).

Ao longo do tempo, o Ministério e as coletividades locais atuam de 
formas diferentes. Algumas que merecem destaque são: a construção 
dos Comitês Regionais e das Casas de Cultura durante a década de 1960, 
e a atuação por meio de financiamento cruzado, no qual metade dos 
custos dos projetos eram arcados pelos municípios e a outra parte pelo 
Ministério. Já na década de 1970, a atuação ministerial ocorria por meio 
de contratos de desenvolvimento cultural nos quais a verba municipal 
alocada para a cultura era devolvida aos municípios pelo Ministério. 
Estas ações de territorialização embasaram o cenário atual, no qual 

as coletividades territoriais, particularmente os municípios, 
sem obrigação legal, financiam diretamente a maioria das 
despesas culturais, com um orçamento total de cerca de 7 
bilhões de euros, aos quais se pode acrescentar o apoio do 
Estado. Alguns grandes municípios consagram cerca de 25% 
do orçamento à cultura. (QUILES, 2015, p. 2).

Ainda assim, o Estado francês tem papel decisivo para as artes cênicas 
ao disponibilizar um orçamento considerável, acompanhado de ações de 
apoio voltadas para a criação, difusão e transmissão (COALITION..., 2008). 
Há intervenção do Estado em instituições públicas nacionais e, em parceria 

22 No que concer-
ne ao teatro, cabe 
destacar a atuação 
de Jeanne Laurent, 
da Secretaria de Belas 
Artes do Ministério da 
Educação, responsá-
vel pela criação dos 
Centros Dramáticos 
Nacionais durante 
os anos 1940 e quem 
apoiou Jean Villar na 
criação do Festival 
de Avignon - um dos 
primeiros festivais de 
teatro do mundo e 
que foi essencial para 
a descentralização 
da cultura francesa 
(FESTIVAL D’AVIGNON, 
2017)
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com autoridades locais e regionais, em organizações credenciadas que 
variam entre centros nacionais de teatro e música a centros nacionais de 
artes de circo e de rua (MICHEL, 2014). À parte dessa rede, instituições, 
artistas independentes e festivais recebem apoio majoritariamente de 
organizações regionais ou locais. Além disso, existem mecanismos le-
gislativos referentes à diminuição de impostos para o setor como um 
todo, reforço dos mecanismos de mecenato e criação de um fundo a 
partir da contribuição de parte dos recursos coletados por sociedades de 
direitos autorais (COALITION..., 2008), o qual já beneficiou eventos como 
o Festival d’Avignon.

Contudo, ao analisar os dados orçamentários da cultura em 2004 e 
2005, Négrier (2017) aponta que enquanto os investimentos em festivais 
são a menor porção do orçamento federal, são consideráveis os investi-
mentos com festivais feitos pelos Conselhos Regionais e Departamentais: 
aproximadamente 25% do orçamento dos Conselhos Regionais e 30% 
dos Departamentais.

fEsTIval D’avIgnOn (avIgnOn, fRança)
O Festival d’Avignon foi iniciado em 1947 por Jean Vilar, ator e diretor 

francês. O festival foi administrado pelo Conselho da Cidade de Avignon 
até 1980, quando passou a ser administrativamente independente. O 
governo, contudo, entra no Conselho do Festival, o qual passa a receber 
subsídios públicos (FESTIVAL D’AVIGNON, 2017a). As políticas públicas 
nacionais e locais são perceptíveis nos apoios ao festival, financiado pelos 
Ministério da Cultura e Comunicação, Ministério da Educação Nacional, 
pela Cidade de Avignon, pela Comunidade do Grande Avignon, pelo 
governo da região administrativa da Provença-Alpes-Costa Azul, pelo 
Departamento de Vaucluse, além de por programas da União Europeia 
(FESTIVAL D’AVIGNON, 2017b).

P O R T U G A L

Em Portugal, a promoção da cultura é obrigação do Estado desde a 
Revolução de 1974. Contudo, somente em 1995 foi estabelecido o Minis-
tério da Cultura23. Desde então, os governos têm estabelecido parcerias 
com os governos locais visando maior descentralização (GOMES; MARTI-
NHO, 2011), que ocorre por meio da transferência de responsabilidades, 
em especial para manter equipamentos culturais de leitura, teatros e 
salas de cinema – entende-se, assim, a existência de redes como a Rede 
de Leitura Pública e a Rede de Teatros. Existem também as Direções 
Regionais de Cultura, organismos que são parte do Ministério da Cultura 
e que, conforme Anico (2009, p. 63), buscam garantir a homogeneidade 
da administração das políticas estatais de cultura no país. Consequente-
mente, apesar da atuação dos níveis locais de governo, o Estado central 
tem papel preponderante na definição da política cultural nacional.

23 Em 2011, o Ministério 
da Cultura foi extinto 
com a subida de um 
novo governo ao 
poder, passando a ser 
uma Secretaria, junto 
a outras extinções e/
ou fusões de organis-
mos. Decisão polêmi-
ca, seria revertida em 
2015, com a recriação 
do Ministério por outro 
governo.
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Na área teatral, cabe ressaltar o papel da Direção Geral das Artes 
(DGArtes). A DGArtes oferece editais para apoios pontuais à programa-
ção, na qual estão inclusas as “vertentes de festivais (ou outros eventos 
equiparados) e de programação de espaços culturais” (RTP NOTÍCIAS, 
2017). Ademais, são dados subsídios à realização de festivais em geral 
através do Sistema de Apoio à Realização de Festivais Nacionais, do 
Instituto do Cinema, Audiovisual e Multimedia. Estes subsídios atendem 
entidades – pessoas ou coletivos – que desenvolvam ou tenham como 
objeto social a organização e produção de festivais de cinema, audio-
visual e multimídia, podendo ser apoios anuais ou plurianuais, com a 
duração de três anos (VERBOJURÍDICO, 2004).

fEsTIval InTERnacIOnal DE TEaTRO  
DE ExpREssãO IbéRIca – fITEI (pORTO, pORTugal)
Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica (FITEI) ocorre 

desde 1978 na cidade do Porto, em Portugal. Primeiro festival de teatro 
do país (FITEI, 2017), ocorre anualmente e busca fomentar as artes per-
formáticas e a arte contemporânea ibérica, incluindo Portugal, Espanha, 
América Latina e Países Africanos de Língua Portuguesa sem excluir a 
possibilidade de participação de grupos artísticos de outros países (FITEI, 
2017). É organizado pela cooperativa cultural sem fins lucrativos Fitei 
Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica, CRL. Em algumas 
edições, como a de 2006 e de 2013, a falta de suporte financeiro pelos 
diferentes níveis estatais quase impossibilitou a execução do festival - 
ocorrendo em grande parte pela colaboração de outras organizações 
culturais em 2006 e pela presença de grupos brasileiros financiados 
pela FUNARTE em 2013 (FITEI, 2017).

E  N O  B R A S I L ?

A partir do panorama aqui apresentado, pode-se perceber um pre-
domínio do suporte financeiro ao setor das artes cênicas e aos festivais, 
ainda que alguns países, como a Argentina, promovam diretamente 
ciclos de festivais. Com frequência percebe-se uma preocupação com 
a estabilidade dos festivais, refletida na manutenção de mecanismos 
de financiamento e suporte plurianuais, por vezes através de fundos 
específicos para o setor (ver Quadro 1, abaixo). 

No Brasil, a Bahia é a única unidade federativa com mecanismos 
de fomento plurianual, segundo dados colhidos em levantamento feito 
nas páginas oficiais das Secretarias de Cultura estaduais. O Fundo de 
Cultura da Bahia (FCBA), com recursos vindos da arrecadação do ICMS 
e do tesouro nacional, custeia projetos e atividades que, apesar de sua 
importância e significado, tem pouco apoio da iniciativa privada. Sua 
atuação se dá através de cinco linhas: a) ações continuadas de instituições 
culturais; b) eventos culturais calendarizados; c) mobilidade artística e 
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cultural; d) editais setoriais; e e) agitação cultural. 
As duas primeiras linhas são mecanismos de apoio plurianuais. 

A linha de ações continuadas de instituições culturais oferece apoio 
por três anos às associações culturais sem fins lucrativos selecionadas, 
conferindo maior estabilidade às mesmas. Também a linha de eventos 
calendarizados oferece apoio durante três anos à pessoa física ou jurí-
dica que exerça atividades culturais. Este apoio plurianual para eventos 
calendarizados contempla, portanto, três edições do evento através 
de repasses parcelados, permitindo a verificação do cumprimento das 
exigências do edital a cada edição. Na última convocatória, feita para o 
triênio de 2017 a 2019, o orçamento total desta linha foi de R$ 3 milhões 
por ano, com o limite de apoio de R$ 300.000 por edição/ano para cada 
projeto apoiado.

O quadro a seguir sintetiza os mecanismos institucionais encon-
trados na pesquisa.

Quadro 1 –Panorama institucional da estrutura de apoio ao setor de artes 
cênicas, em países selecionados (cont.)

Órgão 
Responsável Pelas 
Políticas Culturais

Estrutura  
De Suporte

Origem Dos 
Recursos De 
Financiamento

Duração  
Do Suporte

Existência De 
Plano/ Fundo 
Específico  
Para Festivais

Africa  
do Sul 

National Arts 
Council of South 
Africa (Department 
of Arts and Culture)

Centralizada no 
National Arts Council 
of South Africa

Federal e da 
Loteria Nacional

Financiamento de ciclos 
teatrais de dois a três anos 
e de um festival nacional 
anual.

Não foram 
encontradas 
informações  
a respeito

Argentina

Instituto Nacional 
do Teatro da 
República 
Argentina

Centralizada no 
Instituto Nacional do 
Teatro da República 
Argentina

Fundo Nacional 
das Artes

Apoios pontuais e anuais 
através de duas linhas: 
concessão de subsídios de 
bolsas e implementação 
de planos, programas e 
projetos (incluindo festivais)

Não

Austrália
Departamento de 
Comunicação e 
Artes

Centralizada no 
Australia Council for 
the Arts

Federal

Financiamento às 28 
principais companhias 
de artes performáticas + 
financiamento de quatro 
anos a pequenas e médias 
organizações

Major Festivals 
Initiative 
(Australia 
Council for the 
Arts)

Bélgica

Ministério da 
Cultura de cada 
comunidade 
linguística

Ministérios Culturais 
das Comunidades 
Linguísticas

Governos 
comunais (inclui 
recursos da 
Loteria Nacional)

Comunidade francesa: 
contratos de subsídios de 
4 a 5 anos; Comunidade 
flamenca: ações focadas no 
financiamento estrutural

Não

Canadá Canada Council for 
the Arts

Centralizada no 
Canada Council 
for the Arts, com 
ossibilidade de 
auxílios subnacionais 
(ex.: Montreal)

Canada Council 
for the Arts e 
Canada Arts 
Presentation 
Fund

Conselho: apoios pontuais e 
plurianuais (3 anos). Fundo: 
possibilidade de apoios 
plurianuais.

Canada Arts 
Presentation 
Fund

Chile
Conselho Nacional 
da Cultura e das 
Artes

Centralizada no 
Fundo Nacional de 
Desenvolvimento 
Cultural e das Artes

Fundo 
Nacional de 
Desenvolvimento 
Nacional Cultural 
e das Artes

Apoios pontuais. Baixa 
estabilidade do setor 
(concentração do apoio a 
festivais que ocorrem na 
temporada do verão)

Não
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Escócia Creative Scotland

Centralizada no 
Creative Scotland, 
com algumas 
parcerias com 
autoridades e 
organizações locais

Federal e da 
Loteria Nacional

Modalidades de 
financiamentos plurianuais 
(dois e três anos) e 
financiamentos pontuais 
(anuais)

Edinburgh 
Expo  
Fund Festival  
(Creative 
Scotland)

França Ministério da 
Cultura Compartilhado Federal e de 

níveis locais Variado

Para festivais 
não,  
mas fundo 
voltado para 
artes cênicas

Portugal Ministério da 
Cultura

Centralizada na 
Direção Geral das 
Artes, com algumas 
parcerias locais

Federal Anuais ou  
plurianuais (3 anos)

Sistema de 
Apoio  
à Realização 
de Festivais 
Nacionais

Fonte: elaboração própria.

6 .  C O N S I D E R A Ç Õ E S  F I N A I S

O presente relatório apresentou um diagnóstico sobre o segmento 
de festivais de teatro no Brasil. Embora a relevância destes eventos e 
seus efeitos positivos para a sociedade seja reconhecida, pouco se há 
estudado sobre eles, especialmente no que toca à sua dimensão econô-
mica. Este estudo buscou produzir análises sobre informações coletadas 
pela Rede Brasileira de Festivais de Teatro, cujo Sistema de Indicadores 
para Festivais Nacionais e Internacionais de Teatro do Brasil é um instru-
mento importante para o mapeamento e produção de dados sobre o 
segmento. Cabe observar que as análises aqui mencionadas não foram 
exaustivas, e que o instrumento apresenta um grande potencial para 
aprofundamento de estudos. Ainda, realizamos pesquisa bibliográfica e 
conduzimos entrevistas buscando desenvolver uma sistematização da 
cadeia produtiva condizente com a realidade dos agentes envolvidos. 

A análise da dimensão econômica dos festivais de teatro brasi-
leiros realizada neste relatório contribui para os primeiros esforços de 
mapeamento e produção de estatísticas sobre o segmento, em linha 
às recomendações da UNESCO (2015). Deste estudo descritivo, chama a 
atenção as formas de financiamento dos festivais de teatro brasileiros, 
amplamente baseados na captação de recursos públicos. Esta tendência 
alinha-se à ideia de democracia e direito cultural, em que o Estado atua 
viabilizando o acesso à cultura para a população. Neste âmbito, apresen-
ta-se como possibilidade para agenda de pesquisa futura a investigação 
acerca do perfil socioeconômico do público que atende estes eventos 
como mecanismo para monitoramento de políticas públicas e para a 
própria construção de estatísticas dos festivais. Outros mecanismos de 
monitoramento e avaliação (M&A) também contribuiriam para a pro-
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dução de informações e acompanhamento dos resultados produzidos 
por eventos que contam com incentivo e/ou fomento público.

