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Grãos e Contas doBalaio 

andanças nossas do dia-a-dia... 

 

 

Por aí nosso cesto carrega e deixa, diz 
e ouve, vê e faz ser visto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notícias de dentro do nosso balaio:  

 

2° Debate Policêntrico  

3º Encontro de Teatro Jovem 

Errância 

Belém  – IDEA 2010 
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2° Debate Policêntrico – Articulações 
 

O Balaio participará pela segunda vez do Debate Policêntrico, uma iniciativa 

da Trupe Trapos dell’Arrua   . A atividade faz parte do projeto Resgatando I-

dentidades Culturais, contemplado pelo VAI – Lei de Valorização a Iniciativas 

Culturais. 

  

 2º Debate Policên-

trico foi organizado 

a partir de uma sé-

rie de encontros entre a 

Trupe e outros grupos par-

ceiros, dos quais o Balaio, 

Trupe Arruacirco, Núcleo 

Filhos da Dita, Cia do Ou-

tro Eu e Pombas Urbanas. 

Os encontros foram feitos 

no Centro Cultural Arte Em 

Construção, Cidade Tira-

dentes, pautados em temá-

ticas inerentes a realidade 

destes e de muitos coleti-

vos, cujas raízes de pesqui-

sa e atuação artística es-

tão fincadas em suas co-

munidades. O debate irá 

acontecer na escola Re-

criarte, situada na Rua 

Fradique Coutinho, 994 – 

Vila Madalena - e está pre-

visto cerca de 90min de 

debate, seguido de possí-

veis intervenções pelo bair-

ro, como cortejos e ciran-

das ao modo Rede Livre Les-

te. 
 

Importância. O Balaio 

considera este encontro 

como mais um espaço 

conquistado para fortale-

cer a articulação entre os 

coletivos que primam por 

este tipo de atuação artís-

tica, vinculada a realida-

des distantes do eixo de 

produção e fruição cultu-

ral da cidade. Da maneira 

que foi planejado este en-

contro, a expectativa do 

grupo é a de que ele irá 

além das constatações de 

problemas e dificuldades 

(tais como as frustrantes 

tentativas de acesso a polí-

ticas públicas de incentivo 

e de apoio às iniciativas), 

construindo propostas co-

letivas de soluções e possi-

bilidades. 

 

SERVIÇO 

2º Debate Policêntrico – Articulações 

Dia 04/09 às 17h 

Escola Recriarte 

Rua Fradique Coutinho, 994 – Vila Madalena 

O 

Participação dos gru-
pos doBalaio, Trupe 
Arruacirco, Núcleo Fi-
lhos da Dita, Cia do 
Outro Eu, Pombas Ur-
banas e convidados.  

 

http://2.bp.blogspot.com/_Jf9vO23LJMo/THUn1GOigZI/AAAAAAAABrM/46nd0dR1gLg/s1600/2_debate_policentrico.JPG�
http://www.wix.com/traposdellarrua/site�
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3º Encontro de Teatro Jovem 

 

O Balaio estará mais uma vez no 3° Encontro de Teatro Jovem. O grupo apresen-

tará o espetáculo Numa Roda no dia 16 de setembro, às 16h, na Praça Mestre 

José Caetano (próximo ao Céu Inácio Monteiro / 4º quadra), Cidade Tiradentes. 

 

 encontro irá a-

contecer de 11 a 

19 de setembro e 

será repleto de atividades, 

que incluem intercâmbio 

entre grupos oriundos de 

diversos pontos da capital e 

interior e o Fórum que dis-

cutirá os temas: Qual o pa-

pel do Estado para o desen-

volvimento do Jovem e do 

Teatro nas comunidades, 

Como o teatro em comuni-

dade dialoga com Movi-

mentos Sociais e Culturais e 

Caminhos para consolida-

ção dos projetos de grupos 

jovens de teatro. Este ulti-

mo terá a participação da 

Rede Livre Leste na compo-

sição da mesa, São espera-

dos representantes do Mi-

nistério da Cultura, Secre-

taria de Estado da Cultura 

e Secretaria Municipal de 

Cultura da Cidade de São 

Paulo. 

