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A Fluxo Criativo nasceu para desenvolver e ampliar a cena cultural através da
assessoria, consultoria e produção de projetos culturais autorais, de alcance local
ou nacional, visando oferecer programação de qualidade para o público e condições
de realização e geração de renda aos artistas.
História:
A gênese da produtora está no grupo Três Marias Teatro (2011-2016) que, buscando
inovar na oferta de produtos culturais, desenvolveu um sistema de produção
cultural inovador, voltado ao atendimento das necessidades da comunidade onde
estava instalado.
Após a experiência em gerenciar um espaço cultural independente (Espaço PorTão,
na 104 Sul, em 2016), o grupo teatral decidiu encerrar as suas atividades, abrindo
espaço para a atuação profissional na área de produção cultural, auxiliando diversos
artistas a realizarem seus projetos e ampliando consideravelmente a cena cultural
do município.
Rapidamente, com o sucesso do seu primeiro ano de funcionamento, a Fluxo
Criativo se tornou referência para artistas que procuram a realização de seus
sonhos, e de uma população em busca de eventos culturais com qualidade artística
e amplo valor cultural agregado.
Áreas de atuação:
A Fluxo Criativo destaca-se por ser mais do que uma produtora cultural. Nossa
proposta é oferecer atividades culturais, atividades formativas e consultoria. Assim,
atuamos em três eixos, visando o desenvolvimento das artes e da cultura:
Educação: através do desenvolvimento e oferta de cursos em diversas linguagens
artísticas para a formação livre ou continuada.
Consultoria: promovendo o desenvolvimento de políticas e ações culturais de
governos, empresas e associações.
Arte e Cultura: com programação cultural variada e que permita a ampliação da
bagagem cultural dos espectadores.
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Fundador

da

Fluxo

Criativo,

Tales

Monteiro é ator formado pela Fundação das
Artes de São Caetano do Sul (SP), professor de
teatro premiado formado pela UFT (TO),
especialista em arte educação (SENAC) e
interessado em gestão e políticas culturais.
Tales Monteiro, fundador e diretor
da Fluxo Criativo.

Atua profissionalmente em Palmas desde
2011, já tendo realizado mais de 50
apresentações artísticas como ator, diretor ou
produtor cultural. Entre 2019 e 2021 atuou como
presidente do Conselho Municipal de Políticas
Culturais do município.

Logomarcas
2015-2017

2019

Criação da
Fluxo Criativo

2ª renovação

2018-2019
1ª renovação

2020

3ª renovação
(atual)
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2022
Agenciamento da programação cultural de Paraíso do Tocantins
O projeto “Cultura em Cena” da Prefeitura Municipal de Paraíso do Tocantins é realizado
através de contrato conosco. Em 2022, foram contratadas 10 apresentações artísticas variadas a
serem apresentadas no Teatro do município. Abaixo, algumas das apresentações já realizadas.
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2022
Consultoria em políticas culturais
na cidade de Paraíso do Tocantins (TO)
A cidade de Paraíso do Tocantins renovou o contrato de consultoria em políticas culturais,
abarcando também a elaboração de programação cultural voltada a seus habitantes. Diante
dessa responsabilidade, elaboramos lista de curadoria de espetáculos de circo, dança, teatro e
música para apresentação na cidade.

Na foto, Tales Monteiro, produtor da
Fluxo Criativo, entrega à secretária
municipal de meio ambiente, cultura
e turismo, Patrícia Nascimento, a
primeira
parte
dos
estudos
realizados
visando
o
desenvolvimento da gestão cultural
no município.

Circulação “As Charlatonas”
Circo

Com projeto desenvolvido pela Fluxo Criativo e aprovado pela FUNARTE, pudemos produzir a
circulação do espetáculo “As Charlatonas” em Brasília, em março de 2022. O espetáculo tem
ganhado visibilidade e já foi contratado para duas apresentações pelo SESC Tocantins, além de
ter sido convidado para abrir o XIII Amazônia Encena na Rua – Edição especial Pará.
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2021
Lei Aldir Blanc
A realização da Lei Aldir Blanc pelo Governo do Estado do Tocantins proporcionou à Fluxo
Criativo uma ampliação no trabalho sem precedentes. São 11 produções e 32 assessorias para
diferentes grupos e artistas do Tocantins, totalizando quase 2 milhões de reais administrados.