O modelo de cadeia produtiva proposto buscou seguir as orienta-
ções provenientes de marcos institucionais como a UNESCO (2009) e de 
trabalhos seminais sobre o assunto, como o de Porter (1985). Chegou-se, 
assim, em um modelo de cadeia produtiva para os festivais de teatro 
composto por 11 etapas, organizadas em um encadeamento temporal 
que expõe, ainda, os setores da economia indiretamente afetados, e 
reconhece um processo de retroalimentação após o fim do festival. 
Estas 11 etapas organizam-se em três níveis: estratégico, formado pelas 
atividades de elaboração do projeto artístico, a coordenação geral do 
festival e a captação de recursos; tático, pela programação do festival e 
sua administração; e operacional, em que estão as atividades de produção 
logística, produção técnico-operacional, comunicação, apoio e exibição.

Deste modelo, ressalta-se a formação de redes em torno dos festivais, 
principalmente no que toca às parcerias e aos “créditos informais” que 
se traduzem no prolongamento de prazos de pagamentos, resultado da 
confiança e reconhecimento da sociedade. Este comportamento decor-
re da baixa estabilidade em torno da captação de recursos, altamente 
centrada no financiamento público e, portanto, sujeita às oscilações no 
volume de recursos disponibilizados. 

No âmbito institucional, foi realizado um panorama institucional de 
países com destaque no segmento de festivais de teatro. Percebe-se um 
predomínio de políticas culturais de suporte ou fomento financeiro. Cabe 
lembrar que os desenhos institucionais dos países analisados diferem 
bastante, variando de países unitários como Portugal até federações 
com diferentes níveis administrativos como a Bélgica. Ainda assim, res-
salta-se a importância dos mecanismos federais de financiamento nos 
países analisados, especialmente na Argentina, Portugal, Chile, Canadá 
e Austrália. Nos países que mantêm Loterias Nacionais, estas tendem a 
exercer um papel importante no financiamento à cultura, por meio da 
destinação de parte de seus recursos às boas causas. A Loteria é, por-
tanto, central no caso escocês (Loteria Nacional do Reino Unido), mas 
também é importante para a África do Sul, Argentina (destinação de 
1% dos recursos da Loteria ao Instituto Nacional do Teatro da República 
Argentina) e Bélgica (distribuição de recursos para o governo federal 
e para as comunidades linguísticas, responsáveis pela área cultural)24. 
Cabe destacar, ainda, a existência de mecanismos de financiamento 
plurianuais, com o objetivo de conferir maior estabilidade aos setores 
culturais. No Brasil, este tipo de mecanismo existe na Bahia, e chama a 
atenção para a importância de se olhar para modelos locais de finan-
ciamento em pesquisas futuras.  

A partir do diagnóstico aqui realizado, é possível pensar em dire-
trizes e mecanismos de política pública que auxiliem e impulsionem o 
segmento no âmbito nacional. Pretende-se contemplar este objetivo 
no terceiro relatório da presente pesquisa.

24 Na França, a Loteria 
Nacional destina 
recursos aos esportes. 
Em Portugal, os jogos 
de azar nacionais são 
mediados pela Santa 
Casa da Misericórdia 
de Lisboa, que tam-
bém distribui parte 
de seus recursos a 
atividades culturais.
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8 .  A N E X O  I  –  P E R F I L  
E  S E L E Ç Ã O  D O S  E N T R E V I S T A D O S

Para definir o perfil dos diretores que serão convidados para as 
entrevistas semiestruturadas, baseamo-nos na tipologia de festivais de-
senvolvida por Bonet (2011). Para este autor, existem quatro fatores que 
determinam os tipos de festivais: território, institucionalidade, orçamento 
disponível e projeto artístico. Ao buscarmos variações qualitativas e 
quantitativas nestes fatores, é possível definir um grupo de entrevistados 
que represente a variedade dos festivais de teatro brasileiros.

Assim, o perfil indicado seriam representantes de festivais:

a) Território: urbanos e rurais; de diferentes regiões do país; 
b) Institucionalidade: com diferentes tipos de realizador - poder 

público, empreendedores, empresas, grupos de teatro.
c) Orçamento: com orçamentos pequenos, médios e grandes (festi-

vais pequenos com recursos até R$ 150 mil, médios na faixa entre 
R$ 151 mil a R$ 1 milhão e grandes acima de R$1 milhão de reais).

d) Projeto artístico: tradicionais e vanguardistas; locais e interna-
cionais; especializados e ecléticos; consagrados (mais antigos) e 
emergentes (mais novos).

Em conjunto à Rede Brasileira de Festivais de Teatro, foram sele-
cionados festivais que atendessem a este perfil. A relação dos festivais 
selecionados segue abaixo:

a) Festival Curta Teatro (Norte, central; grupo de teatro; orçamento 
pequeno; projeto local e emergente). 

b) Festival de Teatro da Amazônia Mato-grossense (Centro-Oeste, 
periférico; empreendedor sem fins lucrativos; orçamento pequeno; 
projeto local e emergente)

c) Cena Contemporânea (Centro-Oeste, central e periférico; em-
preendedor; orçamento grande; projeto internacional, eclético 
e consagrado).

d) Festival Nordestino de Teatro de Guaraminga (Nordeste, periférico; 
empreendedor/associação; orçamento médio; projeto regional 
e consagrado).

e) Festival Internacional Latino-Americano da Bahia (Nordeste, 
central; empreendedor; orçamento médio; projeto internacional 
e emergente).

f) Festival Internacional de Teatro de Belo Horizonte (Sudeste, cen-
tral; poder público; orçamento grande; projeto internacional e 
consagrado).

g) Festival Internacional de Teatro de Rio Preto (Sudeste, periférico; 
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poder público; orçamento grande; projeto internacional e con-
sagrado).

h) MITsp (Sudeste, central; empreendedor; orçamento grande; pro-
jeto internacional e emergente).

i) Festival Internacional de Teatro de Rua de POA (Sul, central; empre-
endedor; orçamento médio; projeto internacional e emergente).

j) POA em Cena (Sul, central; poder público; orçamento grande; 
projeto internacional, eclético e consagrado).

k) Festival O Mundo Inteiro é um Palco (Nordeste, central; grupo 
de teatro; orçamento médio; projeto internacional e emergente).

l) Feverefestival (Sudeste, periférico; empreendedor; orçamento 
médio; projeto internacional e emergente).

m) Festluso (Nordeste, periférico; grupo de teatro; orçamento médio; 
projeto internacional e emergente).

A partir desta pré-seleção, foram enviados e-mails e realizadas 
tentativas de contato. A tabela abaixo apresenta a relação de festivais 
entrevistados pela equipe NECCULT, incluindo a data de realização da 
entrevista:

Quadro 2 – relação dos entrevistados pelo NECCULT  
para a etapa 1 da presente pesquisa

Festival Contato Data da entrevista

Festival Internacional de Teatro de Palco 
e Rua de Belo Horizonte - FITBH Marcelo Bones 2 de abril de 2018

Festival de Teatro Lusófono - FESTLUSO Francisco Pellé 9 de maio de 2018

Festival Nordestino de Teatro de 
Guaramiranga- FNT Nilde Ferreira 18 de abril de 2018

Festival Internacional Latino Americano 
de Teatro da Bahia - FILTE Luiz Alonso 17 de março de 2018

Porto Alegre em Cena Fernando Zugno 26 de março de 2018

Festival de Teatro da Amazônia Mato-
grossense Ronaldo Adriano 17 de março de 2018

Festival Internacional de Teatro de Rua 
de Porto Alegre Alexandre Vargas 9 de março de 2018
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9 .  A N E X O  I I  –  R O T E I R O  P A R A 
E N T R E V I S T A S  S E M I E S T R U T U R A D A S 

1) Qual é o tipo de realizador de seu festival (grupo teatral, produ-
tora, etc.)?

2) E você, com quais atividades se envolve mais?
3) Quais as primeiras atividades para iniciar a organização do festival?
4) Nesse sentido, quais profissionais são essenciais para que o fes-

tival possa ocorrer?
5) Como é selecionada a equipe do festival?
6) Como é feita a distribuição das tarefas entre a equipe?
7) Como é elaborado o projeto artístico?
8) Quem elabora este projeto?
9) Como é definida a programação do festival?

10) Quem define a programação?
11) Como é feito o contato com os espetáculos selecionados?
12) Como a comunicação do festival é organizada?
13) Como o festival é divulgado?
14) A divulgação é lucrativa para o festival (por exemplo: divulgação 

através de produtos como dvd’s e camisetas)?
15) Quais as principais tarefas da logística?
16) Quem é responsável pelas tarefas de logística?
17) Vocês têm parcerias regulares, incluindo parcerias que não sejam 

de financiamento direto, como parceiros logísticos (para atividades 
como alimentação, transporte e hospedagem)?

18) Incluindo esse leque mais amplo de parcerias, quais parcerias 
são essenciais para que o festival saia?

19) Quem busca as parcerias?
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1 0 .  A N E X O  I I I  –  A N Á L I S E  
D O S  D A D O S  D O  S I F T B

I N T R O D U Ç Ã O

No Brasil, a expansão do setor de festivais de teatro não veio acom-
panhada de uma igual expansão do conhecimento sobre os mesmos. 
Buscando responder à esta necessidade, a Rede Brasileira de Festivais 
de Teatro está desenvolvendo desde 2015 o Sistema de Indicadores e 
Festivais de Teatro do Brasil (SIFTB). Construído pensando em uma es-
trutura de avaliação do setor a partir de indicadores, os dados colhidos 
no sistema podem servir à formulação de políticas públicas para o setor. 
Por esse motivo, o SIFTB está em constante expansão – até a extração 
para a realização desta análise, o SIFTB computava 97 respostas, apre-
sentando dados para diferentes edições de 62 festivais. 

Aqui, apresentamos a análise das principais variáveis que confor-
mam o SIFTB. Cabe esclarecermos que não é uma análise exaustiva dos 
dados, mas sim um primeiro tratamento dos mesmos que sistema as 
informações ali presentes de modo a facilitar sua visualização e compre-
ensão. As análises apresentadas neste anexo seguem duas abordagens 
distintas, buscando aproveitar da melhor maneira possível as informa-
ções disponibilizadas. Quando as informações estão relacionadas ao 
festival propriamente dito, isto é, correspondem a características dos 
festivais que se sobrepõe ao tempo e a suas edições, são utilizados os 
dados referentes ao ano-base de informações mais recente cadastrado 
no sistema. Estas análises estão sinalizadas como (n=62). Quando os 
dados se relacionavam centralmente às edições, foi utilizado o total 
da amostra para a análise. Neste caso, os gráficos e tabelas são identi-
ficados com (n=97). 

P A N O R A M A  G E R A L

No total, os festivais analisados realização 799 edições25. Consi-
derando a edição mais recente dos festivais analisados, dentre os 62 
festivais, 51 deles eram de iniciativa privada ou independente, poden-
do ser promovidos por grupos teatrais, produtoras, empreendedores 
individuais e outros; 9 eram de iniciativa municipal (Figura X). Destes, a 
maior parte era de festivais profissionais (87% ou 53 festivais). Também 
são majoritários os festivais anuais (89% ou 55 festivais), sendo 5% bia-
nuais e 6% com outras frequências.

25 Dados apresentam 
algumas inconsistên-
cias, como variação 
negativa no número 
de edições na série 
temporal (i. e. em 2014 
computava 8 edições, 
e em 2016, 7). Há 
também festivais que 
apresentam o mesmo 
ano-base para sequ-
ências de informação 
diferentes. Seleciona-
mos para a análise os 
dados corresponden-
tes ao ano base mais 
recente das informa-
ções, porém sugerimos 
que estas informações 
sejam verificadas. 
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Gráfico 12 - Natureza dos festivais (n=62)
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Fonte: elaboração própria a partir dos dados do SIFTB (2018).

D I M E N S Ã O

A ocorrência dos festivais de teatro do Brasil está concentrada na 
região Sudeste (Figura 13). Em específico, os festivais estão concentra-
dos em São Paulo, palco de 23% dos festivais de teatro do país (n=62). 
Em seguida estão as regiões Nordeste e Sul, ambas com 14 festivais 
registrados no SIFTB, e a região Centro-Oeste, com 7 festivais. A região 
com menos festivais registrados no SIFTB é a Norte: somente 2 festivais, 
sendo um no Amapá e outro no Tocantins.
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Gráfico 13 - Concentração regional dos festivais de teatro no Brasil (n=62)
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Fonte: elaboração própria a partir dos dados do SIFTB (2018).

A execução dos festivais é concentrada no segundo semestre de 
cada ano. Setembro é o mês com maior frequência de eventos – de 
62 festivais, 14 são realizados nesse mês. Mais da metade dos festivais 
analisados duram ao menos 10 dias. Em média, cada edição dos festivais 
dura 12 dias, sendo que o festival mais curto tem 2 dias e o mais longo, 
o Festival do Teatro Brasileiro26, dura 150 dias - o segundo festival mais 
longo tem 25 dias de duração.

Considerando todas as edições dos festivais participantes do SIFTB 
(n = 97), passaram pelos festivais 1.948.420 espectadores. No período 
analisado, os festivais com menor público foram o Encontros Possíveis 
(Mato Grosso) e o Festival de Solos de Palmas (Tocantins), ambos com 
500 espectadores, enquanto o com maior público foi o Festival de Curi-
tiba (Paraná), com 200.000 espectadores. O público médio das edições 
consideradas é de 20.087 espectadores, considerando as 97 edições 
cobertas. Se considerarmos somente a última edição de cada festival (n 
= 62), o total de espectadores foi de 1.258.448 pessoas, com um público 
médio de 20.087 espectadores.

