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Projeto Rede Livre Leste: nossa teoria é a prática 
 

RESUMO DO PROJETO 

Que eu me organizando posso desorganizar 

Que eu desorganizando posso me organizar 

Que eu me organizando posso desorganizar. 

Nação Zumbi -  Da Lama ao Caos 

 

O projeto Rede Livre Leste: nossa teoria é a prática, elaborado pela Rede Livre Leste, tem como objetivo promover o fortalecimento e a 

difusão desta iniciativa de jovens artistas que buscam, por meio da articulação em Rede, refletir, discutir e promover a arte como ferramenta de 

transformação. 

Para tanto, a Rede Livre Leste propõe Leituras do Manifesto Policêntrico1 em 5 pontos da cidade de São Paulo (Zonas Leste, Oeste, 

Norte, Sul e Centro, Intervenções Artísticas criadas e organizadas pelos grupos que formam a RLL, cujos resultados serão compartilhados 

publicamente nos mesmos pontos de leitura do Manifesto Policêntrico2, e a realização de Fóruns que discutam esta experiência com a de outros 

coletivos artísticos também organizados em Rede. 

Com essa iniciativa, a Rede Livre Leste espera dar continuidade as ações que vem sendo realizadas desde a sua formação, a mais de um 

ano. Assim como, coletivamente, identificar problemas e potencialidades a partir de sua prática, somada à de outros coletivos artísticos em suas 

respectivas comunidades. De modo que, a longo prazo, esse exercício de troca de experiências possa levar à realização de múltiplas ações que 

garantam sua sustentabilidade e o efetivo alcance dos objetivos traçados por este coletivo de coletivos. 

 

                                                            
1 Elaborado e lançado pela Rede Livre Leste no final do ano passado. 
2 Tais ações estão detalhadas no item “Plano de Trabalho e Cronograma de Atividades” na págna 9 deste projeto. 
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Rede Livre Leste: Histórico 

 

 

 

 

 

 

 

Seria como se tivéssemos nos dado conta de que havia outros horizontes e nos puséssemos em frente a um rio do qual descobrimos a nascente, 

cutucamos a pedra e abrimos o caminho para a água jorrar. Ou simplesmente nos demos conta de que muita água já havia e ninguém ainda dera 

devido valor à sua qualidade e potência. Ao olhar mais adiante é possível crer que a correnteza já ganha caminhos próprios e desenha uma 

geografia diferente. Não há mais nada a fazer, senão todos embarcarem juntos numa jangada e por esse rio navegar, abrindo trilhas, cuidando, 

irrigando os terrenos. Que embarque mais gente, que se ajuntem novas jangadas. Seguir pelo rio, talvez agora rios, no plural, com a inesquecível 

experiência de ver água onde a maioria só vê terreno árido. 
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A Nascente 

 

Ago. 2009 

A RLL projetou o vídeo‐denúncia 
produzido  no  Jd.  Romano,  na 
pior  enchente  já  registrada  na 
região  e  considerou  essa  ação 
uma  continuidade  de  sua 
intervenção artística nos espaços 
públicos da cidade

Linha do Tempo 

1º Manifestejo, uma festa-manifesto. 
Somando-se aos Cortejos, a Rede Livre 
Leste passa a contabilizar mais de 30 
grupos da periferia de São Paulo 
atuantes em suas atividades. Neste 
momento Livre Leste passa a ser mais 
que um movimento em torno de 
cortejos e passa a se auto-denominar 
Rede Livre Leste. 

2º Manifestejo. 
Começam a 
nascer idéias 
para a escrita de 
um manifesto. 

Participação no 2º Debate 
Policêntrico, uma realização 
da Troupe Trapos dell’Arrua. 
A Troupe passa a compor a 
Rede Livre Leste que, por sua 
vez, re-pensa o recorte 
geográfico de sua atuação.   

Dez. 2009 Abr. 2010 

Realização do 1º 
Cortejo Livre Leste: 
uma proposta de 
ocupação de 
espaços públicos 
com arte. 

Dez. 2010 

A Rede Livre Leste é convidada 

a participar do III  Simpósio 
Internacional  De 
Comunicação  e  Cultura  na 
América‐  Latina:  Integrar 
para  além  do  Mercado, 
ocorrido  no  Memorial  da 
América Latina. 

Participação no 1º Fórum de Teatro em comunidade, do 
3º Encontro Comunitário de Teatro Jovem – Centro 
Cultural arte em Construção, Cidade Tiradentes. A Rede 
Livre Leste conquista parceiros latinoamericanos. 

Participação e apoio a 
Semana de Arte 
Maloqueira – Movimento 
dos Guaianás – 
Guaianases. 

Realização do 4º Cortejo Livre 
Leste, com a participação de 
diversos movimentos sociais e 
culturais na Vila Itaim, como um 
ato de protesto contra a postura do 
poder público desapropriações na 
região. Participaram Rede Livre 
Leste, Movimento Terra Livre, 
Movimento 27 de Março, MULP, 
Mov. Pop. Pelos Direitos dos 
Moradores das Margens do Tietê e 
Por Justiça no Processo de 
Desapropriação, Espaço Cultural 
Mané Garrincha, Movimento 
Humanista, entre outros. 

Jul. 2010 
Nov. 2009 Mar. 2010 

O Manifesto Livre Leste/ 
Policêntrico é entregue ao 
Secretario Carlos Augusto 
Calil – cultura, cidade de 
São Paulo - e publicado na 
internet, com diversas 
mensagens de apoio de 
vários pontos do Estado de 
São Paulo 

Realização do 2º Cortejo Livre Leste. 
Foi mantido o princípio de ocupação 
artística de espaços públicos, porém 
com diálogo direto com o Movimento 
Popular Pelos Direitos dos Moradores 
das Margens do Tietê e Por Justiça no 
Processo de Desapropriação – Vila 
Itaim, Jd. Romano e Jd. Pantanal (Jd. 
Helena e Vila Jacuí). 

Out. 2009 Set. 2010 

3º Cortejo Livre Leste – Em apoio 
ao movimento SOS Flávio Império, 
para reabetura do Teatro Flávio 
Império, Cangaíba 
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A Nascente 

A Rede Livre Leste é um espaço de articulação, habitado por grupos da periferia da zona leste, articulados para realização de intervenções 

urbanas em espaços públicos que coloquem em questão o lugar da produção artística da periferia com visibilidade dentro do circuito cultural da 

cidade de São Paulo e a (re)ocupação do espaço público como lugar coletivo de expressão e mobilização social.  

A nascente é o primeiro Cortejo Livre Leste, que mobilizou mais de 30 grupos artísticos da periferia da zona leste, além de jovens 

artistas de outras regiões e núcleos de comunicação independente compostos por jovens. Nasce como uma ação pontual, reunindo grupos que 

percorreram as ruas do bairro munidos de monociclos, pernas-de-pau, acordeons, alfaias, caixas e um megafone, culminando num teatro de arena 

público a céu aberto, construído às margens do emblemático Córrego da Água Vermelha, na Vila Curuçá - um corredor d’água que leva em seu 

nome o estigma da violência na periferia de São Paulo.  

Percebido o potencial de mobilização, mais grupos se aproximam para encontros de planejamento e um novo cortejo é realizado na Vila 

Itaim com o intuito de somar junto ao Movimento Popular Pelos Direitos do Moradores da Várzea do Tietê, apoiando as reivindicações por 

moradia digna e um projeto justo a partir das desapropriações em curso para a construção do anunciado “maior parque linear do mundo” - Via 

Parque - pelo Governo do Estado e Prefeitura de São Paulo.  

Neste momento tais ações pontuais ganham força enquanto movimento artístico, social, cultural e político da periferia, que irá culminar 

na formação da Rede Livre Leste. Ela, portanto, nasce naturalmente, como resultado consequente de um processo de encontro, engajamento e 

organização de pessoas articuladas entre si para intervir positivamente no meio urbano, fazendo da ação cultural coletiva o caminho para atingir 

objetivos coletivos de valorização do ambiente periférico e maior atenção e incentivo às mobilizações populares. 
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O Fluxo 

Ao perceber esta dinâmica de articulação entre coletivos e movimentos, ou seja, um movimento majoritariamente preenchido por 

indivíduos já engajados em organizações específicas, a melhor saída encontrada para seu fortalecimento foi a formação de uma rede que desse 

conta de articular esta diversidade participativa para realização de ações de interesse comum.  