Exposição Portas e Portais, de Júlio Teixeira
Artes Visuais

Mestre lusitano na arte de talhe em madeira radicado no Brasil há mais de 60 anos, teve seu
projeto desenvolvido pela Fluxo Criativo e aprovado pela Lei Aldir Blanc do Tocantins. Entre as
ações estavam a transformação de parte da residência em uma galeria para exposição fixa de
suas obras e a realização de oficina.

Circo de Caixeiras
Circo

Inspirado na técnica de Teatro LambeLambe, o projeto “Circo de Caixeiras”
desenvolveu uma narrativa em
miniatura e se apresentou por 4
cidades do Tocantins, além de realizar
uma oficina virtual.
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2021

As gerações dos mortais assemelham-se às folhas das árvores
Música

O concerto cênico-musical do compositor contemporâneo Heitor Oliveira realizou o registro
audiovisual e oficinas em três cidades tocantinenses com produção da Fluxo Criativo.

As Charlatonas
Circo

Com desenvolvimento de projeto
pela Fluxo Criativo, a Trupe-Açu
conquistou recursos públicos que
permitiram
a
montagem
do
espetáculo “As Charlatonas”.
O espetáculo conta com material
complementar, trilha sonora original
e realizou, apenas em 2021, 9
apresentações
presenciais
ou
virtuais.
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2021

Circulação do acervo de Edivan Ribeiro
Artes Visuais

Edivan Ribeiro é um artista em destaque na cidade de Palmas com obras surrealistas que
remetem à natureza tocantínea. Nos contratou para fazer a produção de sua circulação em três
cidades tocantinenses. Ao final, o projeto foi alterado para uma ação de mediação cultural
online devido à gravidade da pandemia enquanto executávamos o projeto.

Resgatando o Chicote
Circo

O artista circense Caracol (Argentina) nos procurou para elaborar e produzir um projeto que o
ajudasse a divulgar sua especialidade: o chicote circense. Com recursos da Lei Aldir Blanc, o
projeto proporcionou ao artista a elaboração de um novo número e o desenvolvimento de uma
oficina de introdução à manipulação do chicote.
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2020

Devido à pandemia causada pelo novo Coronavírus, as atividades para 2020
foram interrompidas. A Fluxo Criativo, entretanto, permaneceu com
atividades de assessoria na elaboração de projetos culturais para diversos
artistas, além de ter iniciado a oferta de cursos de teatro, prevendo ampliar
as áreas artísticas a serem lecionadas.
Em 2020, através da assessoria da Fluxo Criativo, o Circo Os Kaco recebeu
recursos da FUNARTE para reforma de sua infraestrutura circense. O
mesmo circo também foi pré-selecionado, com projeto da Fluxo Criativo, no
edital do Itaú Cultural, para a realização do Festival de Circo de Taquaruçu
em 2021.
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2019
Circulação nacional do Circo Os Kaco
Circo – Patrocínio: EDP do Brasil

O Circo Os Kaco foi selecionado pela EDP Brasil para realizar o projeto ‘EDP nas Escolas’ em
2019. Com o espetáculo ‘Transformando o nosso mundo’, o Circo Os Kaco levou mensagens de
conscientização ambiental a 36 cidades, totalizando 66 apresentações do espetáculo. A
assistência de produção a partir da sede do circo, em comunicação com a EDP e as mais de 30
cidades visitadas, foi feita pela Fluxo Criativo.

Abaixo, foto do espetáculo e material de divulgação nas escolas.
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2019
Guerrilheiras, ou para a terra não há desaparecidos (SP)
Teatro – Patrocínio: Petrobras

Obra paulistana que retrata a Guerrilha do Araguaia realizou duas apresentações em Palmas, no
Teatro Fernanda Montenegro com produção da Fluxo Criativo.