A Ç Õ E S  F O R M A T I V A S ,  
I N T E R C Â M B I O  E  C O P R O D U Ç Ã O

Seja considerando o número total de festivais, seja considerando 
suas edições, ambos dados mostram que a maioria dos festivais promo-
ve ações formativas (94% dos festivais ou 96% das edições incluídas na 
pesquisa). Com uma variação entre 76% e 80%, também é majoritária 
a promoção de ações de intercâmbio nos festivais de teatro do Brasil. 

26 O Festival de Teatro 
Brasileiro se caracte-
riza como um festival 
nômade: a cada 
edição, sua programa-
ção percorre diferen-
tes estados do país 
(FESTIVAL DO TEATRO 
BRASILEIRO, 2018).
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Considerando todas as edições dos festivais (n = 97), as ações formativas 
promovidas envolveram um total de 67.894 pessoas, envolvendo, em 
média, 700 pessoas por festival – metade dos festivais envolveram ao 
menos 150 pessoas em suas atividades formativas.

Gráfico 14 - Ações de formação, intercâmbio e coprodução por festival 
(n=62) e (n=97)
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Fonte: elaboração própria a partir dos dados do SIFTB (2018).

A P R E S E N T A Ç Õ E S  E  E S P E T Á C U L O S

Considerando as diferentes edições analisadas, foram realizados 
um total de 2.602 espetáculos (n = 97). Metade dos festivais realizam 
ao menos 20 espetáculos por edição, sendo que, em média, são reali-
zados 27 espetáculos por edição (n = 97). Quanto às apresentações, as 
edições somaram 5.283 apresentações ocorridas, sendo que metade 
dos festivais realizaram ao menos 30 apresentações por edição e que, 
em média, foram realizadas 54 apresentações por festival.

Para isso, cada edição dos festivais traz, em média, 24 companhias 
teatrais. Metade dos festivais tem pelo menos 18 companhias teatrais 
envolvidas por edição – o festival com mais companhias presentes 
foi o Festival de Londrina (Paraná), que na edição de 2016 chegou a 
envolver 347 companhias. No geral, a maioria das companhias são da 
mesma unidade federativa em que o festival é realizado (53% ou 60 
dos 97 festivais), enquanto 37% das companhias são da mesma cidade 
do festival. Nas diferentes edições analisadas, 12% das companhias 
envolvidas eram internacionais.
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O R G A N I Z A Ç Ã O  E  A D M I N I S T R A Ç Ã O

Os festivais de teatro do Brasil (n = 62) dedicam, em média, 174 dias 
do ano em atividades de planejamento e administração. A metade dos 
festivais dedica, ao menos, 150 dias nessas atividades, com variações 
entre 50 dias (festival com menor dispêndio de dias em planejamento 
e administração) e 365 dias (festival com maior dispêndio). 

F I N A N C I A M E N T O  E  O R Ç A M E N T O

O Poder Público é o principal financiador dos festivais de teatro 
brasileiros: no total, a realização das 97 edições registradas no SIFTB 
utilizou R$ 72.386.593,17, sendo que R$ 52.724.947,77 vieram de incenti-
vos públicos, ou seja, mais de 72% dos recursos são de origem pública. 
Pensando por níveis federativos, a União foi a maior financiadora dos 
festivais: somando os recursos da Lei Rouanet, de editais públicos nacio-
nais, do Fundo Nacional de Cultura e dos recursos diretos do orçamento 
público Federal, foram direcionados R$ 26.712.893,72 para os festivais 
de teatro do país. Em seguida, viria o nível estadual: recursos das Leis 
de Incentivo estaduais, dos Fundos Estaduais de Cultura e recursos di-
retos somaram R$ 13.718.348,31. Já os recursos do nível municipal, isso 
é, recursos diretos, Fundos Municipais de Cultura e Leis de Incentivo 
Municipais, somaram R$ 12.293.705,7427, pouco mais que os recursos 
diretos vindos da iniciativa privada – R$ 12.190.861,41.

Gráfico 15 - Fontes de recurso (n=97) 
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Fonte: elaboração própria a partir dos dados do SIFTB (2018).

27 Cabe destacar, 
contudo, que este 
montante tem relação 
com a existência de 
festivais cuja execução 
é instituída por leis 
municipais, como o 
caso do Festival In-
ternacional de Teatro 
de Belo Horizonte 
(FIT-BH).
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Individualmente, a Lei Rouanet é o principal mecanismo de fi-
nanciamento dos festivais de teatro brasileiros, contribuindo com 27% 
do total de recursos. Em seguida encontram-se os recursos diretos da 
iniciativa privada, responsável por 16,84% dos recursos, e os recursos 
diretos do orçamento públicos dos municípios, responsável por 12% dos 
recursos obtidos. Os Fundos de Cultura federais, estaduais e municipais 
contribuem com 10% do total de recursos, sendo o Fundo Nacional de 
Cultura o de menor contribuição (apenas 0,9%). As receitas geradas pe-
los próprios festivais, por sua vez, correspondem a 4,68% dos recursos 
utilizados nas 97 edições analisadas.

Gráfico 16 - Evolução anual dos recursos das diferentes edições (n=97)

2014

R$ 18.290.109,98

201720162015

R$ 25.665.952,03

R$ 22.860.531,16

R$ 5.500.000,00

Fonte: elaboração própria a partir dos dados do SIFTB (2018).

Gráfico 17 - Recursos obtidos pelas Leis de Incentivo nacionais,  
estaduais e Rouanet (n=97)
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Fonte: elaboração própria a partir dos dados do SIFTB (2018).
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Dessa forma, 63% do valor dos projetos é captado através de leis de 
incentivo – a maioria através da Rouanet. Em média, aprovou-se proje-
tos com valores de R$ 614.506,56 na esfera federal, de R$ 173.904,55 na 
estadual e de R$ 28.763,00 municipal. Do total dos projetos submetidos, 
menos da metade dos festivais tiveram projetos aprovados para capta-
ção (mediana igual a zero), seja no nível federal, estadual ou municipal.

Com relação aos orçamentos, há uma variação entre o festival de 
menor orçamento, com R$ 15.000, e o de maior, com R$ 5.000.000. 
Metade dos festivais de teatro brasileiros contam com orçamentos equi-
valentes a, pelo menos, R$ 200.000, sendo que os orçamentos médios 
dos 62 festivais analisados no SIFTB foi de R$ 632.000. Considerando os 
valores médios dos festivais, a maior parte dos gastos é com os cachês 
(R$ 9.729.857,67), seguida dos gastos com despesas logísticas (compre-
endidos como os custos de transporte, hotelaria e alimentação, cuja 
soma é de R$ 8.946.202,47 de acordo com os dados levantados) e dos 
gastos com pessoal (R$ 7.321.629,22). 

Gráfico 18 - distribuição média dos custos dos festivais (n=62)
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Fonte: elaboração própria a partir dos dados do SIFTB (2018).
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Tabela 1 - Descrição dos custos dos festivais (n=62)

Descrição Total %

Administrativo R$ 1.748.526,68 4,47%

Pessoal R$ 7.321.629,22 18,73%

Passagens aéreas R$ 3.122.929,01 7,99%

Transporte dentro do estado R$ 887.752,64 2,27%

Transporte interestadual R$ 682.071,72 1,75%

Transporte internacional R$ 842.667,90 2,16%

Hotelaria R$ 1.933.852,00 4,95%

Alimentação R$ 1.476.929,20 3,78%

Divulgação R$ 3.152.767,05 8,07%

Impostos e despesas bancárias R$ 700.764,13 1,79%

Vistos e licenças R$ 544.725,86 1,39%

Cachês R$ 9.729.857,67 24,89%

Seguros R$ 86.415,60 0,22%

Infraestrutura R$ 4.650.325,94 11,90%

Outras despesas R$ 2.205.257,05 5,64%

Custo total R$ 39.086.471,67 100%

Fonte: elaboração própria a partir dos dados do SIFTB (2018).

Tabela 2 - Distribuição dos custos logísticos dos festivais (n=62)

Descrição Total Ref. Ao 
todo

Ref. Ao  
total Log

Passagens aéreas R$ 3.122.929,01 7,99% 35%

Transporte dentro do estado R$ 887.752,64 2,27% 10%

Transporte interestadual R$ 682.071,72 1,75% 8%

Transporte internacional R$ 842.667,90 2,16% 9%

Hotelaria R$ 1.933.852,00 4,95% 22%

Alimentação R$ 1.476.929,20 3,78% 17%

Fonte: elaboração própria a partir dos dados do SIFTB (2018).
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Com relação aos fornecedores, os festivais contaram, em média, 
com 21 fornecedores, sendo que metade dos festivais conta com ao 
menos 12 fornecedores. A variação observada foi entre 3 fornecedores 
por festival e 137 fornecedores envolvidos. Já a média de patrocinadores 
foi de 3 patrocinadores por festival – metade dos festivais contaram 
com ao menos 1 patrocinador. Neste caso, 11 festivais analisados não 
apresentaram patrocinadores, enquanto o festival com maior número 
contou com 20 patrocinadores (n=62).

P O T E N C I A L  E C O N Ô M I C O

As diferentes edições dos festivais de teatro brasileiros que constam 
no SIFTB geraram um total de 12.614 empregos diretos e 35.707 em-
pregos indiretos. Em média, cada festival gerou 130 empregos diretos 
e 368 indiretos. A edição que gerou maior número de empregos foi o 
Festival de Teatro de Rua de Porto Alegre em 2016, com 3.200 empregos 
gerados (800 diretos e 2.400 indiretos). O menor número de empregos 
gerados por um festival foi 16,4 diretos e 12 indiretos. 

Gráfico 15 - Geração de empregos diretos e indiretos (n=97)
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Fonte: elaboração própria a partir dos dados do SIFTB (2018).

Os números relacionados aos ingressos mostram os baixos valores 
cobrados nas diferentes edições dos festivais de teatro analisados (n = 
97). Na análise, o Preço Médio Praticado a partir da Receita/Telespec-
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tadores foi de R$ 1,57 e o Preço Médio Praticado respondido foi de R$ 
5,90. Com relação aos festivais não gratuitos, o Preço Médio de Tabela 
foi de R$ 17,88, enquanto o Preço Médio de Tabela em relação a todos 
os festivais foi de R$ 9,50. Por fim, metade dos festivais cobram pelo 
menos R$1,20 por ingresso, e também metade dos festivais aplicam 
um preço de tabela de ao menos R$ 5,00.
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R E S U M O

Neste artigo, faz-se um mapeamento dos atores que constroem a 
Rede Brasileira de Festivais de Teatro (RBFT) com o objetivo de ca-
racterizar estes atores, suas ações e formas de interação. Com base 
na análise de documentos da RBFT e das respostas obtidas por meio 
de questionário aplicado aos participantes de diferentes festivais 
que compõem a RBFT, concluímos que ela vem configurando-se 
como uma rede estável, formada por relações que mostram ser 
pautadas pelo reconhecimento e colaboração. Por sua identificação 
como meio de produção de informações sobre o setor e de articu-
lação entre os agentes, a RBFT é compreendida pelos atores que a 
compõem como promotora do desenvolvimento, fortalecimento e 
sustentabilidade para o segmento dos festivais de teatro no Brasil.

A B S T R A C T

In this article, a mapping of the actors that construct the Brazilian 
Network of Theater Festivals (RBFT) is carried out with the purpose 
of characterizing these actors, their actions and forms of interac-
tion. Based on the analysis of RBFT documents and the answers 
obtained through a questionnaire applied to the participants of 
the different festivals that make up the RBFT, we conclude that it 
has been configured as a stable network, formed by relations that 
show to be guided by the recognition and collaboration . Because 
of its identification as a means of producing information about the 
sector and articulation among the agents, RBFT is understood by 
the actors that make it up as a promoter of development, streng-
thening and sustainability for the theater festivals segment in Brazil.

1 .  I N T R O D U Ç Ã O

Este documento corresponde ao segundo eixo da pesquisa sobre 
o segmento de festivais de teatro no Brasil, desenvolvida em parceria 
entre o Ministério da Cultura, a Rede Brasileira de Festivais de Teatro 
(RBFT) e o Núcleo de Estudo em Economia Criativa e da Cultura da Uni-
versidade Federal do Rio Grande do Sul (NECCULT/UFRGS). O objetivo 
deste trabalho é mapear e caracterizar os atores envolvidos na RBFT, 
suas ações e formas de interação. Com isso, almeja-se identificar os in-
teresses, as demandas, os recursos de poder, os repertórios de ação e 
os mecanismos de articulação a fim de produzir informações relevantes 
para a construção da viabilidade política das diretrizes para a elaboração 
de políticas públicas para o setor, a serem sugeridas em um momento 
posterior da pesquisa.
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Desse modo, esta é uma pesquisa exploratória e descritiva, que 
utilizou dados primários provenientes de documentos da RBFT e de 
questionário aplicado a membros da organização pertencentes a dife-
rentes festivais associados. O questionário construído contava com dois 
núcleos: dados sobre os participantes (sexo, idade, profissão, função, 
etc.), e sobre a sua participação e percepção da RBFT. Com base nos 
dados obtidos inicialmente, foram contatados 23 festivais e mantivemos 
o questionário aberto entre 2 e 11 de julho de 2018.

A partir do convite aos festivais participantes responderem ao 
questionário, obtivemos retorno de participantes de 16 festivais e or-
ganizações, a saber: Porto Alegre em Cena, Festival Nacional de Teatro 
de Campo Limpo, Cena Brasil Internacional, Festival Internacional de 
Máscaras do Cariri, Festival de Teatro Lusófono, Festival de Teatro da 
Amazônia Mato-Grossense, Festival Internacional de Artes Cênicas da 
Bahia, Festival do Teatro Brasil,  Festival de Teatro em Miniatura, Festival 
Internacional de Teatro de Rua de Porto Alegre, Festival Internacional 
Intercâmbio de Linguagens, Festival Palco Giratório SESC - Porto Alegre e 
o do Festival Internacional Paideia de Teatro para a Infância e Juventude. 
Além disso, responderam também participantes do Festival Santiago 
Off, do Observatório dos Festivais e da Bienal Internacional de Dança 
do Ceará. 