Importante entender que o conceito de rede aí presente só pode ser materializado na ação presencial, na intervenção de fato e não no 

campo do virtual aplicado às redes sociais da internet, como o Orkut e o Facebook, do qual o conceito de “rede” está banalizado no senso comum 

e na mídia. Aqui entende-se Rede enquanto articulação aplicada na prática, com diálogo e trocas constantes entre os coletivos que a compõe. Ou 

seja, a Rede Livre Leste só se faz ter sentido se aplicado seu conceito de conectar fixos (coletivos, artistas, movimentos, organizações) e garantir 

que os fluxos (proposições artísticas, informações, conhecimento) objetivam uma intervenção de fato, um acontecimento no ambiente comum, 

popular; a Rede Livre Leste só se vê concreta na ação, caso contrário é uma abstração social, um coletivo de amigos, apoiadores, articuladores 

virtuais. E Isso não nos interessa.  

Seguiram-se, portanto, encontros para debate, estudo, projeções de vídeo, conversas, etc, que deram suporte para continuidade e 

consciência de que a ação virara movimento e que sua forma concretiza-se por meio da organização em rede.  

O que se vê é uma iniciativa “agrega-ativa” que parte da premissa de articular a diversidade cultural independente, diversa e 

transdisciplinar, da periferia para a periferia, sem fazer disso um processo de segregação avesso, mas de incluir no mapa algo que estava 

submerso ao frenético ritmo cultural da megalópole. É uma nova geração que surge disposta a enfrentar os problemas que a envolvem, as ditas 

vulnerabilidades, exclusões, não-acessos do ambiente periférico. São pessoas que, de alguma maneira, conseguiram superar alguns estigmas, 

rótulos e classificações, para se fortalecer. 
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Sem final de derradeiro deságüe ou foz, a Rede continua e é só caminho... 

 

 

 

 

 

(...) 
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Objetivo Geral 

Ampliar o alcance das experiências de ação cultural coletiva da Rede Livre Leste, alcançando outros territórios, movimentos e parceiros, 

com o fim de constituir conhecimentos e construir diferentes caminhos para a arte e cultura em comunidade.   

 

Objetivos Específicos 

 Dialogar com outros movimentos em rede para a troca de experiências artísticas e de ação política;  

 Fortalecer ideais comuns em busca da democratização dos meios de produção artística para sustentabilidade dos grupos; 

 Fortalecer ideais comuns de produção artística em diálogo com comunidades; 

 Fomentar o diálogo cultural a partir do trabalho que os grupos já exercem, de maneira a pensar diferentes caminhos aos meios de 

produção; 

 Retomar o espaço público como um lugar de expressão, por meio de sua ocupação com arte, cultura e livre expressão3;  

 Discutir e estudar modos de organizar-se em rede, no teatro e outras artes em comunidade; 

 Valorizar a formação artística e política a partir do trabalho vivencial dos coletivos de arte, proporcionados pela práxis do trabalho, não 

estritamente ligado ao conhecimento acadêmico.  

 

                                                            
3 Como direito garantido na Constituição Federal, Artigo 5º, Parágrafo XVI, “todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, 

independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade 
competente´´ 



8 
 

Projeto Rede Livre Leste: nossa teoria é a prática 
 

Ações 

Intervenções Artísticas e Leitura do Manifesto Policêntrico 
 

Por ser uma de suas premissas a ocupação do espaço público com arte, a Rede Livre Leste aproveita-se das especificidades de formação dos 

grupos que a compõe e une suas potencialidades numa ação cultural coletiva, cuja realização se dá por meio de Intervenções Artísticas, simbolicamente 

distribuídas, nos cinco pontos da cidade de São Paulo, seguidas pela leitura do Manifesto Policêntrico.  

Numa tentativa de difundir uma ação em Rede, sobretudo pautada pela prática em suas respectivas comunidades, a Rede Livre Leste se reúne 

para fazer teatro, “tudo junto e misturado”. E é no espaço público que esta Rede enxerga a possibilidade de ampliação desta troca de experiências que, 

de algum modo, possibilita fazer rupturas no cotidiano e nessas fendas, criar espaços de diálogo e reflexão que possibilitem não apenas o contato com a 

arte, mas também com o direito à ela. 

FÓRUM 

A Rede Livre Leste define a sua teoria como a prática, entretanto, reconhece a necessidade de refletir suas ações para que novas práticas 

aconteçam e outras tantas sejam fortalecidas e reverberadas. Esse plano de ação e relexão, parte do agrupamento destes coletivos que formam a RLL, 

entre os quais a troca já é um elemento comum e eficaz de articulação para realização de seus trabalhos em grupo, em comunidade, em rede.  

A possibilidade do encontro com outras inicitivas semelhantes e diferentes desta, são entendidas por este ajuntamento de jovens artistas como 

meio de conhecer, dialogar, investigar e propor possibilidades para efetivação e sustentabilidade de suas ações em rede ou em rede(s), que tenham a 

arte como ferramenta de expressão e condição de existência. Portanto, além da prática artística, a Rede Livre Leste propõe a discussão desta por meio 

de fóruns que possam reunir distintas experiências e apontar novos caminhos que viabilizem um longo trajeto. Caminhemos... 
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Cronograma de Atividades e Plano de Trabalho 

 

ATIVIDADES PERÍODO PERIODICIDADE PARTICIPANTES 

 

REUNIÕES  

ORGANIZACIONAIS / ADM. 

(revisão dos cronogramas de 

atividades e financeiro; divulgação 

do projeto) 

 

 

1º e 2º mês 

 

3º ao 8º mês 

 

 

Semanalmante 

 

Quinzenalmente 

 

 

 

Rede Livre Leste  

 

TROCAS ARTÍSTICAS  

(criação das intervenções) 

 

2º ao 7º mês 

 

Semanalmente 

 

Rede Livre Leste 

 

LEITURAS DO MANIFESTO 

POLICÊNTRICO  

(Zonas Leste, Oeste, Norte, Sul e 

Centro) 

 

 

3º ao 7º mês 

 

 

Mensalmente 

 

 

Rede Livre Leste e 

comunidade interessada. 
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INTERVENÇÕES ARTÍSTICAS 

 

3º ao 7º mês 

 

Mensalmente 

 

Rede Livre Leste e 

comunidade interessada. 

 

 

FÓRUNS  

 

Tema:   

Rede: o que é isso? 

 

 

 

 

 

4º mês 

 

 

 

 

Mensalmente 

 

Mesa: 

 Rede Livre Leste; 

Rede Latino Americana de 

Teatro em Comunidade, 

CICAS e movimento cultural 

da Zona-Norte 

 

Aberto à comunidade 

interessada. 

 

 

 Tema: 

Ocupação do espaço público com 

arte. 

 

 

 

 

 

5º mês 

 

 

 

Mensalmente 

 

Mesa:  

Rede Livre Leste  

 MTR – Movimento de 

Teatro de Rua 

 

Aberto à comunidade 

interessada. 
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Tema:  

O que te incomoda?  

(conversa aberta) 

 

 

6º mês 

 

 

Mensalmente 

 

Mediação:  

Rede Livre Leste 

 

Aberto à comunidade 

interessada. 

 

ORGANIZAÇÃO DOS 

REGISTROS FEITOS DURANTE 

O PROJETO 

 (fotos, filmagens, relatos, etc.). 

