
Estamos organizando o III Encontro do Território Cultural da Consolação 

(TCC). O Encontro busca fortalecer as relações entre territórios com base no TICP 

(Territórios de Interesse da Cultura e da Paisagem), integrante do Plano Diretor da Cidade 

de São Paulo. 

O TCC tem origem em 2016 por iniciativa de Lorenzo Mammi (ex diretor do Centro 

Universitário Maria Antônia USP, atualmente no Instituto Moreira Salles) e da Ong Ação 

Educativa, ambas atuantes na Vila Buarque. Desde então realizam-se reuniões periódicas 

e encontros anuais que se articulavam ao Território compreendido entre Av. Paulista, 

Praça Roosevelt, Martins Fontes, Minhocão. 

Por proposta sugerida por Paulo Faria, da Cia Pessoal do Faroeste, em agosto de 

2018 o território passa a dialogar com o Centro - República, Santa Cecília, Luz, Bom 

Retiro e Campos Elíseos. O Bixiga também está contemplado nesta rearticulação, com 

problemáticas análogas às demais áreas do seu entorno. 

Em novembro de 2017 organizamos o II Encontro do TCC no Teatro Commune, 

deslocando-se para a Casa Amarela, seguindo em cortejo para a SP Escola de Teatro, 

fomentando a apropriação do território por meio de deslocamentos e experimentações. 

Como um dos resultados dos encontros entre instituições, coletivos e agentes do 

TCC foi proposta a criação do Curso de Extensão “A cidade como experiência: território 

nômade”, uma iniciativa pioneira da articulação acadêmica entre a Fundação Escola de 

Sociologia e Política de São Paulo, a Escola da Cidade e a UPMackenzie, em que o 

Território se configurou como campo de investigação, laboratório de prática, cátedra 

nômade, expandida, lugar de experimentação e encontro. 

Assim, empenhados em conhecer e “Revelar Modos de Viver o Território”, 

propomos a realização de um Laboratório de Experiências e Metodologias desenvolvidas 

nos diversos territórios urbanos, proporcionando o intercâmbio e o fortalecimento 

interterritorial a fim de sistematizar ações propositivas que contemplem o Território como 

campo de experimentação, compartilhamento de práticas existenciais e culturais. 

Levando em conta as considerações apresentadas anteriormente, gostaríamos de 

convidá-lo/a a participar do III Encontro do TCC/Centro, por meio do qual se pretende 

apresentar experiências co-elaborativas em torno de territórios culturais, educativos, 

existenciais e socializar a apresentação dos resultados processuais de pesquisa em 



andamento, integrando tais proposições a territórios contíguos, com necessidades e 

interesses convergentes. 

A ação que o Diversitas/USP vem desenvolvendo junto à Cia Pessoal do Faroeste, 

bem como a criação do Instituto Luz do Faroeste estão entre as experiências e pesquisas 

que se pretende compartilhar. 

O III Encontro será realizado na Cia Pessoal do Faroeste por sua localização 

estratégica, central e por sua atuação e aderência ao Território. 

 

Participantes: 

Ação Educativa; Diversitas USP; Escola da Cidade; FESPSP; Funarte; Grupo Esparrama; 

Instituto Luz do Faroeste; Instituto Moreira Salles; Instituto Tomie Ohtake e Territórios 

Educativos; Museu da Energia; Museu do Bixiga; Rede de Teatros da Roosevelt; Sebrae; 

Território de Perus; Território de São Mateus; Território do Bom Retiro, Luz e Campos 

Elíseos; UPMackenzie. 

 

Programação Preliminar: 

 

Dia 28 de Novembro, das 14 às 18h. 

14h - Abertura. 

Apresentações de 20 minutos 

16h - 16h20 -  Intervalo  

16h20 - 17h - Dinâmica de projetos.  

17h30 - Caminhada  sensorial coletiva (deslocamento da Cia Pessoal do Faroeste para o 

Memorial da Resistência). 

18h - Encerramento 