Mais informações e programação 

completa, clique aqui  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

O 

SERVIÇO 
 

De 11 a 19 de setembro, 

   das 10h às 20h 
 

Toda a programação é gratuita e aconte-

ce no Teatro Ventre de Lona - Centro 

Cultural Arte em Construção (Avenida dos 

Metalúrgicos, 2100) e em praças do bairro 

Cidade Tiradentes. Exceto a apresentação do 

Pombas Urbanas, que será na Praça 

 do Correio - centro de SP. 
 

http://3.bp.blogspot.com/_Zh4L5tg7q4c/TH6k5D0qdLI/AAAAAAAAAZ4/b4OFofBOaD8/s1600/_Flyer-leve.jpg�
http://encontrodeteatrojovem.blogspot.com/�
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Artigo doBalaio 

 

Errância – Escolha ou necessidade? 
 

por Leandro Hoehne 

Lá vamos nós outra vez. O que parece ser nossa sina errante completou um novo ciclo 

neste mês. O Balaio toma novo rumo e busca novo espaço. 

 

mitando os bons modos dos parceiros da Cia do Outro Eu, o Balaio não agradece a 

falta de respeito e de suporte da administração do Clube Escola Curuçá neste um ano 

de ficada. Aconteceram três arrombamentos de nosso banheiro-almoxarifado com da-

nificação de nossos equipamentos. Nem um sinto muito da coordenação do clube recebe-

mos. Também não agradecemos pelos recorrentes horários de atividades encavalados, pela 

sujeira na sala e pela dificuldade de diálogo com esta administração.  

Tendo de lidar com o risco de se perder o pouco conquistado em anos, com a impossibili-

dade de construção coletiva de propostas de ocupação artística deste espaço PÚBLICO em 

parceria com o poder PÚBLICO e com o descaso dos responsáveis pelo lugar (coordenado-

res de meio período e convocados de sei-lá-onde), ao Balaio restou uma ultima tentativa de 

conversa. Frustrante. Logo aos primeiros segundos de um telefonema ficou constatado nosso 

despejo, disfarçado de “procurem outro espaço e outro horário”. Claro, não havia outros 

espaços e horários. Uma total falta de consideração com o que construímos e movimenta-

mos em um lugar quase abandonado e sem vida, não fossem as iniciativas voluntárias da 

comunidade. O argumento-desculpa é a de que a sala cedida ao grupo agora é um “cine-

ma” – um projetor e duas caixas de som colocados para Copa do Mundo . O fato é que até 

hoje não há programação de exibição de filmes.  Já havia sido pedido por uma pessoa que 

desenvolve outro projeto de circo no espaço (do qual não especificarei. por ética e respei-

to) de que “abortem o projeto de vocês, já conquistei meu espaço, vocês precisam 

 

I 
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conquistar o de vocês” (S.I,C).  

 

Como diz a lei do mercado, quanto menor a oferta maior a procura. Reinava em seu circo o 

patrão. Ao chegar, o Balaio gerou concorrência com um movimento diferente, Sem essa 

intenção, faltou do outro lado o entendimento de que não se tratava de produtos, a vibe 

era, é e sempre será outra.  

 

Os boicotes já vinham rolando há meses e nossa estada no local ficara insuportável. Curio-

samente, algumas semanas antes de começarem os arrombamentos e boicotes o Clube Es-

cola Curuçá fechou acordo de co-administração, ou algo do tipo, com o SESC, que há 

tempos vem tentando de todos os jeitos fechar acordos de gestão de equipamentos munici-

pais. Já havia sido feita uma investida aos CEUs que não colou. Porém, com aprovação da 

comunidade em reunião do qual o Balaio não foi convidado, ficou estabelecida parceria 

administrativa entre o SESC e o Município. Assim, o serviço social do comércio passará a 

administrar um dos maiores públicos em área da periferia   . Mesmo assim agradecemos a 

todos os outros que fizeram do que ficou conhecido como Espaço doBalaio um lugar de 

articulação, vivência, troca e ação política. Foi um intenso período de aproximação de 

grupos que proporcionou a criação da Rede Livre Leste. Abrigada constantemente em nossa 

“casa temporária” servindo a reuniões, debates e ensaios de cortejos, intervenções e etc., 

esta foi uma, senão a maior, realização na história doBalaio. Nos sentimos como parte res-

ponsável no fortalecimento do trabalho coletivo em que, mesmo sem lenço nem documen-

to, foi possível mostrar à cidade o poder das ações nascidas de tal articulação. Agradece-

mos também aos seguranças do Clube (ironicamente funcionários terceirizados) que nos 

recebiam muito bem e nos auxiliavam no que fosse preciso para que acontecesse da melhor 

forma possível os treinos, ensaios, reuniões e Manifestejos.  