 

  

 

 

8º mês 

  

 

 

Semanalmante 

 

 

 

Rede Livre Leste 
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Ficha técnica 

Equipe Gestora 

 Produção e Organização dos Fóruns - Núcleo Filhos da Dita –  Paulo Maia, Ricardo Big, Fernando Alves, Jéssica Nunes, Thábata 

Letícia, Ellen Rio Branco, Cláudio Pavão, Francisco Estanislav e Luara Sanches; Representante de Grupo: Natali Conceição Santos 

 Produção e Organização dos Cortejos para a Leitura do Manifesto Policentrico - Trupe Arruacirco – Jô de Freitas, Daniel Marques, 

Luciano Kleber, Rafaela Souza; Representante de Grupo: Rafael de Araújo Teixeira 

 Mediação e Orientação das Intervenções - Trupe Trapos dell’Arrua – Anderson Pecci, Claudia Souza, Clari Oliveira, Deco Morais, 

Gabriela Balmant, Arizete Amorim, Paula Caroline e Vinicius Gabriel; Representante de Grupo: André Só de Morais 

 Gestão Financeira - Grupo doBalaio -  Leandro Hoehne, Ângela Garcia e Garcia; Representante de Grupo: Anderson Willian Tavares 

 Comunicação e Divulgação - Cia do outro Eu- Queila Rodrigues, Nilson Castor; Representante de Grupo: Rhafael Augusto de Souza 

 Registro e Documentação- Turma Jovem de Teatro – Representante de Grupo - Cinthia Souza Arruda 

Componentes da mesa dos fóruns 

 Representante do Movimento de teatro de rua de São Paulo – Adailton Alves 

 Representante da Rede Latino Americana de teatro – Marcelo Palmares 

 Representante do Espaço CICAS – Centro Independente de Cultura e Ação Social, Zona Norte – Roger Duran Tunes  
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Orçamento do Projeto: Rede Livre Leste: Nossa Teoria é a Prática 

 DESCRIÇÃO QTDE. DURAÇÃO UNIDADE
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

1 Ajuda de Custos - Grupos da RLL 6 8 meses R$ 150,00 R$ 7.200,00 

2 Ajuda de Custos - Convidados - Fóruns 1 3 unidades R$ 100,00 R$ 300,00 

3 Alimentação - Fóruns 3 1 projeto R$ 180,00 R$ 540,00 

4 Alimentação - Intervenções 5 1 projeto R$ 165,00 R$ 825,00 

5 Despesas Bancárias 1 1 projeto R$ 100,00 R$ 100,00 

6 Telefone 1 8 meses R$ 50,00 R$ 400,00 

7 Internet móvel 3G Banda Larga CLARO Plano 3GB  1 8 meses R$ 89,90 R$ 719,20 

8 MEGAFONE HMP1503 20W COM SIRENE 0561 2 1 projeto R$ 148,99 R$ 297,98 

  TOTAL PARCIAL         R$ 10.382,18 

  EQUIPAMENTOS para registro do projeto           

9 Câmera HD (Sony HDR xr550 Digital) 1 1 projeto R$ 2.981,00 R$ 2.981,00 

10 Tripé Profissional D-CONCEPTS TR60N - Digital Concepts 1 1 projeto R$ 93,00 R$ 93,00 

11 HD Externo (HD Externo Samsung Story Station HX-DUO010EB 1 TB - 1024GB) 1 1 projeto R$ 422,10 R$ 329,00 

12 Máquina Fotográfica - Nikon D5000 1 1 projeto R$ 2.100,00 R$ 2.100,00 

13 DVD-R Nipponic 4.7gb (pcte com 50 unid.)  2 1 projeto R$ 49,50 R$ 99,00 

14 Notebook - Dell Inspiron 15R (Processador Intel Core i5, 4GB, HD 500GB) 1 1 projeto R$ 2.715,00 R$ 2.715,00 

  TOTAL PARCIAL         R$ 8.317,00 

  DIVULGAÇÃO           

15 Filipetas (10x15, 4x1, papel couchê brilhante, 115gr) - Fóruns 5000 1 projeto R$ 0,06 R$ 310,00 

16 Filipetas (10x15, 4x1, papel couchê brilhante, 115gr) - Intervenções e Leitura do Manifesto 5000 1 projeto R$ 0,06 R$ 310,00 

17 Cartazes (A3, colorido, papel couchê 150gr) 600 1 projeto R$ 0,98 R$ 589,80 

18 Programa (A4, colorido, frente e verso, papel couchê 150gr) 3500 1 projeto R$ 0,45 R$ 1.575,00 

19 Banner (2,0X1,0m) 2 1 projeto R$ 105,00 R$ 210,00 

  TOTAL PARCIAL         R$ 2.994,80 

 VALOR TOTAL DO PROJETO 
    

R$ 
21.693,98 
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Currículo do Proponente 

 

Rhafael Augusto de Souza 

Nome artístico: Rhafael de Oliveira 

Data de Nasc. 28/01/1991 

Escolaridade: Médio Completo 

Endereço: Travessa Valsa dos Namorados  n°74 - Jardim da Conquista 

CEP: 08343-560 - São Paulo - SP 

Fone: 2735-6443 / 

e-mail: rhafael_souza@yahoo.com.br 

Blog: www.anjopierrot.blogspot.com.br 

twitter: @R_Pierrot 

 

Formação 

Formado pelos Doutores da Alegria - “Programa de Formação de Palhaços para Jovens” - com aulas de Improvisação e jogos 

(Heraldo Firmino e Thais Ferrara), História do Teatro e do Circo (Sabryna Mato Grosso e Leslye Revely), Corpo Cênico (Roberta Calza e Sheila 

Áreas), Musica (Célio Collela), Mascara Neutra e máscara humana (Luciana Viacava), Comédia dell’arte (Heraldo Firmino e Soraya Sayde), 

Confecção de figurino, cenário, adereços e máscaras (Denise Guilherme), Acrobacias Circenses (Ronaldo Aguiar), malabares (Du Circo), 

Improvisação Muscial (Dagoberto Feliz) Clown (Bete Dorgan, Thais Ferrara, Fernando Escrich, Roberta Calza, Heraldo Firmino e Dagoberto 

Feliz). Concluído em 2009 com duração de dois anos e carga horária de 1650 horas. 
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Teatro Vocacional nos anos de 2005, 2006, 2007, 2009 com orientação de Wilson Julião, Evill Rebouças, Paulo Celestino Wilton 

Amorin e outros. 

Teatro e movimentos de câmera na “Escola de Teatro OG metrópole” com Odair Luis Gorga, concluído em 2005 com duração de dois 

anos e carga horária de 200 horas. 

 A máscara que conta o conto com aulas de improvisação teatral e construção de máscaras a partir da linguagem popular com Kleber 

Brianez e Lígia Campos concluído em 2005 com duração de seis meses e carga horária de 90 horas. 

Teatro II com aulas de teatro (Solange Dias) História do Teatro (Cássio Castelan) e voz (Daniele Pimenta). 

 

 

Habilidades 

Facilidade em lidar com publico em eventos abertos e facilidade com escrita como Poesia, Dramaturgia e Registro. 

 

Experiência Profissional 

Atuo há mais de seis anos como ator, dos quais três anos foram da pesquisa do espaço não convencional como a rua e outros locais 

inusitados. Tenho também experiência como palhaço há três anos. Faço parte da “Cia do Outro Eu” há cinco anos. 
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Principais Trabalhos 

Atuei como ator no espetáculo “Rosinha Asas do meu Sertão” pela Cia do Outro Eu no período de 2005 até 2008 com temporadas no 

C.E.U São Mateus 2007 e itinerante pelos bairros da Zona Leste em 2008. 

Atuei como palhaço no espetáculo “Cacildis!” em 2009 como resultado da conclusão do Formação de Palhaços para Jovens. Espetáculo 

com direção de Heraldo Firmino e Dagoberto Feliz. Ficou em temporada no Teatro Comune no ano de 2009 e ficou itinerante nos bairros da 

capital Paulista e em Minas Gerais. 

Atuo como ator no espetáculo “A Mosca...” pela Cia do Outro Eu em 2010 e o espetáculo continua em pesquisa. 

Atuei como ator no espetáculo “Cada Causo um Causo” espetáculo que se utiliza da linguagem da meia máscara e do teatro popular. 

