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No Brasil de hoje, a resistência cultural foi abraçada por aqueles que não desistem de 

abordar a essência do ser humano e, por ideologia, se comprometem com o respeito à 
diversidade. E o mais importante. Nunca desistindo de fomentá-las. É com esse 
comprometimento que os colaboradores do Bar do Frango, prestes a completar 30 de 
atividades, lutam por manter vivo esse Espaço de Cultura, situado no bairro do São Lucas, 
zona leste de São Paulo. 

Além de ter se transformado em polo cultural de grande relevância para a região, sua 
programação intensa e variada sempre gratuita é mantida às próprias custas, sem incentivo do 
poder público. Trata-se hoje de um espaço sem fronteiras, reduto de inúmeros artistas, ponto 
de encontro da diversidade cultural brasileira, numa região carente de equipamentos públicos 
voltados à cultura. 

Fundado pelos amigos Maria José (Nena, in memoriam), Nadir Moreira, José Colise e 
Paulo (Chê), como uma Galeteria em 1989, logo passou a reunir jovens sonhadores e artistas 
da região ávidos por espaços para se expressarem. 

Nos anos seguintes esses pioneiros assumiram o espaço, trazendo a atmosfera de 
beleza simples e ideológica, embalada por violões, para um pequeno canto improvisado com 
uma bandeira de Che Guevara, por onde já subiram artistas populares de diversos cantos do 
Brasil. 

Por lá transitam poesia, cantos para a dança, circo, artes plásticas e diversidade 
musical entre vozes e instrumentos que vão da viola caipira aos violinos e violoncelos, 
passando por outros como sax, flautas, trombones e até mesmo pela sonoridade de rabecas, 
alfaias, citaras e calimbas, dentre outros. 

Em três décadas de fomento à cultura, a história do bar se espalhou pelo País, 
contando e cantando um pouquinho da trajetória de um simples boteco. Ao adentrar, logo se 
percebe tratar de um imenso reduto da rica tradição e da cultura popular brasileira. 

Em suas paredes centenas de fotos, cartazes, evocam lembranças de momentos 
únicos, principalmente da MPB e de ideologias como povos da floresta, consciência negra, 
excluídos, trabalhadores e periféricos. Também estão registradas cinco coletâneas musicais 
independentes de artistas que passaram pela casa e livro de poesias comemorativas ao 
aniversário do Tradicional Sarau do Frango. 

Evento este religiosamente realizado, no último domingo de cada mês, quando as luzes 
se tornam discretas e o palco se abre para poetas, atores, músicos e demais artistas 
protagonizarem mais um sarau que já conta com 20 primaveras. 

A trajetória envolve ainda parceria de mais de 10 anos com a comunidade local, em um 
galpão anexo bar, adaptado para a programação das atividades chamado de Espaço Mamberti 
de Cultura. 

Nele foram desenvolvidas oficinas, teatro, violão, fotografia, canto coral, dança, 
capoeira e artes plásticas, além outras atividades como curso de línguas, mostras, festas 
populares, formação de DJs, grafiteiros e iniciação circense para jovens e mais recentemente 
projetos como o Ponto de Cultura e Inclusão Digital Lado Leste Cultura. 



Essa programação do Bar do Frango extrapola limites e atrai artistas e público das 
mais de variadas idades e origens, avançando do Parque São Lucas para toda a periferia da 
cidade e rincões do País. 

Desde 1989 quando começaram os encontros artísticos e por onde passam e 
passaram músicos locais e talentos consagrados de inspirada caminhada artística como Dércio 
Marques, João Bá, Vidal França, Zé Renato, Zé Alexandre, Renato Braz, Taracon, Socorro 
Lira, Kátia Teixeira, Daniela Lasálvia, Noel Andrade, Marcos Santurys, Décio Calimba, Amaury 
Fallabela, No Stopa, Zé Geraldo, Miriam Mirá, Cícero Gonçalves, Edvaldo Santana, Pereira da 
Viola, Márcia Cherubin, Élio Camalle, Grupos Tarumã, Tarancon, Minas das Minas, Lula 
Barbosa, Amauri Falabela, Noel Andrade Teca Amorim, Graziela Hessel, Marcelo Barum, Chico 
dos Bonecos, Maracatus, além de inúmeros outros de uma extensa lista de artistas e coletivos 
das mais variadas manifestações, alguns deles com trajetória iniciada das mesas do próprio 
bar para os palcos da vida. 

Ao longo desses 30 anos, muitos artistas e agitadores culturais que freqüentam 
espaços como o Frango e inúmeros outros espalhados pela periferia da cidade, não afeitos ao 
sucesso fácil, preferem atuar como troncos sólidos em meio à tempestade, se tornando ilhas 
de resistência ao abandono e descaso por parte dos poderes públicos e da miopia da mídia. 

Por sorte, ainda hoje, espaços como o Bar do Frango resistem. E mesmo na aridez da 
insensibilidade e na intolerância dos dias atuais, insiste em preservar e semear a alma humana 
como terreno fértil para que frutos saborosos, regados pela diversidade cultural brasileira e que 
possam desabrochar. 

Assim, este momento não poderia passar em branco. E é como parte destas 
comemorações que surge esta iniciativa do mandato da vereadora Juliana Cardoso para a 
concessão pela Câmara Municipal da Salva de Prata 

A homenagem pretende não apenas marcar a data, mas ser um agradecimento a todos 
colaboradores que passaram tocando o dia a dia do Bar do Frango, hoje na pessoa do atual 
anfitrião, Flávio Tavares (Tatau), que representa a todos, por sua receptividade e capacidade 
de agregar artistas e frequentadores, Ele faz a diferença ao fomentar a alegria, criatividade e a 
arte. 

E sobretudo a cada pessoa que passou e/ou passa por esse espaço cultural, ao longo 
de seus 30 anos de vida, ora como artista ou como espectador, experimentando em si a 
capacidade de criar e sonhar, contribuindo para que a arte sobreviva e, a cada a dia, ganhe 
mais altivez, fazendo diferença positiva na vida de cada um, na região e pelo País afora, 
expandindo limites e fronteiras. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 09/08/2019, p. 95 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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