 

Uma vez, mais uma vez mais de uma vez, de cara na rua. Que se faça então da nossa sina 

itinerância o caminho para horizontes mais limpos e belos. Assim, diante de nossa realida-

de instável, vagar é preciso. E é nisso, então, que iremos agarrar com precisão! Com a aju-

da de parceiros esparramados por essa Sampa inteira, o Balaio segue seu rumo lestiano e 

fixa temporada em Ermelino Matarazzo, em imóvel situado na Rua Miguel Rachid, 692. Nós 

agradecemos ao esforço do Ricardo, da Sandra e de parceiros para encontrarmos um espa-

ço no bairro. É um espaço menor, porém com maior autonomia, segurança e proximidade  

http://maps.google.com.br/maps?f=q&source=s_q&hl=pt-BR&geocode=&q=R.+Grapira,+250+-+08030-190&sll=-23.49746,-46.419113&sspn=0.006415,0.013894&ie=UTF8&hq=&hnear=R.+Grapira,+250+-+Vila+Curu%C3%A7%C3%A1,+S%C3%A3o+Paulo,+08030-190&t=h&z=17�
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de grupos e movimentos culturais dos quais queremos estar chegados (como o movimento 

em prol da Casa de Cultura de Ermelino, o Núcleo Filó, Periferia Invisível, Samba do Asfalto 

e etc.). Temos certeza que será um período de agregar novas possibilidades a nossa rede, 

somando em nosso balaio os grãos e contas que dão vida a cena cultural da periferia da ZL. 

 

Escolha ou Necessidade?  

É a quarta vez que o Balaio muda de espaço. Depois do despejo realizado pela prefeitura 

à Cia Estável no Teatro Flávio Império, o Balaio, que, consequentemente, foi no embalo, 

passou pela Cadopô (em parceria com Teatro de Narradores e Teatro do Motim), pelo CDC 

Morro Vermelho (em parceria com Dolores Boca Aberta, Estação da Arte e Esquadrão Ca-

poeira), pelo Clube Escola Curuçá (espaço público cedido pela administração do clube) e 

agora chegamos ao novo endereço em Ermelino Matarazzo (cedido pelo diretório do Parti-

do dos Trabalhadores). Enfrentamos há seis anos a sina de encontrar na itinerância a única 

possibilidade de continuidade do trabalho e decidimos, dessa vez, olhar para isso de outra 

maneira, como sendo esse o percurso de nossa formação, do difícil processo de permanên-

cia e resistência na escolher de fazer arte. A errância é elementar no circo e no teatro po-

pular, no artista de rua, na trupe mambembe.  

 

Também tem sido elementar conosco e este Balaio que surge cada vez mais saltimbanco 

aceita, se for esse o destino. Aceita e agora se lança de vez para o que, talvez, está nos 

contando a vida. Se antes era apenas um arisco no arroz, um temperinho gostosinho na mis-

turança toda que nos que define Balaio, hoje arrisco, com segurança, de que a vontade de 

ser uma carroça de mamulengos,  um balaio ambulante de histórias, peripécias e aventuras 

se fortalece e se renova. Multiartístico sim e popular o mesmo tanto, nômades a cada estu-

do, ensaio e incansável reunião.  
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Não falamos mais em co-

munidade, mas em comu-

nidades. Nem em periferia, 

mas periferias. Continua-

mos falando em povo. Que 

seja então esse o percurso, 

ganhando vielas e estradas, 

queimando chão. Que seja 

fusca, carroça. E em um, 

dois e três se fez a pataco-

ada. Se para a pergunta 

enunciada é para haver 

resposta, que seja então da 

errância a possibilidade 

constante de novas desco-

bertas,.. e tal sina será 

bem vinda! 