Dirigido Por Kleber Brianez e Ligia Campos. Ficou em temporada itinerante pelos bairros da zona Leste da Capital e no Galpão Caeté no ano de 

2005. 

Festivais 

Participei do “II Festival de Teatro Vocacional”, da “Virada Cultural 2008” e do II Encontro Comunitário de Teatro Jovem da 

Cidade de São Paulo com o espetáculo “Rosinha asas do meu Sertão”. Com o espetáculo “A Mosca...” fiz parte do III Encontro 

Comunitário de Teatro Jovem da Cidade de São Paulo. 

 

Como Arte-Educador 

Ministrei juntamente com a “Cia do Outro Eu” oficinas de Teatro Popular e Danças Populares com o projeto “Rosinha asas do meu 

Sertão” que foi contemplado em 2008 pelo programa VAI. Em 2006 ministrei oficinas de teatro como voluntário pelo programa “Recreio nas 

Férias” e em 2010 ministrei juntamente com o Grupo “Pombas Urbanas” e “Cia do Outro Eu” oficinas de teatro no Centro Cultural Arte 

em Construção. 
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ANEXOS 
 





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

redelivreleste@yahoo.com.br 

 
 

 
 

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 

 



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

redelivreleste@yahoo.com.br 

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. 



 Linha do Tempo 

2007 

2008 2010 

A Trupe cursa dança e percussão no 
Teatro Escola Brincantes, coordenado 
por Antônio e Rosane Nóbrega. 

É co-fundador da Rede Livre Leste  

 

Convite para participar do Projeto 
“Narrativas de trabalho’’ do grupo 
Buraco d´oraculo’’, contemplado pela 
Lei de Fomento ao Teatro. 

2° Debate Policêntrico 

Fundação 
da Trupe 

Espetáculo 
“Reprises” 

Participação no Projeto 
“Viaduto Cultural” - Oficinas 
Culturais em baixo do 
Viaduto da China no Bairro 
do Itaim Paulista. 

 

Estréia do espetáculo “Brincando com o 
popular”, que reúne vários ritmos e danças 
regionais Folclóricos como o Samba de Coco, 
Jongo, Ciranda, Congo, Maracatu, Afoxé, 
Ijexá, Maculelê, Boi –Bumbá e Cacuriá.   

Apresentação em diversos lugares como o 2° 
Encontro Comunitário de Teatro Jovem 

 

2009 

Circulação do espetáculo’’reprises’’ 

Aprofundamento na pesquisa sobre a 
cultura popular e afrobrasileiras 

 

Criação de ''Se os Tubarões Fossem 
Homens'' a partir de livre adaptação da 
crônica do dramaturgo alemão Bertolt 
Brecht. Apresentação deste trabalho no 
3° Encontro Comunitário de Teatro 
Jovem. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Linha do Tempo 

2004 

2005 
Na impossibilidade de continuar com o 
VAI e ainda sem perspectivas de outros 
editais resolve continuar com oficinas 
de circo por conta própria – inicia-se 
então um processo de afirmação de 
identidade e desenvolvimento de 
metodologias próprias que culminam no 
Treino Livre do Balaio 

Passa a ocupar o Clube Escola Curuçá 
com o já tradicional Treino Livre do 
Balaio e cria novas atividades de troca 
entre grupos, como a Balaiada 

 

2° Debate Policêntrico 

2010 
Sofre boicote da administração do 
Clube Escola e fica sem sede; fixa-se 
em Ermelino Matarazzo; participa do 
3° Encontro comunitário de Teatro 
Jovem e do 1° Fórum de Teatro em 
Comunidade como debatedor; inicia 
processo de implementação de 
Complexo Cultural em São Miguel 
Paulista em parceria com o Instituto 
NUA – Nova União da Arte.   

 

2007 

2006 2008 

2009 

Grupo de pesquisa 
em circo e teatro 
transforma-se no 
grupo Mentecorpos 
do Balaio 

 

O projeto Circo do Balaio é 
contemplado pelo VAI; o grupo é 
expulso do Teatro Flávio Império e 
ocupa a Cadopô em parceria com o 
Teatro de Narradores e Teatro do 
Motim, no centro de São Paulo; 
Estréia do espetáculo Numa Roda 
em Cidade Tiradentes 

 

Novo projeto é aprovado pelo VAI, 
denominado A Caminho do Circo do 
Balaio; o grupo decide voltar à zona-
leste e fixa sede no CDC Morro 
Vermelho, compondo este espaço de 
autogestão junto ao Grupo Dolores 
Boca Aberta e outros coletivos 

Remonta o espetáculo Numa Roda, 
a partir de nova formação do grupo; 
Retoma pesquisas com a cerca da 
cultura popular e estréia seu novo 
espetáculo intitulado Processo 
Divino, apresentado na Virada 
Cultural deste ano; é finalista do 
Programa Jovens Empreendedores e 
ganha prêmio o canadense Flow 
Funding 

Cria pequenas cenas e intervenções e 
começa a definir-se a partir de outros 
conceitos, muda de nome para Grupo 
doBalaio – Circo Intervenção; 

Pensando em maneiras de tornar-
se sustentável, ingressa no 
Programa Jovens Empreendedores 
da organização Artemísia 

 

Tem a iniciativa junto aos grupos Meninos 
do Circo e Trupe Arruacirco de criar o 
Cortejo Livre Leste; Funda a Rede Livre 
Leste e recebe em seu espaço grupos de 
várias localidades para os Manifestejos 

 

 



 

O projeto “Escrevendo e Falando 
a Arte”, é contemplado pelo 
Programa VAI 

Linha do Tempo 

2005 

2006 2010 
Estréia do espetáculo “Os 
Tronconenses”, texto de 
autoria de Lino Rojas; 

Produção do 1º Encontro 
Comunitário de Teatro Jovem 

 

Apresenta “Os Tronconenses” no “VII 
Congresso Mundial IDEA 2010”; 

Passa a integrar a Rede Livre Leste e 
produzem o 3º Encontro Comunitário de 
Teatro Jovem e o 1º Fórum de Teatro 

  

2° Debate Policêntrico 

Fundação do 
Núcleo Filhos 
da Dita 

Criam o fanzine Inf.Arte, uma 
publicação que aborda temas 
relacionados ao bairro onde 
vivem. 

O projeto “Escrevendo e Falando a Arte”, 
é contemplado pela segunda vez no VAI; 

Realizam intervenções teatrais e criam a 
Radio de Rua, um triciclo sonorizado que 
circula pelas ruas do bairro. 

 2007 

2008 

Desenvolve vários projetos no Centro 
Cultural Arte em Construção, dentre 
os quais o 2º Encontro Comunitário 
de Teatro Jovem; 

Participam do 1º Cortejo Livre Leste 

 

2009 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

O grupo leva o espetáculo “Rosinha, 
Asas do meu Sertão” para rua e 
passa a investigar essa linguagem 
popular. 

O mesmo espetáculo é selecionado 
para participar do II Festival de Teatro 
Vocacional, apresentado-se na 
Galeria Olido; 

 

Deixa o projeto Teatro Vocacional 

O projeto “Rosinha, Asas do meu 
Sertão” é contemplado pelo VAI 

Apresenta-se na Virada Cultural com 
o mesmo espetáculo 

Linha do Tempo 

2008 2006 

2004 - Teatro Vocacional - Os integrantes 
se conhecem durante o projeto no CEU 

São Mateus (Jd. Da Conquista); 

2005 - Teatro Vocacional - O projeto é 

interrompido pela mudança de gestão, o 

grupo, de ainda vocacionados, busca 

outras formações. 

Estréia do 
primeiro 
espetáculo: 
“Rosinha, 
Asas do 
meu 
Sertão” 

Numa conversa 
na lage de um 
dos integrantes, 
nasce a Cia. do 
Outro Eu 

Projeto Contos do Outro Eu – 
Contação de Histórias para 
estudantes da Rede Pública 
Municipal e Estadual, na Biblioteca 
Camilo Pedro dos Reis (CEU São 
Mateus). Criação e Direção Diluída: 
Cia. Do Outro Eu. 