Abaixo, programa do espetáculo e panfleto de divulgação.
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2019
Quem tem medo de travesti (CE)
Teatro – Patrocínio: Itaú Cultural

O projeto cearense de grande sucesso em sua terra natal circulou de ônibus pelo Brasil com
patrocínio do Itaú Cultural. Em Palmas, as apresentações foram realizadas no SESC e a oficina
no Espaço Mais Cultura.

Abaixo, as artes usadas para divulgação do espetáculo (esq) e realização das oficinas (dir).
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2019
Gênesis

Teatro – Projeto Independente
Orientados pela ascensão de uma classe social evangélica, a Fluxo Criativo elaborou, junto ao
diretor Marcial Asevedo, um espetáculo teatral cristão que unisse entretenimento, fidelidade à
bíblia e que pudesse ser assistido por pessoas de todas as idades e credos. Gênesis foi uma
super-produção, raríssima de se ver no Tocantins, com uso de efeitos especiais e cenários, com
uma equipe técnica de 10 pessoas a cada apresentação. O projeto realizou 6 apresentações.

Abaixo, as peças usadas para a divulgação de duas temporadas diferentes da peça.
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2018
Publicação do livro “O sombreado das nuvens na Terra”, de Marcial Asevedo
Literatura – Projeto Independente

A Fluxo Criativo realizou a captação de recursos e contrato de edição do livro infanto-juvenil de
Marcial Asevedo, hoje disponível para download em todas as lojas virtuais de livros. A editora
responsável pela publicação do livro é a MAKIR EDIÇÕES.

Material de divulgação online da obra.
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2018
Exposição “Debaixo do Pé”, de Rossana Mendes
Artes Visuais – Projeto Independente

A segunda exposição de Rossana Mendes recebeu consultoria da Fluxo Criativo e foi
selecionada para o edital de ocupação da Galeria do SESC Palmas daquele ano. Além da galeria
em Palmas, o projeto elaborado pela Fluxo Criativo foi aprovado para captação de recursos na
Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Da esq. para dir.: A coordenadora de cultura do SESC Palmas,
Veridiana Barreto. A equipe da Fluxo Criativo, Tales Monteiro e Isilda
Sales. O curador da galeria, Vone Petson. A artista, Rossana Mendes.

O público da abertura, composto em grande parte por crianças, se deixando levar pelas cores e movimentos das obras.
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2018
Palmas no Picadeiro

Circo – Patrocínio: Fundação Cultural de Palmas
O projeto, idealizado pelo coletivo circense dos artistas de Palmas e Miracema, realizou três
apresentações gratuitas nas periferias de Palmas, levando a linguagem do circo a crianças de
todas as idades. As apresentações foram realizadas nos bairros Morada do Sol II, Taquari e 405
Norte.
Abaixo, arte de divulgação online do evento e fotos da equipe após as apresentações no Taquari e na 405 Norte.
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2018
2º Festival de Solos e Monólogos de Palmas

Teatro, Dança e Circo – Patrocínio: Fundação Cultural de Palmas
O Festival de Solos tornou-se o principal projeto desenvolvido pela Fluxo Criativo, e teve sua
segunda edição patrocinada pelo município de Palmas, através do Fundo Municipal de Apoio à
Cultura. Em sua segunda edição, o projeto trouxe espetáculos de São Paulo, Rio de Janeiro,
Minas Gerais e Bahia.

Abaixo, arte de divulgação online do evento.
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2018
Fio a Fio (DF)

Dança – Patrocínio: Petrobras
O premiado espetáculo candango que narra, através da dança, o envelhecer, foi originalmente
convidado pela Fluxo Criativo para apresentações independentes em Palmas. Entretanto, o
patrocínio da Petrobras permitiu que o espetáculo viesse com condições econômicas e
financeiras mais sustentáveis. O espetáculo realizou uma apresentação exclusiva para a UMA e
para a associação de surdos de Palmas.

