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No ano de 2009 coletivos artísticos da periferia da Zona Leste, surgidos 
diretamente de políticas públicas desenvolvidas na periferia, como o Núcleo 
Vocacional e Programa VAI, unem-se para ocupar espaços públicos com arte e 

chamar a atenção para a falta de reconhecimento de suas ações, nasce a Rede Livre 

Leste (RLL). Nesse mesmo ano ocorre o 1º Debate Policêntrico, um encontro entre 

coletivos artísticos jovens para discussão sobre os desafios e possibilidades de 

sustentabilidade de seus projetos. Em 2010 a RLL completa um ano no mesmo período 

em que é realizado o 2° Debate Policêntrico e o 1° Fórum de Teatro em Comunidade, 

cujos temas debatidos por jovens artistas trouxeram a tona a urgência na criação de 

medidas e políticas públicas que garantam a continuidade/emancipação/consolidação 

dos grupos jovens surgidos na ultima década. Diante disso, os coletivos Cia. do Outro 

Eu, Grupo doBalaio, Núcleo Teatral Filhos da Dita, Trupe Arruacirco, Trupe Trapos 

dell'Arrua, enquanto articuladores da Rede Livre Leste, assumem o compromisso na 

construção de um manifesto que deixe claro os questionamentos vividos: o Manifesto 

Policêntrico. 
 

Reconhecemos que a implementação de políticas públicas ocorridas na última 

década possibilitou a ampliação do acesso ao patrimônio cultural1

                                                 
1
  conforme BRASIL. Constituição (1988) - Artigo 216, Seção II, Capítulo III, 
Título VIII 

, entretanto, este 

avanço gerou demandas que não são contempladas pelas políticas públicas culturais 

em vigor. Compreendemos que as mudanças se dão em processo, mas não podemos 
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nos isentar de uma posição crítica frente às deficiências presentes na aplicação de tais 

políticas. 

 Como grupos jovens, questionamos:  

 O pouco reconhecimento dos artistas jovens, enquanto produtores de 

cultura; 

A falta de uma política de desenvolvimento e fomento cultural a longo prazo 

voltada aos jovens, que contemple as quatro esferas fundamentais em um trabalho 

artístico: formação, produção, difusão e pesquisa; 

 A mercantilização da cultura por parte das políticas de isenção fiscal, que 

ao entregar a tarefa de fomentar as artes às lógicas do mercado dificulta ainda mais o 

acesso aos recursos por parte das iniciativas jovens; 

A lógica de acesso aos editais de incentivo público direto, que priorizam os 

coletivos que possuem personalidade jurídica, registro profissional e que são 

conhecidos no meio artístico dominante/ mercado; 

 A necessidade de conquistar espaço dentre núcleos restritivos, formados 

por coletivos repetidamente premiados/ contemplados nos editais públicos de incentivo 

direto, para também ser reconhecido como um produtor de cultura; 

O preconceito com relação aos méritos artísticos dos projetos socioculturais 

realizados em comunidade, tidos frequentemente como assistencialistas e rotulados 

como esteticamente inferiores; 

A dificuldade de firmar parcerias para obtenção de espaços físicos/ sedes 

em longo prazo, para o desenvolvimento de projetos, agravados pelo preconceito em 

relação ao jovem considerado despreparado, incapacitado, irresponsável, etc. 



RLL - Rede Livre Leste 
Sem representatividade e com sede em todos os lugares 

redelivreleste@yahoo.com.br 

A quantidade de espaços públicos ociosos, abandonados e lacrados pelas 

instâncias públicas responsáveis, enquanto diversos grupos artísticos encontram 

dificuldades para encontrar um local aonde possam se reunir, ensaiar, promover ações 

culturais, etc.; 

 A burocratização e o boicote de grande parte dos espaços públicos, em 

geral despreparados para receber iniciativas culturais; 

Portanto, reivindicamos:  

Participação dos jovens nas comissões de avaliação de projetos, enquanto 

representatividade; 

Ampliação dos recursos financeiros disponíveis, para que sejam possíveis 

políticas que melhor atendam às necessidades dos coletivos artísticos jovens; 

Que sejam re-pensados os meios de acesso aos editais públicos, para que 

uma maior diversidade de propostas e projetos culturais sejam contemplados;  

Maior transparência na avaliação de projetos culturais; 

A criação de outras possibilidades de apoio e suporte, por parte do poder 

público, que viabilizem a continuidade das iniciativas culturais dos artistas jovens; 

Uma real articulação entre as instâncias do poder público (legislativo, 

executivo e judiciário), cujas brigas, de interesse político, inviabilizam ainda mais o 

apoio à cultura.  

Este manifesto representa a opinião de grupos que primam pela construção do 

discurso na ação. Portanto, que seja este documento a própria ação manifestada, 

coerente a realidade diversa de atuação artística, política e social dos jovens da 

periferia da cidade de São Paulo. 