2007 

Novamente premiado pelo Programa VAI, agora com o 
projeto “Teatro de Grupos”, cuja iniciativa contempla a 
organização de Fóruns de Discussão sob o tema 
Teatro de Grupo 

Participa do 2º Encontro Comunitário de Teatro 
Jovem, no Instituto Pombas Urbanas, com o 
espetáculo Rosinha, Asas do Meu Sertão 

2009 

 

 
Passa a integrar a Rede Livre Leste; compõe a 
mesa do 2º Debate Policêntrico 
Inicia pesquisa do seu novo espetáculo de rua 
“A Mosca...”, cuja pré-estréia acontece no 3º 
Encontro Comunitário de Teatro Jovem da 
Cidade de São Paulo 

2010 2° Debate 
Policêntrico 



 

2010 

Linha do Tempo 

2009 2007 2005 

2006 

2° Debate Policêntrico 

Fundação 

do Coletivo 

Participação em feiras de 

artesanato e realização de 

oficinas de confecção de 

máscaras. 

 

Parceria com o Escritório de 

Inclusão Social da Bela Vista e 

início das oficinas de confecção 

de máscaras e das apresentações 

teatrais. 

 

Início do projeto Resgatando 

Identidades Culturais, apoiado pela 

Secretaria Municipal de Cultura; 

realização do 1° Debate Policêntrico 

da cidade de São Paulo. 

 

Realização do 2° Debate Policêntrico da 

cidade de São Paulo; 

Apresentação de “Bixiga, uma mulher, 

uma história, várias máscaras” no 3° 

Encontro Comunitário de Teatro Jovem 

 

Circulação do espetáculo teatral 

“Bixiga, uma mulher, uma história, 

várias máscaras”, como resultado das 

oficinas de teatro do ano anterior. 

 





“O senhor... Mire veja: o mais importante e bonito, 
do mundo, é isto: que as pessoas não estão sempre 
iguais, ainda não foram terminadas - mas que elas 
vão sempre mudando.”

J. G. Rosa - Grande Sertão: Veredas

Distribuição Gratuita – Nº 15 – Julho/Agosto – 2009

Uma Publicação do Buraco d`Oráculo
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Editorial

A Gargalhada chega a sua 15ª edição 
trazendo várias novidades: a estréia do 
novo espetáculo do Buraco d`Oráculo, 
“Ser TÃO Ser – narrativas da outra 
margem”, a movimentação dos grupos 
de teatro da leste, o processo de montagem 
de um grupo do interior e uma discussão 
sobre teatro e a rua.

Após colher histórias nas comunidades, o 
Buraco d`Oráculo retorna as mesmas para 
apresentar o resultado desses encontros: 
o seu novo espetáculo. Acompanhe a 
programação na contracapa e prestigie!

Ainda no lado leste da cidade de São 
Paulo, há mais movimentação, é o Cortejo 
Livre Leste, organizado pelo Grupo 
doBalaio, com a participação de outros 
coletivos que alegraram as ruas da Vila 
Curuçá, re-signifi cando e poetizando os 
espaços públicos do bairro.

O Grupo Rosa dos Ventos, de Presidente 
Prudente, interior de São Paulo, também 
acaba de montar um novo espetáculo, 
trata-se de uma obra prima da dramaturgia 
mundial: A Farsa do Advogado Pathelin. 
Eles contam como foi o processo.

Por fi m, Noêmia Scaravelli, do grupo 
Como Lá Em Casa, discute em artigo, 
o teatro e sua efemeridade, a rua e como 
ambos se misturam na paisagem urbana.

A Gargalhada está no ar!

Expediente:

Buraco d`Oráculo: Adailton Alves, 
Edson Paulo, Jonhy John e Lu Coelho.

Colaboradores: Noemia Scaravelli, Leandro 
Hoehne, Rosa dos Ventos e Roberto Rosa.
Revisão: Mayara Evangelista.
Projeto gráfi co: Maurício F. Santana.
Foto capa: Romison Paulo.

Contato:

buracodoraculo@yahoo.com.br
www.buracodoraculo.com.br
www.buracodoraculo.blogspot.com

Tiragem: 3000 exemplares.

Na rua, quando fazemos teatro, nós somos 
a paisagem. Somos a intervenção efêmera 
na paisagem que, enquanto ocorre, se 
torna parte desta, provocando paradas, 
deslocamentos e desvios, daqueles que 
passam por onde nos colocamos com nosso 
teatro. Há os que passam reto como talvez 
passem há anos sem notar o caminho 
que percorrem ou o que por ventura se 
interponha nele. Mas aí se tem jeito não foi 
o nosso. 

Ao menos duas coisas me parecem 
fundamentais para o teatro que fazemos: 
a primeira delas diz respeito, a meu 
ver, especifi camente ao teatro de rua. 
Trata-se do posicionamento estratégico 
do espetáculo de rua em relação ao espaço 
de forma a valorizar e destacar o mesmo 
e integrá-lo como parte do signifi cado da 
obra; a cidade como cenário, diferente da 
cidade como palco. Esta logística se repete 
a cada espaço onde o trabalho acontece. 
O teatro de rua carrega um elemento de 
permanência e mudança a cada novo 

local de apresentação. É como um objeto 
cuja matéria se desintegrasse ao término 
de cada apresentação e se reintegrasse 
novamente num outro espaço, ligeiramente 
modifi cada pelo tempo que passou entre 
um momento e outro e pelo novo espaço, 
cujos elementos o trabalho incorpora. 
E entre uma manifestação e outra deste 
teatro, permanece a aura do que ele foi e a 
que poderá ser num momento seguinte. 

Diferentemente de um quadro que uma 
vez pintado pode atravessar séculos de 
museu em museu ou de mão em mão, o 
espetáculo de teatro se esvai ao fi nal de 
cada apresentação, podendo se reconstituir, 
guardadas as devidas proporções, quando 
novamente encenado pelos mesmos atores 
que detém o poder de conhecê-lo, portanto 
o refazem a cada nova apresentação. O 
segundo item fundamental diz respeito 
exatamente ao ator, esta fi gura forte e frágil 
ao mesmo tempo, que raro prescinde da 
fi gura do diretor para confortá-lo ao dar 
vida a seu trabalho. Penso ser o ator um ser 
resiliente em seu processo de criação pois 
é impactado pela personalidade e vida das 
personagens as quais interpreta; o ator toma 
distancia de si e ao mesmo tempo que  se 
empresta e se mistura a estas personagens 
durante o processo de criação e a cada nova 
representação do espetáculo para ao fi nal de 
cada jornada tornar a si íntegro e ao mesmo 
tempo modifi cado e não raro fortalecido 
por este processo. Ele aprende não só com 
as personagens as quais interpreta, mas 
aprende consigo e aprende de si, das suas 
emoções a cada micro partícula de seu ser, 
trazidas a luz. Ao mergulhar para dentro 
de si em busca da personagem o ator se 
encontra e estar diante de si e de suas 
emoções. É um processo dolorido em que a 
alma e a consciência de si expandem.

 É parte do papel do diretor: amparar o 
ator neste processo de criação, estar atento 
a detalhes fundamentais como sua voz e a 
corporeidade em relação ao trabalho que o 
mesmo desenvolve. Neste sentido dirigir-se 

Considerações sobre a 
criação para teatro e rua

num espetáculo é um risco que poucos dão 
conta de forma satisfatória, mas é possível 
se pensarmos no fenômeno da resiliência. 
Domingos Oliveira disse em certa ocasião 
que consegue se imaginar fazendo o 
trabalho, contracenando com seus colegas 
e, portanto, age como se observasse a si 
mesmo e consegue se dirigir. É possível. 
Outros também o fi zeram e fazem. Eu 
particularmente prefi ro o diretor que, 
como um maestro, rege a orquestra onde 
atores tocam com seus corpos a partitura 
do espetáculo. Um maestro em quem se 
confi e e se possa entregar num processo 
de criação teatral que por mais brando 
que seja pra um ator que está ciente de 
seu ofício é sempre dolorido, às vezes 
alegremente dolorido, mas dolorido ainda 
assim. Pois que são sempre preciosidades 
de sua alma e de outros, de quem o ator 

toma emprestado, identifi cando e juntando 
pequenos cacos, sutilezas a formar a alma 
das personagens. Visto assim, o diretor 
é o único desta relação diretor x ator que 
vê, (quando também não está como ator 
no processo), a obra acabada, o quadro 
pintado, se assim podemos dizer.