Dos respondentes, 10 eram homens e 6 mulheres, com idades en-
tre 31 e 57 anos. Em relação ao país de origem, 15 eram brasileiros e 1 
chileno. Entre os brasileiros, os respondentes se concentravam na região 
nordeste (4 respondentes), sudeste (4 respondentes), sul (3 respondentes) 
e centro-oeste (2 respondentes), sendo que a maioria vivia nas capitais 
dos estados – além de respondentes de Fortaleza, Brasília, Salvador, São 
Paulo, Teresina, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Porto Alegre, também 
responderam participantes de Alta Floresta, Crato e Taboão da Serra. 
Como se pode ver nas figuras abaixo, existe certa proporcionalidade 
entre a quantidade de festivais por região participantes da RBFT e os 
respondentes, com predomínio das regiões nordeste e sudeste, seguidas 
pelo sul e centro-oeste. A ausência de respondentes do norte se rela-
ciona a baixa participação de festivais da região na RBFT – atualmente, 
somente um festival participa da Rede.
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Gráfico 1 – Respondentes dos questionários, por região

SUL NORDESTE SUDESTECENTRO-OESTE
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Fonte: elaboração própria.

Dos 16 respondentes, 15 possuíam ensino superior ou mais. Destes, 
8 tinham pós-graduação em áreas como Artes Cênicas, Arte Educação, 
Administração, Gestão Cultural e Economia Social. Outros 7 tinham 
graduação em Comunicação Social, Ciências Sociais, Direito, Letras, 
Pedagogia, Publicidade e Teatro. Um dos respondentes tinha ensino 
técnico em Administração. 

Gráfico 2 – Formação

SUDESTE GRADUAÇÃO PÓS-GRADUAÇÃOTÉCNICO

50%

43,8%

6,3%

Fonte: elaboração própria.
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Para estudar a atuação da Rede Brasileira de Festivais de Teatro 
utilizaremos a abordagem de redes. As redes são, em geral, organiza-
ções informais estruturadas pelas relações entre os agentes sociais que 
as compõem. Assim, uma rede pode ser definida como um conjunto 
relativamente estável de relações de natureza interdependente e não-hie-
rárquica entre diversos atores, os quais compartilham interesses comuns 
e trocam recursos entre si para atingir tais interesses, reconhecendo que 
a cooperação é o melhor meio de alcançá-los (BÖRZEL, 2011). 

São, portanto, elementos definidores das redes:

a) Institucionalização: as relações sociais que estruturam as redes po-
dem ser mais ou menos estáveis, mesmo mantendo-se informais;

b) Diversidade de atores: as relações ocorrem entre atores sociais 
diversos, autônomos e interdependentes;

c) Horizontalidade: as relações são marcadas pela descentralização 
do poder; 

d) Interesses comuns: os agentes se articulam em redes em virtude de 
interesses compartilhados, essa é a cola que mantém a rede unida; 

e) Cooperação: diante de um problema compartilhado e da per-
cepção de que a agregação de forças é capaz de potencializar os 
recursos de poder, os atores promovem ação coletiva por meio 
da cooperação.

Em linha com a abordagem sugerida, analisaremos a RBFT a partir 
das seguintes dimensões:

1) Nível de institucionalização: estável ou instável; 
2) Estrutura da Rede: atores participantes e acesso (restrito ou aberto);
3) Nível da vinculação: relações pautadas pelo reconhecimento, 

conhecimento, colaboração, cooperação ou associação;
4) Identificação dos valores defendidos e/ou disseminados pela Rede;
5) Função da Rede: problemas compartilhados, ações, profissionais 

e defesa.

2. NÍVE L DE INSTITUCIONALIZ AÇ ÃO  
DA R E DE

A articulação de agentes em torno de uma agenda voltada às de-
mandas e às necessidades dos festivais de teatro brasileiros tem como 
marco o ano de 201528 (BONES, 2017). Naquele ano, estavam sendo pro-
movidos encontros e seminários para a construção da Política Nacional 
de Artes, proposta pela Fundação Nacional de Artes (FUNARTE/MinC).  
Conforme Alexandre Vargas, o movimento que culminaria na formação 
da RBFT tem início em uma reunião entre membros do governo e seis 
festivais, organizada por Marcelo Bones, do Observatório de Festivais. 
Além de Bones, participaram desta reunião o Festival Internacional de 

28 Cabe destacar, 
contudo, a existência 
desde 2003 do Núcleo 
dos Festivais Interna-
cionais de Artes Cêni-
cas do Brasil, (BONES, 
2017). Atualmente o 
Núcleo é composto 
por oito festivais, a 
saber: Porto Alegre 
em Cena (RS), Festival 
Internacional de Tea-
tro de Belo Horizonte 
(MG), Festival Inter-
nacional de Teatro de 
São José do Rio Preto 
(SP), Festival Interna-
cional de Londrina 
(PR), Tempo Festival 
(RJ), Cena Contempo-
rânea (DF), Janeiro dos 
Grandes Espetáculos 
(PE) e Festival Interna-
cional de Artes Cênicas 
(MG).
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Teatro de Rua de Porto Alegre; o Festival de Teatro Brasileiro; o Festival 
de Guaramiranga - Quitanda das Artes; a Mostra Internacional de Teatro 
de São Paulo - MitSP; o Cena Contemporânea de Brasília; o Janeiro de 
Grandes Espetáculos; o Secretário Executivo do MinC, João Brant; o Pre-
sidente da FUNARTE, Francisco Bosco; e o Coordenador de Artes Cênicas 
da FUNARTE, Leonardo Lessa. 

Contudo, o marco de formação da RBFT, conforme Alexandre Vargas, 
foi o I Encontro de Políticas de Fomento e Sustentabilidade para Festivais 
de Teatro, realizado em Fortaleza entre 6 e 8 de novembro de 201529. 
Naquele momento, surgiu informalmente a RBFT (REDE BRASILEIRA DE 
FESTIVAIS DE TEATRO - RBFT, 2017). Um de seus diferenciais é a importân-
cia conferida ao auto-conhecimento do setor. Diante da percepção de que 
o setor de festivais carece de dados e informações específicas que possam 
esclarecer sua relevância sócio econômica e subsidiar projetos e políticas 
públicas, a Rede propõe a elaboração de um Sistema de Indicadores cujo 
objetivo é o de “apresentar indicadores de impactos sociais, econômicos 
e de resultados formativos dos festivais para desenvolver e implemen-
tar um sistema de indicadores para o segmento” (REDE BRASILEIRA  
DE FESTIVAIS DE TEATRO, 2017).

Ainda em 2015 a então chamada Rede de Articulação dos Festivais 
elabora um primeiro formulário de questões que, complementado por um 
levantamento feito com os festivais entre agosto e outubro daquele ano, 
serve para embasar a primeira proposta de indicadores. Além disso, a Rede 
inicia uma campanha de “divulgação da intencionalidade e do objetivo 
de criar insumos” para a formulação de políticas públicas para o setor. 
Ao final de 2015 a Rede passa a ser integrada por 45 festivais (RBFT, 2017) 

O ano de 2016 seria marcado por dois encontros entre os atores 
envolvidos com a Rede. Inicialmente, realizou-se uma reunião entre 
curadores participantes da Rede de Articulação dos Festivais durante 
a Mostra Internacional de teatro de São Paulo. Conforme Vargas, esta 
reunião feita em 2016 serviu para divulgar o sistema de indicadores para 
mais festivais, criar grupos de trabalho e propor uma agenda de trabalho. 
Posteriormente, o Núcleo FEVERESTIVAL promoveu o Fórum Festivais 
de Teatro no Brasil: Modos de Existência e Resistência, com a realização 
de encontros, reflexões e seminários entre os integrantes da Rede. 

Em 2017, a Rede, já como Rede Brasileira de Festivais de Teatro, 
participou do Seminário Festivais de Teatro no Brasil: Construindo um 
Plano Nacional, promovido em parceria com a Comissão de Cultura da 
Câmara dos Deputados e com o Observatório de Festivais. Além disso, 
em 2017 a RBFT participou da primeira edição do Seminário Internacional 
de Festivais de Teatro (SIFT) realizada durante o Intercena, evento rea-
lizado no bojo de um projeto de internacionalização das Artes Cênicas 
do estado do Rio Grande do Sul marcado por ser o primeiro mercado 
de artes cênicas do sul do Brasil. Sua primeira edição foi realizada pela 
própria Câmara dos Deputados. Contudo, em 2018 uma nova edição 
seria realizada pelos próprios participantes do evento, contando uma vez 
mais com a participação da RBFT e com uma nova edição do Seminário 
de Festivais de Teatro no Brasil.

29 Cabe destacar que 
este encontro contou 
com a participação 
de Carlos Paiva, então 
secretário da Secre-
taria de Fomento e 
Incentivo à Cultura do 
MinC, e de Guilherme 
Varella, então secre-
tário da Secretaria de 
Políticas Culturais do 
MinC.
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Desde 2015, a RBFT busca construir indicadores do setor, a fim de 
promover políticas públicas para o mesmo. Desde então, seus membros 
participaram de ao menos 12 encontros, entre seminários, fóruns e  
reuniões30. De 45 festivais, a RBFT é composta hoje por 56 festivais. 
As informações obtidas demonstram que a RBFT vem crescendo e se 
fortalecendo, configurando-se em uma rede estável. 

Em relação à participação na RBFT, averiguou-se que 69% dos res-
pondentes estariam envolvidos desde sua criação, em 2015, conforme 
figura abaixo. Além disso, a maioria (9 respondentes) participou de 5 
ou mais reuniões.

Gráfico 3 – Desde quando você participa da Rede Brasileira de Festivais de 
Teatro? (n=16) 

2015 2016 20182017

68,8%

18,8%

6,3%
6,3%

Fonte: elaboração própria.

3 .  E S T R U T U R A  D A  R E D E 

Em 2017 a RBFT era formada por 56 festivais, listados abaixo. A 
maior parte deles ocorre nas regiões sudeste (23 festivais) e nordeste (20 
festivais), seguidas da região sul (8 festivais), centro-oeste (4 festivais) e 
norte (1 festival). A partir destes dados, observa-se que a RBFT é uma rede 
restrita às artes cênicas. As vantagens de uma rede restrita referem-se à 
capacidade de agregação de interesses e, consequentemente, promo-
ção de ação coletiva. Em geral, as redes restritas são mais integradas e 
compartilham interesses de forma mais intensa.

30 Conforme Alexandre 
Vargas: em 2015 houve 
a primeira reunião 
marco, com o MinC e 
membros da FUNAR-
TE; em agosto, outra 
reunião em Brasília, 
no Cena Contempo-
rânea; em setembro, 
em Salvador, durante 
o FILTE; e em novem-
bro, o I Encontro de 
Políticas de Fomento e 
Sustentabilidade para 
Festivais de Teatro, em 
Fortaleza. Em 2016, 
foram feitos encontros 
em fevereiro, durante 
o Fórum dos Festi-
vais, em Campinas; 
encontro no MITsp; 
e em maio, encontro 
durante o FIT BH. Em 
2017, participaram 
do Fórum dos Festi-
vais, em Campinas, 
ainda em fevereiro; em 
março, do MITsp; em 
agosto, de Audiência 
Pública na Câmara Fe-
deral de Deputados e 
em encontro durante o 
Cena Contemporânea; 
em novembro, tam-
bém em Brasília, de 
Seminário na Câmara 
Federal de Deputados 
e de reunião da Rede 
na cidade. Por fim, em 
2018 a RBFT se reuniu 
em Porto Alegre du-
rante o INTERCENA.
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Festival UF

Festival Curta Teatro AP

Festival Latino Americano de Teatro da Bahia – FILTE BA

Festival Internacional de Artes Cênicas da Bahia BA

Festival Maré de Março BA

Festival Popular de Teatro de Fortaleza CE

Festival Internacional de Máscaras do Cariri CE

Festival Nordestino de Guaramiranga CE

Festival Internacional de Teatro de Rua do Aracati CE

Festival Nacional de Teatro de Rua CE

Festival dos Inhamus CE

Festival Internacional de Teatro  
de Rua do Aracati - FESTIMAR CE

Mostra de Artes de Rua de Jaguaribe CE

Festival de Teatro Brasileiro DF

Cena Contemporânea - Festival Internacional  
de Teatro de Brasília DF

Semana do Teatro no Maranhão MA

Festival Internacional de Teatro Teatro Palco  
e Rua de Belo  Horizonte MG

Festival Nacional de Teatro de Juiz de Fora MG

Festival de Artes Cênicas  
de Conselheiro Lafaiete – FACE MG

Festival de Teatro em Miniatura de BH - FESTIM MG

Festival Latino Americano de Teatro Ruínas Circulares MG

Festival Estudantil de Teatro – FETO MG

Festival Integrado de Cultura e Arte – FICA MG

Festival de Teatro da Amazônia Mato-grossense MT

Festival de Teatro Velha Joana MT

Mostra Internacional de Teatro Paraíba em Cena PB

Festival Internacional de Artes Cênicas  
de Pernambuco - Janeiro de Grandes Espetáculos PE

Festival Trema PE

Câmbio Festival Internacional  
de Teatro de Pernambuco PE

Festival UF

Festival de Teatro do Agreste – FETEAG PE

Festival de Teatro de Limoeiro – FESTEL PE

Festival de Teatro Lusófono PI

Festival Internacional de Londrina - FILO PR

Festival de Teatro de Curitiba PR

Só em Cena – Mostra de Solos e Monólogos PR

Cena Brasil Internacional RJ

Tempo Festival RJ

Festival de Teatro de Língua Portuguesa – FESTLIP RJ

Festival Atos da Fala – ADF RJ

Festival Internacional de  
Intercâmbio de Linguagens – FIL RJ

Festival O Mundo Inteiro é um Palco RN

Festival Internacional de Teatro  
de Rua de Porto Alegre - FITRUPA RS

Festival Porto Alegre Em Cena RS

Festival Palco Giratório Porto Alegre RS

Floripa Teatro - Festival Isnard Azevedo SC

Festival Internacional de Teatro de Blumenau SC

Mostra Internacional de Teatro São Paulo - MITsp SP

Festival Internacional de Teatro de São José do Rio 
Preto SP

Janeiro Brasileiro da Comédia SP

Festival Internacional de Teatro  
de Campinas - FEVEREFESTIVAL SP

Festival Em Janeiro Teatro pra Criança é o Maior Barato SP

Festival Nacional de Teatro de Campo Limpo – FESTCAL SP

Festival de Teatro de Rua e Teatro A Gosto SP

Festival Santista de Teatro - FESTA SP

Festival de Teatro de Matão - FESTEM SP

Mostra de Teatro de Sertãozinho SP

Festival Internacional Paideia SP

Fonte: elaboração própria a partir Vargas de (2017).

