
 
Ao Presidente da Fundação Nacional de Artes – FUNARTE.   

 

Prezado Senhor,  

Escrevemos para expressar nossa preocupação diante do cancelamento da temporada do 
espetáculo "RES PUBLICA 2023" na Funarte de São Paulo, fato que fere o artigo 5°, inciso IX, da 
Constituição brasileira.  

Repudiamos a censura, de triste memória no período ditatorial. Lamentavelmente, 
interferências em resultados de editais e cancelamentos de espetáculos, noticiados pela 
imprensa,  demonstram que o dirigismo cultural vem sendo aplicado de modo disfarçado, 
como "filtro". 

Em 2019 já são 30 casos de censura registrados no "Censurômetro" do movimento Artigo 
Quinto, provocados por órgãos públicos ou por empresas privadas, instigados pela onda de 
conservadorismo que busca empurrar a cultura brasileira para o retrocesso.  

Nossas entidades democráticas, representantes de  parcela significativa de artistas, críticos e 
produtores culturais, não podem aceitar nenhuma forma de censura à liberdade de expressão. 

Henrique Pires, Secretário de Cultura do Ministério da Cidadania do governo Bolsonaro, pediu 
demissão recentemente, e Maria Ester Moreira, coordenadora da Funarte São Paulo, foi 
exonerada, ambos por não se prestarem ao papel de agentes do dirigismo cultural do Estado. 

Consideramos que o veto à temporada do  espetáculo "RES PUBLICA 2023", do grupo A 
Motosserra Perfumada, não pode ser motivado por questões ideológicas e solicitamos a 
revisão desta decisão, restaurando os critérios democráticos que devem orientar o julgamento 
desta ou de qualquer outra manifestação artística.  

Censura nunca mais. 

 

São Paulo, 30 de agosto de 2019. 

 

• APCA - Associação Paulista de Críticos de Arte  

• APETESP – Associação de Produtores Teatrais do Estado de São Paulo 

• APTI – Associação dos Produtores Teatrais Independentes | SP 

• APTR – Associação dos Produtores de Teatro | RJ  

• Associação Internacional de Críticos de Teatro (IATC/AICT - Seção brasileira - filiada à 
UNESCO) 

• CAC USP – Departamento de Artes Cênicas USP 



 
• Coletivo Negro 

• CMPC Jundiaí- Conselho Municipal de Política Cultural de Jundiaí 

• Cooperativa Paulista de Dança 

• Cooperativa Paulista de Teatro 

• Cultura Viva Comunitária 

• FLIGSP - Forum das Artes do Interior, Litoral e Grande SP. 

• FORUM LN - Forum de Cultura do Litoral Norte 

• International Hispanic Theatre Festival of Miami 

• LA RED de Promotores Culturales de Latinoamérica y el Caribe 

• Movimento Artigo Quinto 

• MOTIN - Movimento dos Teatros Independentes – SP 

• Professores da EAD –Escola de Arte Dramática/ECA/USP 

• SATED SP- Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos e Diversões do Estado de São 
Paulo.  

• Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo 