A responsabilidade do diretor é grande neste 
processo criativo, pois além da concepção 
do espetáculo que pode ser discutido com 
os atores e demais membros da equipe, 
mas, em última instância é dele, carrega a 
responsabilidade de estimular e amparar o 
ator em seu processo criativo. Na rua esta 
responsabilidade aumenta porque, ainda que 
para quem faça teatro nesses locais o sinta 
um pouco como a nossa casa, há sempre o 
imponderável a ser considerado dentro do 
trabalho e da segurança do todo e de todos. 

Eu penso a rua não como palco, mas como 
paisagem. Estar na rua não é estar no palco, 
é estar na paisagem, é ser a paisagem, é se 
mimetizar a paisagem aos olhos dos que 
estão de fora da cena. A cidade nos acolhe 
para dentro de si enquanto compomos com 
ela o nosso teatro. Estamos na paisagem e 
a paisagem está em nós enquanto atuamos, 
somos parte do que se vê, somos a paisagem 
que vê.

Noemia Scaravelli
Como lá em Casa – MTR/SP

Socióloga/ atriz e diretora teatral

Grupo como Lá em Casa - Foto: Arquivo

A Farsa do Bom Enganador- Buraco d`oráculo - Apresentação no Jad. Lapena durante o circuito Re-praça setembro/2008.Foto: Arquivo
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serem pertinentes para este 
espetáculo. Por outro lado, 
fi camos felizes com o processo, 
justamente por ter nos 
apontado novas possibilidades: 
a de valorização da palavra e a 
de criação de imagens que não 
caiam na facilidade televisiva, 
de fácil digestão. Enveredamos 
por um caminho que ainda 
não dominamos, por isso, 
descobrimos uma nova estrada 
a percorrer. O que é muito bom, 
pois nos fez avançar.

Nossas raízes vieram à tona 
nesse processo e fi ncamos 
ainda mais nossos pés na parte 
leste de São Paulo. Saímos 
transformados. Transformados 
pelo processo criativo, mas 

principalmente pelas histórias de vida 
desse povo aguerrido e tão massacrado 
pelo sistema cruel no qual estamos todos 
inseridos. Engrandecemo-nos como ser 
humano, graças ao contato mais próximo 
com esses cidadãos. Tantos joãos, marias e 
josés trabalhadores desse Brasil e habitantes 
desses sertões.

Adailton Alves

Desde 2005 estamos ouvindo histórias das 
pessoas e de suas comunidades por onde 
passamos apresentando nosso repertório, 
por isso mesmo há tempos acalentávamos 
colocar essas histórias em um de nossos 
espetáculos. Em 2008, com 10 anos de 
existência, fomos contemplados pelo 
Programa de Fomento ao Teatro para a 
Cidade de São Paulo pela segunda vez e foi 
possível realizar esse desejo.

De inicio cabe dizer que quando fomos 
registrar e ouvir com mais afi nco, analisar 
o que coletamos, as histórias se revelaram 
muito mais profundas do que imaginávamos 
e as possibilidades de criação a partir das 
mesmas demonstraram-se inumeráveis. 
Como queríamos aliar as histórias de 
vida com as comunidades, a questão da 
moradia revelou-se mais forte, tornando-se 
o fi o condutor de nosso trabalho. Como a 
moradia em São Paulo sempre foi e ainda 
é um problema sério, entendemos que esse 
trajeto se fazia pertinente e atual.

Ao criar o espetáculo tendo como fi o 
condutor a moradia, revelamos e discutimos 
o processo de expansão da periferia 
paulistana. Passamos por três instâncias: 
a luta, a solidariedade e o individualismo. 
Essas instâncias ocorrem nas ocupações, 

Apontamento sobre o processo de Ser TÃO Ser

nas favelas e, por fi m, nos 
conjuntos habitacionais. 
Percebemos que quando o 
Estado tornou-se presente, 
construindo as casas ao 
seu modo, empilhando 
as pessoas, estas se 
tornaram individualistas 
e, aparentemente menos 
preocupadas com os 
problemas da comunidade, 
diferentemente dos outros 
espaços, como os mutirões 
por exemplo. Não signifi ca 
que queremos um Estado 
ausente, ao contrário, mas 
foi interessante perceber 
que quando as pessoas não 
participam das soluções 
elas não se veem como 
parte dessa realização e foi isso o que 
ocorreu nos conjuntos habitacionais.

O espetáculo nos conduziu ao épico e a 
imagens que se contrapõem ao mundo 
moderno criado pela cultura de massa. 
Tivemos difi culdade, pois este espetáculo 
é diferente de tudo que já fi zemos. 
Sempre trabalhamos com o cômico, com 
o farsesco, formas que entendemos não 

“O sertão está em toda a parte.”
João Guimarães Rosa

Grande Sertão: Veredas

Livre Leste
Uma semana de muita chuva e pouca 
esperança de estiagem antecedeu o primeiro 
grande ato organizado por 11 grupos 
artísticos da zona-leste. Era necessário sair 
o sol. Era preciso o dia amarelo para ocupar 
as avenidas, ruas e vielas, para celebrar, 
cantar e dançar sem deixar de ser, isso, 
também, um ato político. 

No sábado, dia 1º de agosto de 2009, as 14h, 
começava na Vila Mara o 1º Cortejo Livre 
Leste, com um belo dia quente, parecendo 
espantar com batucada e canto as nuvens e 
a garoa na periferia leste de São Paulo.

Tudo começou quando os grupos doBalaio 
e Menin@s do Circo tiveram a iniciativa 
de fazer um breve cortejo que começasse 
no Clube Escola da Vila Curuçá (sede do 
grupo doBalaio) e terminasse no recém 
construído teatro de arena, no Pq Linear 
da Água Vermelha, Vila Curuçá. Porém, 
no curto espaço de tempo de um mês, 
aproximadamente, o movimento cresceu 
e tomou corpo com a chegada de mais 
grupos e artistas, a partir das atividades 
desenvolvidas pelo grupo doBalaio, como 
o Treino Livre doBalaio, Treino Livre 
Intensivo de Circo, A Coisa, Balaiada etc. 
Era, portanto, lançado um movimento, 
envolvendo mais de 11 grupos e artistas 
independentes.

O primeiro grupo a chegar foi o Arruacirco, 

trazendo suas alfaias, caixas e vasto 
repertório da cultura popular. Vieram 
também os grupos Realúdica, Loucura 
Alternativa, Formação Doutores da 
Alegria, Filhos da Dita, Pombas Urbanas, 
Núcleo de Formação em Música e Luteria 
do projeto Arteculturação, Projeto Periferia 
Invisível e Projeto Raiz, além de artistas e 
arte-educadores da região.  Colaboraram 
também Buraco d`Oráculo, Doutores 
da Alegria, Instituto Pombas Urbanas e 
Fundação Tide Setúbal. Com mais grupos 
participantes foi possível trocar idéias 
a respeito do que seria este movimento, 
de maneira política, prevendo a ação de 
ocupar o espaço público e articular tal 
contato entre os grupos de maneira mais 
incisiva em relação ao que é feito dentro 
do circuito cultural da cidade, preenchido 
majoritariamente tanto pelo mercado do 
entretenimento, quanto pelos grupos de 
pesquisa artística, fácil e repetidamente 
fi nanciados pelas leis de incentivo. Foram 
estes os questionamentos trazidos com 
angústia por todos os grupos e artistas 
envolvidos, dispostos a querer mudar tal 
realidade. 