Abaixo, programa do espetáculo apresentado em Palmas.
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2018
CHICO – 13º Festival de Cinema e Vídeo do Tocantins
Cinema – Patrocínio: Fundo Nacional da Cultura

Com muita honra, aceitamos o convite para participar como produtora técnicos do festival de
cinema e vídeo mais tradicional do Tocantins, em sua 13ª edição. Cuidamos da qualidade das
exibições e mostras em dois cinemas da capital.

Abaixo, programa do festival e a foto com membros da produção (Tales é o primeiro da esquerda) e concorrentes.
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2017
No Ciclo Eterno das Mudáveis Coisas
Dança – Projeto Independente

O grupo de dança Agulha Cenas (2017) convidou a Fluxo Criativo para produzir sua primeira
microtemporada do seu primeiro espetáculo em Palmas: “No Ciclo Eterno das Mudáveis Coisas”
permaneceu em cartaz por um final de semana no SESC Palmas.

Ao lado, programa do espetáculo.
Abaixo, material de divulgação.
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2017
Trieiros – no meio de um monte de nada
Teatro – Projeto Independente

O grupo de teatro tocantinense Xanarai (2014-2018) estreou, em 2016, seu espetáculo
“Trieiros” no Teatro SESC Palmas. Em 2017, contratou a Fluxo Criativo para produzir sua
temporada de 4 semanas no Teatro da UFT em Palmas.

Abaixo, programa do espetáculo e material de divulgação.
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2017
A terceira margem do rio: a de dentro (RJ)
Teatro – Projeto Independente

A Fluxo Criativo trouxe do Rio de Janeiro o espetáculo baseado no texto de Guimarães Rosa. O
projeto se apresentou em Gurupi, em Paraíso do Tocantins e realizou duas apresentações em
Palmas, sendo uma fechada para escolas e patrocinada pela Assoc. de Funcionários da Caixa
Econômica Federal, pelo programa Eu Faço Cultura.

Abaixo, cartaz da apresentação aberta ao
público em Palmas. Ao lado, registros das
apresentações em Gurupi, Palmas (com
público escolar) e Paraíso do Tocantins.
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2017
1º Festival Internacional Corpo Expandido - FICE
Dança – Patrocínio: FUNARTE

O projeto realizou em Palmas um festival de dança contemporânea com participantes do Brasil,
da Espanha, da Inglaterra e da Itália. A Fluxo Criativo realizou assistência de produção geral e a
produção de palco bilíngue (Inglês).

Abaixo, recorte do programa do festival.
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2016
Espetáculos de Sandro Borelli (SP)
Teatro – Patrocínio: FUNARTE

O projeto ‘Questões Políticas na Contemporaneidade’ circulou com 3 espetáculos do renomado
coreógrafo Sandro Borelli em Palmas, além de 2 oficinas – uma de produção e uma artística. Os
espetáculos apresentados foram: ‘O canto preso’, ‘Estado independente’ e ‘Colônia penal”. As
apresentações foram realizadas no Teatro SESC Palmas.
Abaixo, materiais de divulgação das apresentações.

Ao lado, registros dos participantes
das oficinas realizadas.
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2016
Espetáculos de Vinícius Piedade (SP)
Teatro – Projeto Independente

O artista teatral brasileiro que mais se apresenta no exterior veio a Palmas, pela primeira vez,
com a produção cultural da Fluxo Criativo. O projeto foi feito de forma independente e realizou
duas apresentações no Teatro SESC Palmas.