Quadro 1- Festivais participantes da RBFT em 2017
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Gráfico 4 – Festivais participantes da RBFT, por região, em 2017
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Fonte: elaborado a partir de Vargas (2017).

Para aprofundar a caracterização dos agentes integrantes da rede, 
a partir dos dados coletados com os 16 festivais que responderam o 
questionário enviado por esta pesquisa, buscamos levantar a profissão 
dos respondentes e as principais funções que exercem no setor cultural. 

Com relação à profissão, a mais citada foi a de produtor cultural (5). 
Em seguida, os respondentes se identificaram como atores, diretores 
(diretor e diretor-geral), gestores (gestor e gestor cultural), professores 
e autônomos. Os respondentes também foram questionados sobre o 
que consideram ser sua principal função no setor cultural. Novamente, 
a função mais citada foi a de produtor cultural (5), seguida de diretor 
(4), gestor (3) e outras. Considerando todos os respondentes, a média 
de tempo na função é de 20 anos, com variação entre 5 e 35 anos de 
trabalho na mesma função.

A maioria (14 respondentes) já exerceu outras funções no setor 
cultural. Ao informar outras três funções que exerçam ou tenham exer-
cido, as funções mais citadas foram a de ator (8), produtor (5), gestor (4, 
se incluirmos gestor cultural e gestor público), diretor (4), curador (3) 
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e escritor (3). Outras funções citadas foram a de analista de projetos, 
bailarino, captador, cenógrafo, coordenador, dramaturgo, palhaço, 
docente e pesquisador. 

Quadro 2 – Funções no setor cultural e número de citações

Principal função Outras funções citadas

Função Nº Função Nº Função Nº Função Nº

Produtor 5 Ator 8 Gestor público 1 Docente 1

Diretor 4 Produtor 5 Analista de 
projetos 1 Dramaturgo 1

Gestor 3 Diretor 4 Bailarino 1 Idealizador 1

Administrativo 1 Curador 3 Captador 1 Palhaço 1

Artista / 
curador 1 Escritor 3 Cenógrafo 1 Pesquisador 1

Empreendedor 
cultural 1 Gestão 2 Compartilhamento 

de conteúdo 1

Ator 1 Gestão cultural 1 Coordenador 1

Fonte: elaboração própria.

Ademais, perguntamos aos respondentes se eles exerciam algum 
trabalho remunerado fora do setor cultural. Apenas dois dos participan-
tes responderam afirmativamente: exercem trabalhos remunerados no 
setor privado. 

Desse modo, pode-se averiguar que a RBFT é uma organização 
formada por agentes especializados e com larga experiência no setor. 
Tais características conformam recurso de poder relevante, que propor-
ciona (e manifesta) força à ação coletiva, bem como, robustez à rede. 

4 .  F U N Ç Ã O  D A  R E D E 

Sobre os objetivos da Rede, de forma geral, os respondentes consi-
deraram três questões fundamentais e inter-relacionadas. Por um lado, a 
produção de informações sobre o setor e a articulação entre os agentes 
surgem como temas relevantes. Como consequência disso, destacam-se 
como temas o desenvolvimento, fortalecimento e a sustentabilidade 
dos festivais e, ainda, a questão das políticas públicas como forma de 
contribuir com as preocupações citadas. Percebe-se que os informantes 
identificam a articulação na Rede como forma de fortalecer seu papel 
enquanto influenciadores dessas políticas públicas, conforme pode-se 
ver nas respostas abaixo31.

31 Com exceção das 
respostas em outros 
idiomas que foram 
traduzidas pela 
equipe, as demais são 
as respostas originais 
feitas ao questionário.
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Na sua opinião, qual o objetivo da Rede?

Aproximar os festivais, discutir políticas públicas para a cultura e os festivais e levantar números 
que os festivais movimentam para o avanço cultural do país e das suas cidades e para a economia.

A rede tem como objetivo o diálogo entre os festivais para melhoramento e desenvolvimento do 
setor.

Precisamos insistir nas agendas comuns dos Festivais

Estabelecer Rede de intercâmbio e difusão das artes cênicas.

Importante para o desenvolvimento de uma política pública de cultura para manutenção  
e fomentos dos festivais no Brasil.

Reunir produtores e gestores dos festivais, mesmo que estes sejam de diversos formatos  
e tamanhos, com foco na elaboração de estratégias para o fortalecimento do setor.

Atualmente, é um importante fórum de discussão sobre a situação dos festivais no Brasil.

Sustentabilidade para o setor.

Acredito que é uma grande e necessária instância, principalmente considerando  
um país do tamanho do Brasil.

Favorecer a circulação de espetáculos, fomentar a criação entre outros

Promover a articulação entre os Festivais, fomentar propostas de políticas públicas para o setor.

Articulação para compreensão do setor, por esse motivo é desenvolvido o SIFTB - Sistema 
de Indicadores dos Festivais de Teatro do Brasil. Elaboração e construção de marco teórico e 
conceptual sobre os festivais de teatro do Brasil, para uma efetiva elaboração de uma política 
pública para o setor dos festivais. Aproximação com as universidades e teóricos de diversos  
setores para a produção de massa crítica.

Congregar os festivais para fortalecimento

Integrar , somar , potencializar, otimizar, criar possibilidades de pertencimento, financiamento
e reconhecimento na cadeia produtiva e evolutiva da economia criativa

Apontar os principais indicadores relativos aos festivais de teatro no país e que possam
subsidiar políticas públicas e privadas para a manutenção, criação e circulação de artistas
através dos festivais.

Integrar festivais de diversos formatos ao redor do pais; reunir informações sobre a produção  
de festivais em busca de melhorias para o setor

Sobre as atividades desenvolvidas pela Rede, encontramos ênfase 
na produção de dados sobre os festivais, na função de integração entre 
agentes e de intercâmbio de práticas, bem como na formação e na pro-
posição de políticas públicas. Foram citadas atividades como reuniões, 
encontros de formação, seminários e rodadas de negócios.
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Quais as atividades que a Rede desenvolve?

Reuniões e levantamento de dados.

Possibilidade de conhecer diferentes formas de se produzir festivais e curadorias, dialogo para 
desenvolvimento mercadológico, desenvolvimento e reflexão sobre políticas públicas, geração 
de estudos e pesquisas com dados quantitativos e qualitativos do setor, intercâmbio, troca e 
fruição artística, estimulo a criação e novas formas de fomento, gestão, networking, plataformas 
digitais de democratização de informações, união dos profissionais do setor, entre outras.

Levantamento de dados

Encontros, Pensamentos, Trocas, Seminários, Política

Encontros de formação, rodas de conversas, seminários, rodada de negócios.

Mapeamento dos festivais; Difusão dos festivais; Trabalho em Rede; Elaboração de propostas de
políticas públicas com vistas no fortalecimento do setor; Articulação com entes governamentais.

Encontros, seminários e indicadores através de pesquisa.

Proposição de políticas públicas. Relacionamento com o público.

Fui convidada ao encontro do INTERCENA.

Favorecer a circulação, coprodução e fomentar a criação

Encontros, debates, diagnósticos

SIFTB - Sistema de Indicadores dos Festivais de Teatro do Brasil;
Tenciona para a produção de material crítico e teórico sobre os festivais;
Articulação setorial;
Articulação com o congresso e universidades para a implantação de um Plano Nacional para os 
Festivais de Teatro do Brasil.

Reuniões seminários mobilizações cartas

A Rede é um centro potencializador da integração dos festivais do fortalecimento das ações 
de sinergia que estão em construção

Capacitação de artistas; encontros de curadores.

Pesquisas e levantamento de dados

A rede exibe um grau importante de integração em torno de suas 
funções. A centralidade da produção de informações sobre os festivais 
aparece voltada tanto para a geração de conhecimento sobre as dinâmi-
cas quanto para a avaliação das atividades, bem como, com o objetivo 
de subsidiar a formulação de políticas públicas, assim, mais ajustadas aos 
desafios e potencialidades dos festivais. A função de articulação tam-
bém recebeu destaque, os agentes reconhecem o papel da rede como 
agregadora de interesses e demandas e produtora de ação coletiva. Por 
fim, os informantes percebem que as atividades realizadas em conjunto 
os fortalecem enquanto influenciadores da agenda governamental e 
da formulação de políticas públicas. Dessa perspectiva, a rede funciona 
como agregadora de interesses, integradora de demandas e geradora de 
informações sobre o setor com vistas a subsidiar as ações dos governos.
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5 .  N Í V E L  D O  V Í N C U L O

Quando questionados sobre a motivação para participar da Rede, 
os respondentes reforçaram as ideias apresentadas anteriormente. As-
sim, a motivação estaria, primeiro, no desejo de união como forma de 
potencializar os recursos de poder fragmentados entre os agentes. Tal 
conformação volta-se ao desenvolvimento e fortalecimento dos festivais.

Qual sua motivação para participar da Rede?

Juntar forças para mostrar a importância dos festivais.

Acredito que a união dos fazedores de festivais traz desenvolvimento para o setor

Acredito que os Festivais juntos terão mais escuta em suas reivindicações

Entusiasmo, troca de ideias e fomento à cultura

Encontros de formação

Por acreditar que os festivais são importantes canais de difusão cênica no e do Brasil.

Fortalecer o setor

União para defesa do segmento.

Para conhecer e entrar em contato com festivais no Brasil

Aproximar os festivais de artes cênicas

Dialogar com outros Festivais

A percepção de um Brasil rico e de uma imensa diversidade cultural, que gera recursos e 
manifestação crítica sobre a sociedade Brasileira. Acredito que podemos chegar a dados  
concretos sobre o entendimento do nosso trabalho como curadores, coordenadores de  
festivais e empreendedores culturais.

Sou um articulador

Integrar , somar , potencializar, otimizar, criar possibilidades de pertencimento, financiamento e 
reconhecimento na cadeia produtiva e evolutiva da economia criativa

Compartilhamento de informações.

Melhorias para o setor

A Rede parece realmente conformar um espaço de integração, pois 
75% dos respondentes (12 participantes) relataram realizar atividades 
conjuntas com outros participantes da Rede. Uma vez mais, as ativi-
dades são variadas. Foram citadas a realização de planos de negócios, 
desenvolvimento de projetos, curadorias, atividades de circulação e 
intercâmbios, além da formulação de documentos relacionados à RBFT. 
Os respondentes relataram articular as atividades de forma presencial 
e por meios eletrônicos. Um deles relatou que a articulação ocorre a 
partir de pontos de interesse comuns. Segundo outro,
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As atividades da Rede São Articuladas através de reuniões 
presenciais e on line, traçamos cronogramas e ações, então 
criamos grupos de trabalho ou comissões para efetivar as 
ações, na medida que as ações vão andando, ou se estru-
turando iniciamos uma comunicação horizontal através 
da internet, contato pessoal, ou ela rede de afetos de cada 
integrante. Olhamos o cenário nacional e internacional e 
tentamos encontrar de oportunidades. A Rede tem uma 
vantagem de estar nas cinco regiões do Brasil o que facilita 
o desenvolvimento do trabalho. São realizados trabalho e 
cada festival quando tem condições promove encontro com 
participantes da Rede.

Você realiza atividades conjuntas com outros participantes da Rede?

Planos de negócios.

Estive recentemente no Festival em Janeiro para Criança é o Maior Barato através de  
uma relação que se iniciou através da rede, além de estar elaborando uma proposta  
que envolve diversos desses profissionais.

Curadorias

Na medida do possível, tento contribuir na elaboração de documentos e atividades promovidas
pela Rede. Por exemplo: colaboração na redação de cartas-manifesto dos festivais, contribuição
financeira para o seminário em Brasília.

Desenvolvimento de projetos. Proposição de programação.

Circulação

INTERCENA - Programa de Internacionalização das Artes Cênicas do Brasil

Sou chamado para realizar curadorias de outros festivais

Debates. Escrita de cartas

NO caso de alguns festivais parceiros, dividimos atrações, criamos pontes cooperativas  
e intercâmbios

Curadoria e intercâmbios de atividades

Intercâmbios com artistas convidados para participarem de festivais em SP e outros estados

Sobre a contribuição da Rede para o desenvolvimento das organi-
zações que a compõem, identificamos três linhas de importância. Numa 
perspectiva informacional, os agentes percebem que a Rede é relevante 
para a produção de informações sobre os festivais e sua inserção no setor 
cultural. Numa perspectiva de inovação, a Rede propicia a difusão de 
métodos e práticas. E, numa perspectiva relacional, a Rede favorece a 
articulação e a interação entre os agentes, contribuindo para a expansão 
e desenvolvimento de seu trabalho.
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Como a Rede contribui para o desenvolvimento da organização de que você faz parte?