O 1º Cortejo Livre Leste partiu do local 
conhecido como “praça do casarão”, na 
Vila Mara, na estação Jd Helena/ Vila 
Mara da CPTM. Ao megafone o palhaço 
Torrone, do grupo Arruacirco, fez a fala 

de apresentação dos grupos presentes e 
do que iria se passar naquela tarde. Com 
violino e acordeón uma grande roda se fez 
e uma bela ciranda tomou a rua ao lado da 
praça com pessoas vindas de outros lugares 
e também pela comunidade que se juntava 
por ali. De lá seguimos o itinerário previsto – 
Av. Marechal Tito até a Rua Cavoá, seguindo 
para a “praça da Cruz Quebrada”, no centro 
da Vila Curuçá e, de lá, tomamos ruas e 
calçadas até o Pq Linear da Água Vermelha. 
Destaque para a parada na “Praça da Cruz 
Quebrada”, local em que encontramos com 
o grupo de percussionistas do Núcleo de 
Formação em Música e Luteria do projeto 
Arteculturação da comunidade do Jardim 
Lapena, distrito de São Miguel Paulista. 
Com o reforço de aproximadamente 20 
músicos cantamos na praça o repertório de 
Côcos, Ijexás e Cirandas celebrando aquele 
espaço que, no passado, foi marcado pela 
resistência dos índios Guaianases em 
relação a aculturação forçada dos jesuítas. 
Foi na Praça da Cruz Quebrada que a tribo 
indígena que ali habitava (na região do 
Ururaí) quebrou a cruz católica num ato de 
resistência, o que deu origem ao nome da 
vila que se formaria posteriormente, a Vila 
Curuçá que, pela tradução tupi-guarani, 
signifi ca Cruz Quebrada.

Quase como “A Banda” de Chico Buarque, 
o bairro deixou o sofá e a televisão e saiu 
nos portões para olhar o Cortejo que ali 
passava. Algumas famílias o seguiram até 
seu ponto de chegada, no teatro de arena 
a céu aberto. Como disse o Sr. Ademário, 
praticamente um morador do parque, já 
que o portão de sua casa dá para a pista de 
caminhada, “me liga da próxima vez que eu 
reúno todo mundo pra vir assistir. Nunca 
tem nada disso aqui, e precisa, sabe? Da 
próxima vez eu faço umas bandeirolas 
e você traz de novo a sanfona”. Recebi 
um abraço de agradecimento, depois que 
aproximadamente trezentas pessoas, 
contando a platéia, a rua, os portões, janelas 
e varandas das casas, assistiam quase 50 
crianças em cima da arena, formando duas 
rodas, girando uma ciranda ao som de 
artistas, satisfeitos de terem proporcionado 
uma tarde perfeita. Imaginem da próxima 
vez, quando ligarmos ao Sr. Ademário.

Leandro Hoehne
Grupo do Balaio

Selma Pavanelli , Johnny (direita) e Lu Coelho (abaixo) – Fotos: Thais Alves

Cortejo livre – Foto: Divulgação
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Circo Teatro Rosa dos Ventos - Dez anos
O grupo Rosa dos Ventos completou em 
2009 dez anos de existência. Durante 
esse tempo teve como linha de pesquisa a 
cultura popular, o teatro de rua, o palhaço 
e o circo. Ao longo desse caminho, o grupo 
se apropriou da linguagem circense e criou 
diversos espetáculos, em especial três: 
Hoje Tem Espetáculo!!!, “Saltimbembe 
Mambembancos” e “O Cortejo”, que 
viajaram por dezenas de cidades em 
14 estados brasileiros, participando de 
diversos festivais de teatro.

Ao longo desses anos, o processo de 
criação do grupo seguiu em constante 
transformação e, no início de 2008, incluiu 
mais um elemento: o texto dramático. 
A montagem “d`A Farsa do Advogado 
Pathelin”, novo espetáculo do grupo, 
aproximou os palhaços da dramaturgia 
teatral.

A decisão de montar um espetáculo baseado 
nesta farsa é resultado de um processo 
vivido pelo Grupo Rosa dos Ventos nas 
duas últimas edições do Projeto Ademar 
Guerra, sob a orientação de Roberto Rosa 
(Cia. de Teatro Fábrica São Paulo).

Essa parceria teve início justamente no 
momento em que o grupo optava por realizar 
uma nova montagem. Inicialmente, estava 
decidido fazê-la nos moldes dos trabalhos 
anteriores, envolvendo a atividade 
circense, música ao vivo e cultura popular. 
Os rumos mudaram quando Roberto Rosa 
identifi cou que esses elementos poderiam 
dialogar com o texto dramático e por meio 
de um processo de pesquisa, elaborar uma 
dramaturgia que, fundamentalmente, 
mantivesse as características do grupo.

O desafi o era o de abandonar as seqüências 
de esquetes tradicionalmente utilizadas 
e passar a contar uma história, onde os 
palhaços assumiriam outros personagens, 
sem com isso perder a originalidade 
e a riqueza da comicidade gerada no 
improviso. De autor anônimo e escrito em 
torno de 1460, A Farsa do Mestre Pathelin 
é considerada obra-prima do gênero. 
Essa peça medieval foi escolhida após 
estudos de aplicabilidade de sua estrutura 
dramatúrgica no estímulo para o exercício 
dos palhaços. 

No início, a pesquisa partiu por dois 
blocos de investigação: por um lado, a 
adaptação de exercícios teatrais para que 
os atores/palhaços se apropriassem da 
farsa e, por outro, a estruturação de cenas, 
colocando-os nas situações propostas 
pelo texto. Esse trabalho gerou uma forte 
empatia e a história da peça passou a fazer 
parte do humor coletivo. Diante disso, e 
da qualidade das cenas criadas, o grupo 
decidiu seguir a linha de investigação e 
produzir o espetáculo. 

Para aproximar a farsa do imaginário do 
grupo, optou-se pela construção de uma 
dramaturgia criada na costura de dois eixos 
narrativos: o da farsa propriamente dito e 
o do grupo, desde a sua chegada no local de 
apresentação até o término do espetáculo. 
Este segundo eixo insere os atores no 
momento presente ao da apresentação, 
possibilitando atuar ora com o personagem 
da farsa, ora com o seu próprio palhaço. 
Desse modo, o espetáculo retrata a história 
de um grupo que ao apresentar A Farsa 
do Mestre Pathelin se vê envolvido, com 
muito humor, numa rede de pequenos 
problemas. 

O processo se estendeu para o estudo do 
cenário: uma estrutura de ferro que, quando 
manipulada, sugere várias ambientações. 
A inclusão de acrobacias realizadas nesta 
estrutura colaborou para a escolha do 
formato e das dimensões do espaço cênico, 
uma arena em forma de “U” de 7x11m.

A trilha sonora é realizada ao vivo com sons 
e músicas compostas e interpretadas pelos 
atores e pelo músico do espetáculo. Além 
do canto, os instrumentos utilizados são 
guitarra, violão, sanfona, bateria, distorção, 
apitos, matracas e um sensacional 
peidomêtro, criado por Robson Toma e 
que torna hilárias algumas seqüências da 
peça.

É com esta montagem que o grupo 
comemora seus dez anos de existência, 
mantendo a rua como espaço cênico desde 
a sua fundação e disposto a levar o teatro 
para os lugares mais inusitados possíveis.

