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RESUMO 
 
 

ASPECTOS DA VIDA CULTURAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA A PARTIR DO TEATRO A 
cultura de uma cidade ganha vida a partir de muitos aspectos, dentre eles a presença de 
pontos culturais tais como uma escola, um cinema, um centro cultural ou um teatro. Na 
ausência desses espaços, a existência de grupos que levem a música, o teatro, a dança etc. 
para os cidadãos pode contribuir para a vida cultural, mesmo não havendo incentivos 
governamentais nem profissionalização. O município de São João da Boa Vista, no interior de 
São Paulo, conta com todos esses aparatos e a maior influência na cultura da cidade é o 
“Theatro Municipal”, cujo centenário é comemorado em 2014. Esta pesquisa, realizada com 
fomento do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, busca apontar a 
importância do Theatro e sua articulação com a vida cultural da cidade. Para isso, apresenta os 
pontos culturais e os grupos de teatro e faz uma apreciação do nível de qualidade de algumas 
apresentações realizadas pelos grupos autóctones e oriundos de outras cidades. Como 
referencial teórico, partimos do conceito de cultura apresentado por Santos (1983) e traçamos 
um paralelo entre os possíveis meios de sustento de um grupo de teatro, conforme Andrada 
(2013) apresenta em sua dissertação, e os detalhes da vida cultural de São João da Boa Vista, 
a partir de Marcondes (2011). Os resultados obtidos até o momento são os dados históricos 
sobre a inauguração e restauração do prédio do Theatro Municipal, que ocorreram, 
respectivamente, em 1914 e em 1986; as apresentações nele ocorridas do ano de 2010 até o 
momento, incluindo os festivais e projetos; os diversos pontos de cultura da cidade e suas 
funções, tais como Oficina Guiomar Novaes, Cineclube Beloca e Academia de Letras; os 
grupos de teatro mais atuantes no município desde de 2010: são Cena IV – Shakespeare Cia, 
Cia. Viravolta de Teatro, Companhia Teatral Artes Insanes e Grupo Namarca e os possíveis 
meios de sustento de um grupo de teatro. Concluiu-se até o momento que, embora a cidade 
possua um grande acervo e uma boa ação cultural, e que a maior parte do incentivo à cultura 
venha da existência do prédio do Theatro, pois foi o primeiro ponto cultural da cidade, e ainda 
persiste, em sua maior parte, há ainda uma visão amadora no que tange à produção cultural, 
uma vez que as peças, em sua maioria, não extrapolam os limites dos festivais, que são 
voltados para amadores. 