Com o levantamento de números que embasam as discussões e documentos apresentados  
para instituições culturais e para o público.

Através da rede pude vivenciar diversos festivais e trazer ao meu novas inspirações  
e formas de gestão, além de ampliar meu leque dentro da curadoria e possibilitar  
o intercambio local e artístico.

No momento reunindo dados para entendermos melhor o setor

A Rede estabelece formas de conexões contribuindo para expandir o leque de opções  
para circulação, formação, produção e fruição.

Nos processos de formação e informação de outros festivais.

Embora a sistematização das informações do Festival de Teatro da Amazônia Mato-grossense 
tenha começado desde a sua primeira edição, a partir do momento da entrada do festival na 
Rede, houve um olhar ainda mais atento sobre a necessidade de registrar quem e onde estamos.

Os diferentes encontros vem fortalecendo os laços entre os agentes culturais que fazem  
parte da rede. As informações geradas pelas pesquisas constituem dados fundamentais  
para a compreensão da atividade e serve para apontar tendências, pontos fortes a serem 
estimulados e mantidos e fragilidades que devem ser atacadas.

Troca de experiências.

Tem sido uma possibilidade concreta de trabalhar em um sistema de circulação  
e intercâmbio com o Brasil

Contribui nas relações com outros festivais, articulação nacional e internacional com instituições 
públicas e privadas e a possibilidade de construirmos juntos políticas públicas

troca de experiências

A Rede contribui no sentido de gerar informações que ajudam a visualizar que tipo  
de trabalho desenvolvemos, o que ele movimenta, que público atinge. A Rede ajuda  
no sentido de não ser uma voz isolada.

Através de fortalecimento das ações

Sendo a ponte para diversas articulações nacionais e internacionais que, sem a rede  
aconteceriam, mas com a rede acontecem de forma mais integrada e ágil.

Divulgação das ações que estão sendo realizadas em outros festivais e/ou programações  
de atividades formativas da rede.

Com a disseminação de informações sobre os festivais participantes

De maneira geral, o nível de vínculo entre os integrantes da rede é 
forte, pautado pelo reconhecimento e pela cooperação. 

6 .  V A L O R E S

Conforme documentos da Rede, os festivais se diferenciam por cobrir 
todas as linguagens artísticas. Ao promoverem o acesso, envolverem a 
formação e capacitação de profissionais e a criação de novos públicos, 
contribuem para a inclusão social. Ao fomentar a circulação e difusão 
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da produção artística nacional e internacional, promovem a diversidade 
cultural. Ademais, os festivais impactam no desenvolvimento humano 
e econômico. Alguns dos motivos apontados nos documentos da RBFT 
sobre a importância dos festivais são:

• Democratização do acesso ao oferecer programações de ex-
celência nacional e internacional a preços acessíveis e/ou em 
localidades distintas;

• Importância artística dos festivais, tanto pela exibição das pro-
duções quanto pelas atividades formativas promovidas;

• Difusão de modelos de gestão bem-sucedidos;
• Papel na formação e capacitação de profissionais técnicos, ar-

tísticos e de gestão;
• Papel na formação de novos públicos e plateias;
• Difusão da produção artística;
• Circulação de produções internacionais dentro do Brasil;
• Promoção da internacionalização de produções brasileiras, com 

potencial de geração de receitas internacionais para o país;
• Impactos econômicos na cadeia produtiva da cultura;
• Impactos econômicos nas cadeias produtivas locais.

No âmbito dos valores manifestados pela Rede, encontramos três 
dimensões. De forma mais ampla, a valorização da difusão da diversida-
de artística e a preocupação com o acesso e, assim, com a democracia 
cultural. Numa perspectiva setorial, o foco no desenvolvimento e forta-
lecimento do próprio campo. E numa perspectiva econômica, o papel 
dos festivais para o crescimento econômico.

7.  C O N S I D E R A Ç Õ E S  F I N A I S

A Rede Brasileira de Festivais de Teatro é uma organização recente. 
Desde então, vêm se reunindo em diferentes eventos e localidades. Dessa 
forma, analisando o nível de institucionalização da RBFT concluímos que 
a mesma vem configurando-se como uma rede estável. 

Considerando a estrutura da RBFT, percebe-se que a mesma é 
uma rede mais restrita às artes cênicas. Os festivais participantes são 
majoritariamente da região sudeste e nordeste, seguidos das regiões 
sul, centro-oeste e norte. Dentre os participantes dos festivais que 
responderam ao nosso questionário, as profissões mais citadas tinham 
relação com o mundo das artes cênicas: produtor cultural, ator, diretor, 
gestor, professor e autônomo. 

Com relação ao nível de vinculação, as relações parecem pautadas 
pelo reconhecimento e colaboração. Dentre os respondentes, a maioria 
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relatou realizar atividades conjuntas com outros participantes da Rede, 
como desenvolvimento de projetos, curadoria e atividades de circulação. 
Assim, constatamos que a RBFT conforma um espaço de integração 
para seus participantes.

A RBFT identifica os festivais de teatro como importantes para a 
inclusão social, a promoção da diversidade cultural e ao desenvolvimento 
humano e econômico. De acordo com os respondentes, a RBFT é per-
cebida como um meio para a produção de informações sobre o setor e 
para a articulação entre os agentes. Consequentemente, é vista como 
promotora do desenvolvimento, fortalecimento e sustentabilidade dos 
festivais - características vinculadas às políticas públicas para o setor. 
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L U C I A N A  L E I T E  L I M A
Doutora em Ciências Sociais pela Universidade de Campinas (Unicamp). 

Professora do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e do 
Departamento de Sociologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS) e pesquisadora do Núcleo de Estudos em Economia Criativa e da 
Cultura (NECCULT).
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Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas na 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul pesquisadora do Núcleo de 
Estudos em Economia Criativa e da Cultura (NECCULT).

K A R I N A  P I E T R O  B I A S I  R U I Z
Mestranda em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul (UFRGS) e graduada em Relações Internacionais pela mesma 
universidade. Assistente de Pesquisa no Núcleo de Estudos em Economia 

Criativa e da Cultura (NECCULT)
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R E S U M O

A partir dos elementos apresentados nos artigos anteriores, esta 
seção busca construir diretrizes para a elaboração de políticas pú-
blicas para o segmento dos festivais de teatro no Brasil. Com base 
em três princípios das políticas públicas de desenvolvimento - equi-
dade, sustentabilidade e participação - sugerimos nove diretrizes 
a serem consideradas pelos agentes envolvidos com o segmento.

A B S T R A C T

From the elements presented in previous chapters, this section 
seeks to build guidelines for the elaboration of public policies for 
the segment of theater festivals in Brazil. Based on three principles 
of public development policies - equity, sustainability and partici-
pation - we suggest nine guidelines to be considered by the agents 
involved with the segment

Uma questão que devemos sempre levar em consideração quando 
falamos em políticas públicas é o seu direcionamento. Toda política 
pública, porque pública, deve voltar-se à coletividade, deve contribuir 
para melhorar a vida das pessoas. Desse modo devemos pensar nas 
políticas para festivais. 

Para o segmento de festivais de teatro, foram identificadas carac-
terísticas e particularidades que devem ser consideradas ao propor 
diretrizes de políticas públicas para o setor, especificamente no tocante 
à organização da cadeia produtiva destes eventos. Inicialmente, obser-
vou-se que estes eventos culturais não são pontuais – mesmo que sua 
execução ocorra somente um curto período, os processos e atividades 
necessários para a realização de um festival são complexos, por vezes 
com a preparação da edição seguinte começando ainda antes da fi-
nalização da que está em andamento. A sobreposição de atividades, 
a instabilidade e a temporalidade ligadas à captação de recursos são 
também outros aspectos que demandam atenção, conferindo uma 
dinâmica própria ao segmento. 

Para embasar as sugestões de diretrizes de políticas públicas apre-
sentadas a seguir, além do diagnóstico da cadeia produtiva do segmento 
no Brasil, foram observadas também iniciativas governamentais de 
outros países voltadas para o segmento, organizadas em um panora-
ma institucional abordando nove países32, conforme já discutimos nos 
capítulos anteriores. Considerando as características do segmento de 
festivais no Brasil, e as soluções utilizadas para o segmento em outros 
países, estabelecemos oito diretrizes, que incluem a definição de apoios 

32 O diagnóstico e o 
panorama institu-
cional internacional 
configuram o produto 
1 do plano de traba-
lho que abrange esta 
pesquisa.
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financeiros plurianuais, presentes em países como Escócia, Canadá e Bél-
gica e de fundos específicos para as artes cênicas e/ou para os festivais, 
como os existentes na França, Austrália e Escócia. Sugere-se, também, 
a criação de uma rede nacional de espaços e espetáculos, semelhante 
ao que ocorre na França, África do Sul e Portugal. 

As diretrizes propostas estão alinhadas a três princípios basilares 
das políticas públicas de desenvolvimento33:

a) equidade: referente ao incremento da capacidade de agência, 
com maior potencial entre os mais vulneráveis;

b) sustentabilidade: diz respeito à perenidade funcional entre re-
cursos e necessidades sociais, atenta para a superação da tem-
poralidade tradicional;

c) participação:  em termos de heterogeneidade de atores e interes-
ses e de normatividade, ou seja, de garantias de que a diversidade 
de atores poderá protagonizar os processos decisórios.

Abaixo, segue a relação das diretrizes para políticas públicas de 
festivais de teatro elaboradas, acompanhadas de um breve contexto 
justificando sua adoção e dos potenciais impactos que podem gerar.

1 .  P R I N C Í P I O  D A  E Q U I D A D E

Alinhadas a este princípio, agrupamos as diretrizes que enfocam 
a descentralização e a difusão da política pública para festivais de tea-
tro. O objetivo é promover o espraiamento das iniciativas no território 
com vistas a atingir um público maior e mais diversificado, bem como 
promover os festivais que se encontram em regiões menos favorecidas.

DIRETRIz 1:
DEscEnTRalIzaçãO DO fInancIamEnTO

Se a incerteza quanto aos recursos permeia todos os festivais, ela afeta mais os periféricos, 
uma vez que aqueles em regiões centrais têm mais acesso a mecanismos de financiamento 
privado como a Lei Rouanet. E em um país de dimensões continentais, gastos com atividades 
logísticas como o transporte dos participantes até a cidade dos festivais acabam impactando 
consideravelmente o orçamento dos festivais.
A preocupação por descentralizar o financiamento à cultura levou a construção de programas 
específicos na Austrália e no Chile. O Festival Austrália é um programa de financiamento 
voltado exclusivamente para eventos que ocorrem nas áreas mais periféricas do país. No 
Chile, os programas de financiamento ao teatro consideram os dois âmbitos, cada qual com 
diferentes linhas: o nacional e o regional. No regional encontra-se, por exemplo, a linha de 
apoio para o Desenvolvimento Cultural Regional. 

Impactos esperados:

Espera-se que a descentralização do financiamento possibilite que mais recursos cheguem 
nas cidades mais periféricas e nas regiões brasileiras menos favorecidas pelos mecanismos 
mercadológicos - isso é, que o financiamento se desconcentre da região sudeste.

33 LIMA; D’ASCENZI. 
GOVERNANDO COM 
POLÍTICAS PÚBLICAS: 
análise do desenho 
das políticas de desen-
volvimento em Belo 
Horizonte, Fortaleza e 
Porto Alegre. In: NOLL, 
I.M.; MARENCO, A. A 
política, as políticas e 
os controles: como são 
governadas as cidades 
brasileiras. Porto 
Alegre: Tomo Editorial, 
2018. p. 117-140.
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DIRETRIz 2: 
cRIaçãO DE uma REDE nacIOnal DE EquIpamEnTOs EsTRuTuRanTEs

Em países como a França e a África do Sul, também há um movimento de descentralização dos 
equipamentos e espaços culturais. Na França, a preocupação por criar equipamentos culturais 
estruturantes nas diferentes regiões do país veio no bojo de políticas de democratização 
cultural no pós-guerra. Nesse contexto, as coletividades locais passaram a promover atividades 
culturais com apoio do Ministério da Cultura. Já na África do Sul, seu Conselho Nacional de 
Artes estabelece um circuito nacional de teatros subsidiados durante ciclos de dois a três anos, 
tendo ao menos um teatro de cada província. Para os que ficam de fora desse circuito são 
disponibilizados outros fundos.

Impactos esperados

No Brasil, há uma concentração de equipamentos culturais na região sudeste e nas grandes 
metrópoles. Para os festivais de teatro, além do financiamento, o acesso à equipamentos e 
espaços culturais é de grande valia. Assim, espera-se que o estabelecimento de uma rede 
nacional de equipamentos estruturantes, fixos ou na forma de circuitos culturais, tenha 
a capacidade de dinamizar o setor cultural nas diferentes regiões do país, promovendo a 
democratização cultural.

2 .  P R I N C Í P I O  D A  S U S T E N T A B I L I D A D E

Neste grupo estão as diretrizes que atentam para a manutenção 
dos festivais no tempo e para a melhor utilização dos recursos sociais 
que produzem e mobilizam. Aceita-se que os festivais de teatro criam e 
participam de cadeias produtivas que são importantes para o crescimento 
econômico e, assim, para o desenvolvimento social. Ainda, os produtos 
dessas atividades possuem efeitos simbólicos, criando, reproduzindo, 
difundindo e valorizando nossa diversidade cultural.

DIRETRIz 3:
pRODuçãO DE InfORmaçõEs

Muitos festivais controlam os números relacionados a sua produção – como orçamento, gastos 
por atividade, quantidade de pessoas envolvidas na produção e público -, inclusive para obter 
recursos junto a outros atores do setor. Contudo, a adoção de métodos de monitoramento 
e avaliação pelos próprios festivais pode servir para melhorar seu desempenho e conhecer 
melhor seus gargalos, seus processos e suas demandas. Uma atuação a fim de incentivar 
essa produção poderia ocorrer através de exigências nos editais ofertados, considerando a 
elaboração de cursos e a preparação prévia dos atores para atender esta demanda. Assim, 
em um primeiro momento poderia ser incentivada a criação de dados simples, voltados para 
estudos de público, por exemplo.

