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Os últimos 40 anos da vida cultural na cidade de São Paulo foram marcados pela 
história do teatro Oficina, e a história do teatro Oficina é simbolizada pela ação cultural do seu 
fundador e diretor, José Celso Martinez Corrêa. 

Nascido em 1937, em Araraquara, no interior do estado de São Paulo, Zé Celso, 
como é conhecido, teve o seu segundo nascimento, como diz na sua autobiografia, ao iniciar o 
seu trabalho teatral na cidade de São Paulo. 

Como estudante de direito da Faculdade do largo de São Francisco que criou em 
1958, o Grupo Oficina. Atuando como ator e autor de peças teatrais, foi a partir de 1961 que na 
direção do já então Teatro Oficina iniciou a formulação da sua concepção de um Teatro 
socialmente atuante e responsável. 

Os padrões estabelecidos para a produção do teatro brasileiro, até então vinculados a 
uma visão esteticista do trabalho teatral foram revisados com a perspectiva de um teatro 
transformador, que não mais reproduzia reflexões estranhas ao contexto do momento e do País, 
mas usava a condição do homem como sujeito histórico para a construção de um novo teatro. 

Destacamos as montagens das peças: "Os Pequenos Burgueses" e "Os Inimigos do 
Rei", de Máximo Gorki e "Galileu Galilei" de Bertolt Brecht. Mas, foi principalmente pela 
encenação considerada paradigmática para o teatro, da peça "O Rei da Vela" de Oswald de 
Andrade que Zé Celso partiu para a busca da identidade do teatro brasileiro. Relacionando 
questões delineadas na "Semana de Arte Moderna de 1922" com a defesa da liberdade e da 
democracia, que caracterizaram os anseios dos anos sessenta, Zé Celso encontrou o Teatro libertá 
rio, até ser bruscamente interrompido pela ação repressora da ditadura militar, durante a 
encenação da peça "Roda Viva" de Chico Buarque de Holanda. 

O exílio, período que iniciou em 1974, só se interrompeu em 1979, quando o País 
retomou à democracia. 

Zé Celso voltou ao Brasil com o projeto de recriar e retomar o Teatro Oficina. O 
envolvimento de diversas correntes do pensamento cultural e político neste mesmo projeto 
evidencia a importância e inserção social do seu trabalho. A capacidade de articular, através de 
um projeto claro de inserção cultural, os mais diversos e distintos agentes da cidade é uma das 
suas características mais importantes. 

Zé Celso foi premiado por sua atividade diversas vezes, e tem sua atuação 
reconhecida como das mais significativas no meio cultural brasileiro. O seu teatro recriado, 
renascido, o teatro anti-gueto, anti-segregação, busca o envolvimento da arte com a vida, com a 
sociedade, com o território da cidade, e é exatamente essa relação que perpetua o dinamismo do 
seu trabalho e a sua contribuição para o nosso reconhecimento como cidadãos. 

A luta pela recriação do teatro Oficina é parte da luta pela cidade que queremos, a 
cidade aberta, voltada para a formação dos seus habitantes, como o Oficina, voltado para a 
formação dos seus atores cidadãos. Quando do tombamento do Teatro pelos órgãos de 
patrimônio, estadual e municipal, é exatamente isso que se evidencia, ao se tombar, de forma 
inovadora, seu edifício e o uso que ali se dá. Nos dizeres do Arquiteto Flávio Império: "um bem 
cultural da cidade, não pela importância histórica do imóvel, mas pelo seu uso como palco de 
transformações do teatro brasileiro". 

 Enfim, através de sua obra, Zé Celso expressa e nos faz refletir sobre as contradições 
e desafios de nossa época. Ana Helena Staal, na introdução de um livro sobre o artista se refere a 
ele como" um atleta afetivo cuja ambição utópica é a de que um dia o teatro - terreiro do encontro 
violento com a nossa liberdade seja, mais do que o futebol, o esporte das multidões." 



A atribuição do título de Cidadão Paulistano a José Celso Martinez Corrêa é o 
reconhecimento de uma trajetória que em todo o seu percurso só enriquece a cultura e o 
desenvolvimento da Cidade de São Paulo. 