 

 

 

 

 

 

 

desenho de Ângela Garcia e Garcia 
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Balaio em Belém – IDEA 2010 
 

 

O Balaio esteve nos últimos dias de julho na deliciosa Belém do Pará, para par-

ticipar do Congresso-Fórum-Festival Internacional IDEA 2010. Foi uma bela ex-

periência de troca de saberes e contato com um Brasil tão distante do sudeste.  

 

 Balaio parti-

cipou como 

palestrante, 

levando relatos e imagens 

sobre a Treino Livre do Balaio 

para ser apresentado e dis-

cutido com educadores de 

várias partes do mundo. Foi 

muito importante para o 

grupo poder dizer e ouvir 

sobre aquilo que criamos e 

desenvolvemos com tanto 

empenho. Durante as ma-

nhãs e tardes, estivemos com 

presença cativa nos debates 

e grupos de discussão do 

congresso. Durante a noite 

aproveitamos o Festival In-

ternacional de Teatro, com 

apresentações de várias 

partes do mundo e do Brasil. 

vento a parte (a organização 

do congresso estava bem 

bagunçada), a viajem em si, 

os encontros e a possibilida-

de de visitar comunidades e 

trocar com diferentes mes-

tres da tradição popular é, 

com a absoluta certeza, um 

marco para o trabalho do 

grupo. Existe o antes e o pós 

Belém. 

De tão forte tal experiência, 

falta competência para 

expressar em texto o quão 

intenso foi passar e carregar 

um pouco das histórias, 

cores, cheiros, sons e atmos-

fera quente e úmida, muito 

quente e muito úmida. Trou-

xemos amizades da Bahia, 

Pará, Hong Kong, Tailândia, 

Cuba. Trouxemos promessas 

de volta evocados por rituais 

xamânicos. À ilha de Algo-

doal esperamos visitar para 

vivenciarmos ainda mais de 

perto o Carim-bó do mestre 

Pedro Papo Fundo, em lua  

O 
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cheia de janeiro.   Trouxemos também sau-

dade de Preto, que fundou o maravilhoso 

espaço Tio Milico, em Fortalezinha. Estamos 

ansiosos por voltar em janeiro para ficar 

alguns dias em sua comunidade, conforme 

fomos convidados. 

Alí, em Belém, a sensação era a de realmen-

te viver o Brasil. 

Não esperávamos ver tanto, e com tanta 

verdade, desse Brasil que as metrópoles só 

conhecem nos livros e na internet. Alí no 

Pará, nem tanto para dentro, nem tanto pra 

fora, na boca do Amazonas, dentre igarapés 

que, em minutos, se enchem e se secam. A 

selva exuberante ainda é mesclada com um 

ar interiorano que logo se mistura a um tom 

praieiro de pescadores.  

 

 

 

 

 

 

Mas não é mar, é rio. Não tem morro e o 

horizonte vai longe. Como bem disse nossa 

querida amiga Amita, que nos recebeu cari-

nhosamente em seu apartamento, para o 

Paraense não tem segredo, não se tem misté-

rio, tudo é claro, limpo, transparente, não há 

o por detrás das coisas. 

O choque na volta a São Paulo, pousando em 

Congonhas, carregado de malas pelo trânsi-

to da Av. 23 de Maio pra logo “pegar no 

serviço”, foi grande. Imenso, tal qual a von-

tade por mudanças. Nas conversas com os 

parceiros que também estavam por lá - Pom-

bas Urbanas, Filhos da Dita e Trupe Trapos 

dell’Arrua – esta sensação permanecia. 

Pará, voltaremos em breve!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Socorro Gonçalves 
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Mais imagens, textos e notícias em www.circodobalaio.wordpress.com 

Envie-nos um e-mai: circodobalaio@yahoo.com.br 

 

 

 

Grupo doBalaio:    Ângela Garcia e Garcia    Anderson Tavares     Leandro Hoehne 

 

 

http://www.circodobalaio.wordpress.com/�
mailto:circodobalaio@yahoo.com.br�
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