Impactos esperados

A implementação de monitoramento e avaliação sistemática de cada festival pelos seus 
coordenadores serviria à produção de dados úteis para os próprios festivais, bem como para 
a troca de conhecimentos e desenvolvimento de melhores estratégias e processos gerenciais. 
Além disso, a sistematização destes dados - que já vem sendo feita através do Sistema de 
Indicadores construído pela Rede Brasileira de Festivais de Teatro - serve para a formulação de 
demandas e metas estratégicas necessárias à elaboração de políticas públicas para o setor.
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DIRETRIz 4:
cRIaçãO DE uma agEnDa DE EvEnTOs calEnDaRIzaDOs

O diagnóstico do segmento apontou que os festivais de teatro são eventos regulares, que 
apresentam demandas próprias e, portanto, necessitam de estabilidade. Considerando estes 
fatores e a possibilidade de ampliar a divulgação destes eventos, propomos criação de uma 
agenda nacional de eventos calendarizados. 

Impactos esperados

A criação de uma agenda nacional de eventos calendarizados auxiliaria a divulgação dos 
festivais e mesmo das iniciativas de apoio feitas pelo setor público. Contribuiria também à 
circulação nacional entre festivais, fomentando o circuito cultural do país.

DIRETRIz 5:
cRIaçãO DE mEcanIsmOs DE fInancIamEnTO pluRIanual

A insegurança quanto à previsibilidade e tempestividade dos recursos financeiros permeia os 
macroprocessos de planejamento, gestão e produção dos festivais. Ainda assim, os festivais 
brasileiros acontecem e impactam os cenários culturais locais. Uma maior segurança em 
relação à obtenção e continuidade de financiamento poderia ampliar o número e o tamanho de 
festivais e de seus impactos. 
Entendendo os festivais como eventos contínuos e cíclicos, países como Escócia, Bélgica, 
Canadá e França criaram políticas para estimular a estabilidade do setor. No Brasil, a Bahia foi 
pioneira como único estado brasileiro a disponibilizar linhas de apoio plurianuais para o setor 
cultural, incluindo festivais de teatro.

Impactos esperados

Criar mecanismos de apoio plurianual possibilita que os festivais se programem com a 
segurança de que terão os recursos naquele e nos próximos anos. Isso implica em fornecer 
estabilidade para o segmento e para os agentes envolvidos - dos produtores, atores e técnicos 
até as redes hoteleiras e a economia informal relacionada. É possível estabelecer, também, 
metas e critérios anuais para o recebimento do financiamento a cada início de ano.

DIRETRIz 6:
cRIaçãO DE funDO EspEcífIcO paRa Os fEsTIvaIs

Parte dos países analisados criou fundos específicos voltados para o fomento de festivais, em 
diferentes níveis. O governo da Escócia mantém o Edinburgh Expo Fund Festival, específico 
para a cidade de Edimburgo (considerada a cidade dos festivais). Já o Canadá e a Austrália 
estabeleceram fundos voltados para o segmento em âmbito nacional - o primeiro, com 
o Canada Arts Presentation Fund, oferece subsídios e contribuições para séries de artes 
performáticas e organizações artísticas profissionais, e o segundo financia o Major Festival 
Initiative, administrado pela Confederation of Australian International Arts Festival. A França, 
por sua vez, mantém um fundo com escopo mais amplo, financiando atividades, eventos e 
projetos ligados às artes cênicas em geral. 

Impactos esperados

Espera-se que, como nos países citados, a criação de um fundo específico para os festivais 
possa garantir o financiamento dos festivais regulares do país, e, consequentemente, que 
possa contribuir à estabilidade do setor. Ademais, o reconhecimento das necessidades típicas 
do setor através de um fundo específico permitiria o oferecimento de diferentes linhas de 
financiamento e apoio, conforme as capacidades, alcances e características dos festivais. Por 
outro lado, deve-se ter em mente que fundos setoriais envolvem vinculações orçamentárias e 
tendem a ser contingenciados linearmente tendo em vista os problemas das contas públicas.
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DIRETRIz 7:
DIREcIOnamEnTO DE REcuRsOs ORIunDOs DE lOTERIas  

nacIOnaIs paRa fInancIamEnTO DO sEgmEnTO

A utilização de recursos oriundos de Loterias Nacionais para políticas e programas culturais 
é recorrente no mundo todo. Para o caso brasileiro, sugerimos que parte destes recursos seja 
aplicada diretamente no fomento aos festivais de teatro.
No Reino Unido, 25% dos recursos da Loteria são repassados às boas causas, e destes, 20% às 
artes, enquanto na África do Sul, 12,5% dos ganhos da Loteria foram repassados ao setor de 
Artes, Cultura e Patrimônio Nacional em 2017. Na Argentina, os impostos sobre os prêmios 
da Loteria Nacional se somam aos recursos vindos da Lei de Serviços de Comunicação 
Audiovisual para financiar o Instituto Nacional de Teatro da República Argentina. Já na Bélgica, 
a Loteria Nacional repassa recursos para o governo federal e para as comunidades linguísticas, 
responsáveis pela área cultural.

Impactos esperados

Como visto, os países que mantém Loterias Nacionais tendem a utilizar parte de seus recursos 
e ganhos para o financiamento à cultura. No Brasil, parte dos recursos da Loteria é repassado 
para o Fundo Nacional de Cultura e para o Ministério da Cultura. A manutenção e a discussão 
da ampliação desse repasse são importantes para o setor cultural. Além disso, estes recursos 
poderiam ser utilizados tanto para alimentar o fundo específico proposto anteriormente 
quanto para a criação de linhas plurianuais de financiamento.

DIRETRIz 8:
DIvERsIfIcaçãO Das fORmas DE apOIO aO sEgmEnTO

Existem diferentes maneiras do setor público apoiar os festivais de teatro. Na cidade de 
Buenos Aires, Argentina, por exemplo, o apoio ao setor das artes cênicas pelo PROTEATRO 
inclui subsídios e bolsas para a realização de jornadas ou cursos de treinamento, pesquisa 
e aperfeiçoamento, além de prever apoios a projetos especiais que abarcam a produção de 
festivais e eventos. Já no Chile, desde 1993 o governo federal promove o Prêmio Nacional de 
Artes de Representação e Audiovisuais do Chile, a fim de dar distinções a obras destacadas. 
Também a França mantém ações de apoio para diferentes etapas da cadeia produtiva, como 
criação e difusão.
Aqui, a diversificação poderia ser feita, por exemplo, através da oferta de bolsas de estudos para 
jovens, cursos de aperfeiçoamento, incentivos para a internacionalização dos espetáculos ou 
por meio de auxílios para o transporte dos profissionais envolvidos.

Impactos esperados

A depender das novas formas de apoio adotadas, esperam-se diferentes impactos, como 
a ampliação do público e/ou incentivo ao intercâmbio cultural. De qualquer forma, estes 
apoios servirão para facilitar a organização dos festivais, podendo implicar na ampliação ou 
multiplicação dos mesmos.
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3 .  P R I N C Í P I O  D A  P A R T I C I P A Ç Ã O

Neste princípio está a diretriz que envolve a gestão e o estabele-
cimento de objetivos e prioridades de forma conjunta pelos diversos 
atores participantes do segmento.

DIRETRIz 9:
EsTRuTuRaçãO DE agêncIas DE apOIO aOs fEsTIvaIs

Para responder às demandas dos festivais, tanto a França como Portugal criaram estruturas 
de sistemas de apoio específicas. Em ambos, seus Institutos de Cinema, Audiovisual e Mídia 
(Multimídia, no caso francês) mantém Sistemas de Apoio à Realização de Festivais Nacionais. Na 
Argentina, ainda que não exista um sistema próprio para os festivais, cabe destacar a existência 
do Instituto Nacional de Teatro da República Argentina, que tem dentre suas responsabilidades 
a organização de concursos, mostras e festivais, bem como a concessão de prêmios, distinções e 
bolsas de estudos para profissionais do setor.

Impactos esperados

A criação de estruturas específicas para dialogar com os festivais e compreender suas 
demandas pode colaborar com a diretriz de diversificar as formas de apoio, auxiliando na 
identificação dos gargalos existentes em cada etapa produtiva do setor. Consequentemente, 
favoreceria a elaboração de políticas públicas nacionais para as demandas do setor.
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Primeira premissa: se os festivais cênicos não existissem, teriam que 
inventá-los. Segunda premissa: aqui e agora, depois de mais de uma 
década de travessia do novo século, falta uma reflexão profunda sobre 
os discursos que possibilitam a sustentabilidade e a renovação de que 
os festivais precisam para continuar servindo ao entorno cidadão para 
o qual foram criados. (Guilhermo Heras)

Os festivais, de maneira geral, em suas múltiplas possibilidades de 
manifestações, têm presença nos primórdios da humanidade, sempre 
ligados a rituais e celebrações. Etimologicamente a palavra Festival 
procede do latim festivus, ideia de festa e festividade. Podemos con-
vencionar que as celebrações a Dionísio, na Grécia, tenham sido os 
primeiros festivais culturais da história.

Tentaremos aqui abordar os festivais específicos de teatro e pode-
mos defini-los como uma sequência de apresentações cênicas acrescida 
de atividades correlatas como oficinas, debates, entre outras, sempre 
demarcada em um período de tempo e em um determinado território. 
Podemos pontuar que este conceito foi fortalecido com o nascimento de 
dois emblemáticos festivais ocidentais: o Festival de Avignon, na França, e 
o Festival de Edinburgh, no Reino Unido. Os dois 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. Assim, creio, 
já podemos colocar uma importante camada à reflexão sobre os festivais: 
além de sua importância artística e de serem uma mostra de espetáculos, 
os festivais trazem, em sua origem, dimensões sociais e políticas.

O desenvolvimento e a expansão dos festivais se espalham pela 
Europa e chegaM à América Latina já apresentando este novo modelo 
referenciado nos dois festivais europeus: espetáculos, atividades pa-
ralelas, reflexão social e política, concentração de público, celebração 
e a conformação de um certo hiato na vida das pessoas. Manizales, 
cidade localizada na zona cafeeira da Colômbia, teve seu festival cria-
do em 1968 e é o festival internacional mais antigo na América Latina 
ainda em atividade, tendo realizado em 2016 a sua 38a edição. Outra 
importante referência foi o Festival Internacional de Teatro de Caracas, 
criado pelo argentino Carlos Gimenez em 1971, que contou ao longo 
de suas edições com a participação dos mais importantes criadores de 
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teatro do mundo. No Brasil, em 1958, a importante artista militante do 
movimento modernista brasileiro, Patrícia Rehder Galvão, a Pagu, com 
a colaboração de Paschoal Carlos Magno e o então jovem ator Plínio 
Marcos, realizou o Festival Santista de Teatro (Festa), de caráter nacional 
e o mais antigo festival ainda em funcionamento no país.

Nas décadas de 1960 e 1970, os festivais tiveram em toda a América 
Latina um papel fundamental na aglutinação e resistência às ditaduras 
militares que se espalharam pelo continente, e também no Brasil este 
enfoque político e combativo se deu de maneira intensa. Dois importantes 
festivais surgidos nesse contexto político efervescente da década de 1960 
e ainda em atividade nos dias de hoje merecem destaque: o Festival de 
Teatro de Londrina (FILO) — que até 1990 se chamava Festival Universitá-
rio de Londrina — e o Festival Internacional de Teatro de São José do Rio 
Preto (FIT-SJRP) — que até 2001 se chamava Festival Nacional de Teatro. 
Ambos tiveram início quase que simultaneamente, o primeiro em 1968 
e o segundo em 1969, iniciando como festivais estudantis e amadores e 
que foram, ao longo de sua trajetória, amadurecendo, incorporando a 
produção profissional nacional e posteriormente se transformando em 
festivais internacionais, o FILO em 1988 e o FIT-SJRP em 2001.

Nas décadas de 1970 e 1980 podemos acompanhar um movimen-
to de criação e descontinuidade de muitos festivais pelo país. Por sua 
importância, cito o Festival Internacional de Artes Cênicas de São Paulo, 
criado pela atriz e empreendedora cultural Ruth Escobar, que com suas 
nove edições, de 1974 a 1999, influenciou fortemente o mundo teatral 
paulista e brasileiro.