Rosa dos Ventos e Roberto Rosa

A Farsa do Advogado Pathelim – Foto : Paulo Cunha

3ª Mostra de Teatro de Rua Lino Rojas - Foto: Edson Paulo

Próximas 
apresentações

Mapa Cultural Paulista (Fase Regional) 
Agosto/2009

FENTEPP - Festival Nacional de Teatro 
de Presidente Prudente
22/08/2009

FESTCAL – Festival Nacional de Teatro 
de Campo Limpo – SP
05/09/2009

51º FESTA
Festival Santista de Teatro - 2009

Mais informações:
www.rosadosventos.art.br



15/08 às 16h – COHAB Prestes Maia
Praça Mestre Jose Caetano – 4ª Quadra

16/08 às 15h – Jardim Dos Ipês
Associação Amigos dos Jd. dos Ipês e
Heloisa - Rua Palmeira Real, 09

22/08 às 15h – Itaim Paulista
Parque Santa Amélia
Rua Timóteo Correia de Góes , 30

23/08 às 16h – Jardim das Oliveiras
Rua Enseada Itapacorória – Em frente a
E.E João Prado Margarido

28, 29 e 30/08 – Vila Mara – Praça do 
Casarão
Rua São Gonçalo do Rio das Pedras s/n
(ao lado da estação Vila Mara Jd. Helena
da CPTM)

Confi ra a programaçãoConfi ra a programação

realização

Patrocinio Apoio

“Ser TÂO Ser”
Narrativas da outra margem

Depois de coletar os relatos de vida das pessoas e das comunidades por 
onde passou com o projeto “10 Anos: a cidade, a comunidade e as Pessoas
na trajetória do Buraco”, ouvindo e registrando suas histórias, o Buraco
d`Oráculo construiu o espetáculo “Ser TÂO Ser”, em que tomou como
referência para a dramaturgia os relatos colhidos, juntando-se a eles as
experiências de vida dos próprios integrantes envolvidos no projeto.
“Ser TÂO Ser” vem para as ruas da cidade, buscando mostrar a face
esquecida de nosso povo.

Contato: (11) 8188-3670 / 8152-4483                     buracodoraculo@yahoo.com.br / www.buracodoraculo.com.br / www.buracodoraculo.blogspot.com









??  VVIIAA  PPAARRQQUUEE  VVÁÁRRZZEEAA  DDOO  TTIIEETTÊÊ  ??  

MOVIMENTO POPULAR PELOS DIREITOS DOS MORADORES DAS MARGENS DO 
TIETÊ E POR JUSTIÇA NO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO 

 
 

3ª ASSEMBLÉIA DE MORADORES 
 

19 de SETEMBRO de 2009 às 10:00 h 
Local: EMEF PROFESSOR FLÁVIO AUGUSTO ROSA Rua Gruta das Princesas, 165 – Vila Itaim 

 

 

 

! ! ! NÃO QUEREMOS QUE ISSO ACONTEÇA CONOSCO ! ! ! 
 
 
 
                                        Agosto de 2009: expulsão de 800 famílias  
                                                  em Campo Limpo no Capão Redondo  
                                                  decidida pela justiça e executada pela  
                                                   tropa de choque da polícia militar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
                                                                                            Fonte: http://ferrez.blogspot.com/ 
 
            
 

        POR QUE NOSSA LUTA CONTINUA? 
 

• Pela diminuição do limite demarcado para a desapropriação (que atinja 
menos moradias); 

• Por uma política de habitação justa (uma casa por outra);  
• Por uma política de proteção ambiental que integre o ser humano como 

parte do meio ambiente; 
• Pelo esclarecimento das dúvidas dos moradores em situações 

diferenciadas; 
• Para que as informações sobre este Projeto cheguem a todas as 

comunidades atingidas. 



 

22ºº  CCOORRTTEEJJOO  LLIIVVRREE  LLEESSTTEE  
 

Em apoio ao MOVIMENTO POPULAR PELOS DIREITOS DOS 
MORADORES DAS MARGENS DO TIETÊ E POR JUSTIÇA NO 

PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO 
 

****** DIA 03 de OUTUBRO – SÁBADO ****** 
 

Concentração: 13:45 h. na Estação Itaim Paulista  (sob a passarela velha) 
 
Encerramento: 16:30 h. na EMEF Professor Flávio Augusto Rosa na Vila Itaim 
 
Percurso geral com paradas para intervenções artísticas: Passarela velha da Estação do Itaim - Rua Cordão de São Francisco; 
Av. Brás da Rocha Cardoso; R. Rio Quebra Anzóis;  R. Coaracy; R. Bernardo de Chaves Cabral (Curva do S); R. Alfredo de 
Melo; R. Domingos Fernandes Nobre; Viaduto Carlito Maia; Travessa Cunha Jorge; R.  Cachoeira Manganal; R. Manuel 
Martins de Melo; R. Agostinho Alves Marinho; R. Rio Manuel Alves; R. Gruta das Princesas – sede da ACALeO e final na 
EMEF Professor Flávio Augusto Rosa com a apresentação de peça teatral "Ser Tão Ser - Narrativas da Outra Margem" do 
grupo Buraco d'Oráculo. 
 
ESTAMOS JUNTOS NESTA LUTA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              

S.A.B.  (Sociedade Amigos da Vila Itaim) 
Rua Serra de Luis Gomes, 1992 Vila Itaim 
 

             SAB VILA MARA 
             Sociedade amigos da Vila Mara,  
             Jd Maia e Vilas adjacentes 
 
     

              
             TEATRO POPULAR  
           UNIÃO E OLHO VIVO 
 
  

                               
SAMBA DO BULE 
Rua Nilton Prado, 766  
Bom Retiro 
Toda última 6ª feira do mês 
 
 

 
              
              
 
 
 
 
             PPPAAARRRÓÓÓQQQUUUIIIAAA      
                                 SSSÃÃÃOOO   JJJOOOSSSÉÉÉ         
                                 OOOPPPEEERRRÁÁÁRRRIIIOOO   
                                 DDDaaa   VVViiilllaaa   IIItttaaaiiimmm   
 
 
AMZOL 
  Associação de Mulheres da Zona Leste 
 
                                                        
                                                                                                                                                                        SSSuuubbbssseeedddeee   dddeee   
                                                                                                                                                                        SSSãããooo   MMMiiiggguuueeelll,,,      
                                                                                                                                                                        IIItttaaaiiimmm      
                                                                                                                                                                        eee   RRReeegggiiiãããooo   

 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Saudações à luta popular ! 





























RLL - Rede Livre Leste 

Sem representatividade e com sede em todos os lugares 
redelivreleste@yahoo.com.br 

 
São Paulo, 02 de fevereiro de 2011 

 

 

 

 

 

 

 

Eu, Adailtom Alves Teixeira, RG 23.724.443-3, CPF 132.657.988-60, ligado ao 

Movimento de Teatro de Rua de São Paulo, declaro que aceito participar das atividades 

descritas no projeto intitulado Rede Livre Leste: nossa teoria é a prática, de autoria 

da Rede Livre Leste, e estou em conformidade com as disposições presentes em seu 

plano de trabalho. 

 

 

 

 

Sem mais, 

 

 

 

 

        

_______________________________ 

Adailtom Alves Teixeira 

 Movimento de Teatro de Rua de São Paulo (MTR/SP) 



RLL - Rede Livre Leste 

Sem representatividade e com sede em todos os lugares 
redelivreleste@yahoo.com.br 

 
São Paulo, 02 de fevereiro de 2011 

 

 

 

 

 

 

 

Eu Leandro Garcia e Garcia Hoehne Peres Polato, RG 28.374.148-X, CPF 

333.339.918-02, representante do(a)  Grupo doBalaio, declaro ceder o espaço Espaço 

doBalaio, endereçado à Rua Miguel Rachid, nº 692, bairro Ermelino Matarazzo, São 

Paulo-SP, para realização das atividades descritas no projeto intitulado Rede Livre 

Leste: nossa teoria é a prática, de autoria da Rede Livre Leste. 

 

 

 

 

Sem mais, 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Leandro Garcia e Garcia Hoehne Peres Polato 

Grupo doBalaio 



RLL - Rede Livre Leste 

Sem representatividade e com sede em todos os lugares 
redelivreleste@yahoo.com.br 

 
São Paulo, 02 de fevereiro de 2011 

 

 

 

 

 

 

 

Venho por meio desta declarar que o grupo Grupo doBalaio, representado por 

mim na pessoa de Leandro Garcia e Garcia Hoehne Peres Polato, RG 28.374.148-X, 

CPF 333.339.918-02, compõe a Rede Livre Leste e aceita participar do projeto intitulado 

Projeto rede Livre Leste: nossa teoria é a prática, conforme as disposições 

presentes em seu plano de trabalho. 

 

 

 

 

Sem mais, 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Leandro Garcia e Garcia Hoehne Peres Polato 

Grupo doBalaio 
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