
MOÇÃO Nº 60,  DE 29 DE FEVEREIRO DE 2012.

Homenagem Póstuma ao Ator,  Diretor  Teatral,  
Escritor  e  Tradutor  Fernando  Amaral  dos  
Guimarães  Peixoto  (Fernando  Peixoto),  pela  
trajetória  de  artista  exemplar  na  contribuição  
pela  valorização  e  fortalecimento  do  teatro  
brasileiro  e  pela  defesa  da  liberdade  e  da  
democracia através de sua obra.

O CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CULTURAL – CNPC, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 7º Decreto nº 5.520, de 24 de agosto de 2005, alterado pelo Decreto nº 6.973 
de 7 de outubro de 2009, combinado com o inciso IV, do art. 21 do Regimento Interno do CNPC,  
publicado pela Portaria nº 28 de 19 de março de 2010, e tendo em vista a deliberação contida na Ata 
da  Sessão Extraordinária  do Plenário,  realizada  nos dias  28 e 29 de fevereiro  de 2012, conforme 
Processo Administrativo nº 01400.005937/2012-73, resolve:

Art.  1º  Aprovar  Moção  de  Homenagem  Póstuma  ao  Ator,  Diretor  Teatral,  Escritor  e  Tradutor 
Fernando Amaral dos Guimarães Peixoto (Fernando Peixoto), pela trajetória de artista exemplar na 
contribuição pela valorização e fortalecimento do teatro brasileiro e pela  defesa da liberdade e da 
democracia através de sua obra.

JOÃO ROBERTO COSTA DO NASCIMENTO
Secretário-Geral do Conselho Nacional de Política Cultural



Exposição de motivos da Conselheira Virgínia Lúcia da Fonseca Menezes à Moção nº 60:

O  Ator,  Diretor  Teatral,  Escritor  e  Tradutor  Fernando  Amaral  dos  Guimarães  Peixoto  (Fernando 
Peixoto), nascido a 19 de maio de 1937 em Porto Alegre - RS e falecido a 15 de janeiro de 2012 em 
São Paulo – SP, foi um dos maiores pensadores do teatro brasileiro. Além das obras que realizou como 
Ator e Dirertor Teatral,  sua atuação como tradutor proporcionou o acesso de inúmeros artistas e o 
público em geral às obras brechtinianas, consideradas como um dos paradigmas fundantes do teatro 
moderno. 

Além disso, Fernando Peixoto fez parte de uma geração de artistas que através da arte engajada, da 
realização de um teatro político, social, a exemplo da atuação no teatro Oficina e Teatro de Arena,  
contribuíram para a defesa da liberdade e da democracia brasileira.