Mas é interessante constatarmos que foi principalmente nos anos 
1990 que assistimos a um forte movimento de criação dos grandes 
festivais brasileiros que estão em atividade até hoje. Sem aprofundar 
nas razões, atribuiria este fenômeno a uma efervescência cultural pro-
vocada pela redemocratização do país, incitando um desejo de conhe-
cer outros movimentos teatrais tanto nacionais como internacionais. 
E também a criação de novos modelos de financiamento a eventos 
culturais, destacando, entre eles, a Lei Rouanet, implantada em 1992. 
Entre os festivais que surgiram nesse movimento e estão até hoje em 
atividade podemos citar: Festival de Curitiba e Porto Alegre em Cena 
(1992), Festival Nordestino de Teatro de Guaramiranga e Festival Nacio-
nal de Teatro Isnard Azevedo, atualmente denominado Floripa Teatro 
(1993), FIT – Festival Internacional de Teatro de Belo Horizonte e Janeiro 
de Grandes Espetáculos (1994), Cena Contemporânea de Brasília (1995), 
Riocenacontemporanea, que de alguma maneira se transformou no 
Tempo_Festival (1996), Palco Giratório – Sesc (1998 surge o circuito de 
espetáculos e em 2003 realiza seu primeiro festival em Brasília) e Fes-
tival do Teatro Brasileiro (1999). É interessante salientar que também 
na América Latina, os três maiores festivais ainda em atividade foram 
criados nessa década ou muito próximo a ela: Festival Ibero-americano 
de Bogotá (1988), Festival Internacional de Santiago do Chile (1994) e 
FIBA — Festival Internacional de Teatro de Buenos Aires (1997).
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Nesse grande panorama dos festivais de teatro, é interessante re-
latar o surgimento, nos anos 2000, de algumas iniciativas importantes 
para a organização, solidificação e articulação dos festivais em nosso 
país. Em 2003, fui convidado para dirigir a edição do FIT BH de 2004 e, 
dentro das atividades de preparação, organizamos um seminário sobre 
festivais internacionais de teatro. A partir desse encontro foi criado o 
Núcleo dos Festivais Internacionais de Artes Cênicas do Brasil, formado 
pelos seguintes festivais: POA em Cena (RS), FIT-BH (MG), FIT de São José 
do Rio Preto (SP), FILO de Londrina (PR) e o Riocenacontemporânea (RJ), 
sendo que este último teve sua última edição em 2008. Posteriormente, 
quatro outros festivais vieram a se integrar ao Núcleo: Cena Contempo-
rânea (DF), Tempo_Festival das Artes (RJ), FIAC (BA) e Janeiro de Grandes 
Espetáculos (PE). Desde então, o Núcleo vem atuando na promoção 
do debate sobre políticas públicas para festivais e realizando projetos 
artísticos comuns como coproduções etc.

Em 2013 surgiu o Observatório dos Festivais, organização voltada 
para a pesquisa, informação e reflexão sobre os festivais de teatro no 
Brasil, do qual sou mentor e um dos realizadores. Através do sítio www.
festivais.org.br, o Observatório apresenta uma listagem dos principais 
festivais de teatro do Brasil, com suas datas de realização, endereços, 
contatos etc. Publica também artigos reflexivos em português e espanhol 
e notícias e resenhas de festivais visitados por sua equipe. O Observatório 
tem também uma página no Facebook e é promotor e colaborador de 
encontros e eventos, cujo tema são festivais de teatro. O Observatório 
também se engaja na realização de cursos sobre circulação nacional e 
internacional para produtores, grupos e companhias de artes cênicas.

Outra iniciativa de organização dos festivais aconteceu em 2015 
no processo de construção da Política Nacional das Artes proposta pela 
Funarte/Minc, da qual fui consultor/articulador. Foram realizados vários 
encontros e seminários para discutir  políticas públicas para os festivais 
e sua sustentabilidade, e desta articulação surgiu informalmente a Rede 
de Festivais, composta hoje por aproximadamente 40 festivais de todo 
o Brasil, incluindo os participantes do Núcleo.

Infelizmente, ainda hoje, mesmo com a complexidade deste uni-
verso, o aumento do número de festivais no Brasil e sua importância 
artística e econômica, temos um deserto quando se trata de informações 
e indicadores sobre esses eventos. Não sabemos de forma sistemática 
nem mesmo quantos são, como se distribuem no território brasileiro e 
seus impactos artísticos e econômicos. Numa ação articulada entre o 
Observatório e a Rede de Festivais, com o apoio do Grupo de Economia 
da Cultura do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da 
Universidade Federal de Minas Gerais, está sendo realizado um trabalho 
inédito de mapeamento, e um primeiro estudo com levantamento de 
indicadores e impactos da circulação de espetáculos e no desdobra-
mento artístico e econômico dos festivais. Este estudo, que está ainda 
em processo de coleta de dados, fará um mapeamento e levantamento 
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dos indicadores dos festivais realizados no ano de 2016. Mesmo sendo 
um ano muito difícil, com forte redução orçamentária e até mesmo o 
cancelamento de alguns importantes festivais brasileiros, esses indica-
dores preliminarmente já demostram a força e potencialidade desses 
festivais. Naquele ano de 2016 os orçamentos dos festivais movimentaram 
mais de R$ 30 milhões  e alcançaram um público superior a um milhão 
de pessoas. Foram mostrados nesses circuitos mais de 100 espetáculos 
diferentes e se apresentaram mais de 80 companhias internacionais. 
São números ainda não finalizados, mas que mostram a robustez dos 
festivais e apontam sua importância, tanto artística como econômica. 
O levantamento desses indicadores é fundamental para que sociedade, 
artistas e poder público compreendam a importância que os festivais de 
teatro têm e  o impacto positivo que promovem, e a necessidade urgente 
de construirmos uma robusta política pública direcionada a este setor.

Se perguntarmos se os festivais são importantes, a resposta imediata 
é óbvia: claro que sim. Apesar dos poucos estudos, a importância dos 
festivais é concreta e sentida com clareza pelos produtores, artistas e 
público. São importantíssimos, em diferentes abordagens:

• São elos fundamentais na cadeia de circulação e fruição da pro-
dução teatral.

• São espaços privilegiados de inovação e difusão de vanguarda 
artística.

• Têm forte capacidade de formação de profissionais técnicos e 
artísticos.

• Cumprem função importante na formação de público e plateias.

• Têm importante impacto econômico na cadeia produtiva da 
cultura no território onde acontecem.

É importante destacar o papel fundamental desempenhado pelos 
festivais na circulação de espetáculos e, para isso, é interessante refletir 
como se dá, institucionalmente, a circulação teatral no Brasil. Porém, 
podemos afirmar de maneira assertiva que, apesar da ação dos festivais 
neste sentido, o diagnóstico que temos da circulação de espetáculos no 
Brasil é que ela não reflete a diversidade nem da nossa produção, nem da 
dimensão territorial alcançada. É frágil em todos os sentidos e se dá de 
forma precária e incompleta. Creio que vale a pena apontarmos alguns 
gargalos nesta circulação artística no território brasileiro. Em primeiro 
lugar, é importante constatar que temos uma ausência histórica de po-
líticas públicas para a circulação de nossa produção. Não encontramos 
programas consistentes e duradouros que promovam a mobilidade das 
obras teatrais em nenhuma das três esferas de governo. No governo 
federal, basicamente a única ação para a circulação é o Edital Myriam 
Muniz, da Funarte/Minc. Só para temos uma ideia da limitação deste 
edital, em 2015 se candidataram 1.620 projetos, sendo que este prêmio 
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contemplou um total de 52, sendo somente 26 específicos de circulação. 
Fica clara assim a fragilidade de um edital que consegue atender somente 
a 3,2% dos projetos inscritos. Outro aspecto é que não temos também 
políticas públicas ou programas de atendimento aos teatros e às salas 
de apresentação no Brasil. Diferentemente de outros países, não existe 
nenhuma política continuada para programação e qualificação técnica 
de teatros públicos ou privados. Para citar dois exemplos internacionais 
vindos daqui de perto, podemos apontar o Instituto Nacional de Teatro 
da Argentina, com as linhas de subsídios para programação de teatros 
e, em alguns casos, para a compra ou construção de salas para o teatro 
independente, ampliando fortemente no país a rede de circulação. Outro 
exemplo é o Ministério da Cultura da Colômbia, que desenvolve o extenso 
Programa Nacional de Salas Concertadas que atende aos teatros e salas 
de exibição teatral em seus diversos formatos e tamanhos com recursos 
para a manutenção, qualificação e, principalmente, para a programação.

Outro gargalo é a inexistência de uma organização sistêmica fe-
derativa de responsabilização entre as várias instâncias de gestão pú-
blica (municipais, estaduais e federal) sobre o papel de cada uma na 
cadeia produtiva do teatro e em específico na responsabilização sobre 
a circulação dos espetáculos teatrais. Também no setor privado e em 
empresas estatais, existem alguns poucos projetos interessantes, mas 
que não se mostram efetivos em apresentar uma política global de 
circulação. Nesse contexto, não podemos deixar de chamar a atenção 
para uma iniciativa positivamente exemplar: o Palco Giratório realizado 
pelo Departamento Nacional do Sesc, que considero o mais eficaz pro-
grama de difusão e intercâmbio do país, baseado numa rede de salas e 
teatros descentralizados, curadoria cuidadosa e acúmulo de expertise 
do trabalho cultural do Sesc em todo o Brasil, promovendo intensa, des-
centralizada e contínua circulação em todo o país. Assim, diante deste 
quadro geral negativo da circulação no país, chegamos a uma situação 
de responsabilização, quase que exclusiva, dos festivais pela circulação 
do teatro brasileiro, sem, no entanto, a existência, em contrapartida, de 
uma política pública específica para os mesmos.

Outra observação interessante para apontarmos é o papel quase que 
único que os festivais desempenham na apresentação de espetáculos 
internacionais. Além do Brasil ter uma participação muito pequena na 
cena internacional (escrevi texto sobre o assunto publicado em www.
festivais.org.br), temos também um reduzido trânsito de espetáculos 
estrangeiros em nosso território. Excetuando poucas capitais, a realidade 
é que o fluxo de espetáculos internacionais se dá, quase que exclusiva-
mente, através dos festivais.

Acredito que, para finalizarmos esta abordagem, mesmo que incom-
pleta e parcial, devemos contemplar também alguns pontos de tensão 
quando pensamos nos festivais de teatro e nas críticas que recebem. 
Tentarei levantar algumas questões como provocação para aprofundar 
o debate e clarear melhor a função dos festivais em nossos contextos 
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artísticos e sociais. Uma crítica sempre constante e muitas vezes perti-
nente, geralmente feita pelos artistas, é que os festivais, ao longo dos 
anos, deixaram de ser um lugar de fricção artística e política dos faze-
dores teatrais, transformados em “festivais boutiques”. Creio que em 
muitos casos isto verdadeiramente aconteceu, mas devemos reconhecer 
também que existe de maneira mais geral um certo esvaziamento dos 
encontros, debates e atividades formativas dos festivais. Por outro lado, 
também os festivais, na medida em que vão se tornando organizações 
mais complexas e maiores, encontram dificuldades de abrigar elencos 
por muito tempo durante a sua realização. Acredito que é possível e im-
portante buscarmos este equilíbrio, tendo sempre como foco principal o 
público, mas criando possibilidades para o intercâmbio entre os artistas.

Outro aspecto comum de tensão é que os festivais, em muitas cir-
cunstâncias, têm um poder maior na sedução à imprensa, patrocinadores 
e gestores, frente a outras atividades artísticas regulares, fazendo com que 
muitas vezes sejam responsabilizados pelos poucos recursos investidos 
pelas políticas públicas do dia a dia de artistas e cidadãos. Assim, aparece 
uma contraposição entre o caráter de evento, que tem mais recursos, 
em detrimento ao que é permanente. Creio ser uma falsa dicotomia, 
pois os dois aspectos são fundamentais e necessários. Devemos lutar 
por políticas públicas robustas e perenes, e nelas incluir os festivais com 
seu caráter especial de festa, celebração e concentração artística.

Os festivais também foram afetados na sua capacidade de trazer as 
grandes novidades do mundo teatral. Antes, os espetáculos circulavam 
menos, as pessoas viajavam com menor intensidade e não dispúnha-
mos de tantas informações sobre o que estava sendo produzido fora 
de nosso universo. Os festivais eram, então, um lócus privilegiado para 
a apresentação dessas novidades. Com as facilidades para a circulação 
de informações como a internet, vídeos, expansão da circulação de 
conhecimento pelas universidades, entre outros fatores, essa função 
“novidadeira” dos festivais se relativizou.

Por onde tenho passado, em palestras, cursos e debates, tenho 
conversado sobre a minha inquietação a respeito da necessidade de 
aprofundarmos o debate sobre as funções dos festivais. Cada vez fico 
mais convicto de que, se existe toda a potencialidade e importância 
dos festivais, também se faz presente uma crise, que acredito que seja 
salutar. Creio que cada vez mais um festival não pode ser somente uma 
coleção de bons espetáculos, mas, sim, se apresentar como construtor 
de um discurso, enraizado na comunidade na qual está inserido e com 
a consciência de seu carácter político e social. Os festivais também de-
vem deixar de ser simplesmente exibidores e começarem a provocar e 
induzir a cena teatral através de projetos e coproduções, financiando 
idealizações inéditas, artistas novos, propostas ousadas de criações 
entre diretores e companhias.
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Certamente teremos então uma contribuição ainda mais efetiva 
dos festivais na cidadania e na potencialização da cena teatral e pode-
remos desenvolver mais e mais este importante instrumento de difusão, 
intercâmbio e formação que são os festivais de teatro.

Memória: 1994, num final de outono, em Belorizonte

Em dois de junho de 1994, a cidade de Belo Horizonte foi 
surpreendida no final da tarde por homens pintados de azul, 
acompanhados por um trio elétrico executando rock’n’roll 
pesado e um enorme cachorro metálico e fumegante. Estes 
seres “quase extraterrestres” sobem em marquises e prédios, 
acendem luzes de fogos de artifícios, rolam ruidosamente 
tambores pela principal avenida da cidade, conduzindo e 
arrastando uma pequena multidão inebriada e deliciosamen-
te assustada até a Praça da Estação. O clímax se completa 
com a grande explosão de uma pirâmide de mais de cem 
tambores, produzindo catarse e emoção sem igual.

Assim foi a abertura do primeiro FIT BH – Festival Internacio-
nal de Teatro de Belo Horizonte Palco e Rua com o grupo tea-
tral francês Générik Vapeur, que com seu espetáculo Bivouac 
eletrizou um público admirado, maravilhado, ensandecido. 
Estreou assim um dos mais importantes festivais do teatro 
brasileiro e também, para muitos, um outro entendimento 
da potencialidade do teatro e de um festival: a capacidade de 
impactar e transformar o dia a dia das pessoas. Esta abertura 
e edição inaugural criaram uma sinergia entre a cidade e o 
festival, fazendo com que ele fizesse parte do imaginário 
de todos e que a população se apropriasse dele como um 
patrimônio importantíssimo da cidade.