Abaixo, materiais de divulgação das apresentações.
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2016
Espetáculo ‘Se essa rua fosse minha’ (AM)
Teatro – Patrocínio: FUNARTE

O projeto “Escambo sem palavras pelo Brasil afora”, da atriz e palhaça manauara Selma
Bustamante, circulou pelo Tocantins com um mês de atividades em Palmas, Taquaruçu, Lagoa
da Confusão em na Ilha do Bananal. Produzimos todas as atividades do projeto no Tocantins.
Abaixo, materiais de divulgação das apresentações.
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2016
Espetáculo Um Ator – Uma aula espetáculo
Teatro - Projeto Independente

Este foi o primeiro projeto de circulação nacional independente da Fluxo Criativo. Foram
realizadas 15 apresentações em 7 estados diferentes. As viagens foram realizadas através de
parcerias com universidades e o espetáculo também realizou 5 apresentações em Palmas.
Abaixo, materiais de divulgação das apresentações.
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2016
Espetáculo ‘Tombé’ (BA)
Dança – Patrocínio FUNARTE

O primeiro projeto nacional da Fluxo Criativo foi com a companhia baiana Dimenti, que passou
por Palmas na sua circulação nacional. O projeto realizou 3 apresentações públicas e 1 oficina.
Abaixo, material de divulgação do evento.

Projeto Agenda de Teatro
Teatro – Projeto Independente

O primeiro projeto nacional da Fluxo Criativo foi com a companhia baiana Dimenti, que passou
por Palmas na sua circulação nacional. O projeto realizou 3 apresentações públicas e 1 oficina.
Abaixo, material de divulgação do evento.
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2016
1º Festival de Monólogos de Palmas
Teatro - Projeto Independente

O grupo Três Marias Teatro idealizou e realizou, com a Fluxo Criativo, o primeiro festival de
solos e monólogos de Palmas, realizado no Teatro de Bolso do Memorial Coluna Prestes, em
Palmas. O festival contou com grupos de Palmas e Gurupi e teve parceria com o Espaço Cultural
Colaborativo PorTão, hoje extinto. O evento gerou um grande movimento de jornalistas
independentes que passaram a cobrir os espetáculos e escrever críticas e análises.
Abaixo, programa do evento e artes de divulgação online.

Abaixo, material de divulgação online do evento.
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2016
Este Belo e Breve Sonho Torto
Música - Projeto Independente

O músico e compositor Heitor Oliveira,membro do Grupo Palmas-Música, nos convidou para
produzir seu espetáculo cênico-musical “Este Belo e Breve Sonho Torto”. As apresentações
ocorreram no Teatro do SESC Palmas e o trabalho teve uma crítica publicada. Em uma cidade
onde não de fala de jornalismo ou crítica cultural, este foi um grande sinal de que nossas
produções eram valiosas ao grande público.

Abaixo, material de divulgação do evento e programa do espetáculo.
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2016
Concertos em Pauta 2016
Música - Projeto Independente

Com o sucesso da edição de 2015, fizemos uma nova edição em 2016 ampliando
consideravelmente a qualidade da produção: tivemos convidados externos e investimos o
dinheiro arrecadado na primeira edição em divulgação. Os concertos apresentados também
passaram a ser tratados como espetáculos independente, sendo transformados com cenários,
iluminação e execução mais elaborados.

Abaixo, cartaz/programa da Temporada 2016 do projeto Concertos em Pauta. Mais abaixo, artes utilizadas
para a divulgação online do evento.
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2015
Concertos em Pauta 2015
Música - Projeto Independente

Iniciado em 2008, o projeto de educação e mediação musical do Grupo Palmas-Música teve
edições independentes em 2009 e 2010. Assumimos a organização do projeto em 2015, antes
mesmo de oficializar a empresa.

Acima, três cartazes da Temporada 2015 do projeto Concertos em Pauta.

Ao lado, os programas da
Temporada 2015 do Projeto
Concertos em Pauta.
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2015
o vasto silêncio

Teatro - Projeto Independente
A Fluxo Criativo não existia neste projeto, mas foi ele o responsável por pensarmos ativamente
na questão da produção cultural em Palmas e no Tocantins. Após cumprir 2 meses de
temporada na capital e apresentar em Araguaína, decidimos condensar o conhecimento
adquirido e abrir a produtora cultural.

A experiência com a produção de dois
espetáculos (em 2011 e 2015) e a gestão do
espaço cultural PorTão (104 Sul) levou à criação
da Fluxo Criativo.
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