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apresentação
Quem chega ao portão de entrada do CDC Vento Leste se depara com um galpão grafitado. Na frente do galpão, área
verde, um ônibus casa e uma cozinha caipira com fogão à lenha. Atrás do galpão um grande cata-vento colorido defronte a
um morro de terra avermelhada. Do alto desse morro pode-se avistar parte da Vila Formosa, Cidade Líder, Cohab I, Jardim
Nordeste, Ermelino Matarazzo, o falido primeiro shopping da zona leste, a Radial e outros tantos pontos da região e espaços
mais distantes, como o adensamento de prédios do Carrão e Tatuapé.
Em certas noites, tira-se a prova do clarão alaranjado no céu: do morro vermelho os olhos tocam a chama expelida pela
Nitroquímica de Santo André e as luzes vindas do Aricanduva. Nesse mirante os dias morrem em tons de outono; por lá se
ganha o contraditório silêncio urbano, jovens fumam toda qualidade de aromas, poetas cantam o bairro, malucos, traficantes,
trabalhadores circulam mais lentos.
Aos pés do morro, o CDC em panorâmica: duas salas de ensaio, quatro containers velhos, o teatro de arena com árvores,
as quadras esportivas, o parquinho de madeira das crianças, o pessoal dos três grupos de teatro, da capoeira, da dança, do
futebol, do basquete, do Narcóticos Anônimos e da Terceira Idade: polifonia da intensa atividade a mover este espaço que fora
somente um terreno baldio.
O terreno abandonado ganhou shows musicais lotados, virou sede do Carnaval Contra-hegemônico, palco do espetáculo A
Saga do Menino Diamante e da multidão que o assistia, abrigou mostras teatrais e videográficas, saraus e exposições fotográficas.
E mais, virou dormitório de artistas vindos das mais diferentes regiões do Brasil, tornou-se parque de esculturas a céu aberto,
ganhou poemas impressos em aço, espalhados entre árvores ao longo da pista de caminhada. E ainda, fez-se espaço onde
também colocamos nossa alegria, festas, muitas festas, seminários, debates, estudos conjuntos, pesquisas teatrais, palestras,
intensidade, movimento...
É do alto do morro vermelho que se toma distância da história frenética, dali se vê a cidade e mira-se o sonho. Por lá, novas
viagens e planos de luta: subir no lugar mais alto: silêncio e trama.

PROJETO “TRAMA DO MORRO VERMELHO”
- 04 -

objetivos
- Fortalecimento e continuidade de ações artísticas experimentadas fora do
circuito centro/tradicional da cidade;
- Aperfeiçoamento teórico e prático de artistas de (em) periferia;
- Manutenção e resistência cultural e política da sede ocupada CDC Vento Leste;
- Aprofundamento de ações e de pesquisa sobre Teatro Perene e Teatro
Mutirão por meio da pesquisa do espetáculo cênico-musical Rolezinho Político
Carnavalesco.
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justificativa
São dezesseis anos de história. Este período largo para um grupamento teatral periférico permitiu mergulhos
em diversas frentes de pesquisa. Além da categoria tempo, temos que ressaltar o espaço-território como conquista
fundamental para a criação: espaço conquistado por meio de ocupação política e artística, espaço público
administrado pela comunidade sem o ônus da especulação de aluguéis.
Outro fator de suma importância é a localização sócio-geográfica da experiência, político-artística, que confere
ao grupo Dolores a característica de coletivo artístico periférico trabalhador de múltiplas linguagens.
Essas linguagens há muito deixaram o campo estritamente teatral: avançam para o terreno de outras artes e
extravasam para a arquitetura, permacultura, serralheria, marcenaria, elétrica e eletrônica, culinária, mutirões e
trabalhos pesados. Aos fatores já citados, soma-se a manutenção material propiciada por políticas públicas, como
o recém-conquistado Programa de Fomento à Cultura da Periferia de São Paulo. Importante: todos os trabalhos
necessários não são meros coadjuvantes do processo criativo, são antes constituintes indissociáveis de uma
teatralidade que se afirma de trabalhador@s para trabalhador@s; elementos que fundam o conceito de Teatro
Mutirão. Assim, extraímos dos trabalhos de cozinha e limpeza, para citar dois, gestos poéticos e teatrais. Outra
ressalva: não se escolhe o trabalho pela beleza do seu fazer ou capricho de uma boa ideia, mas pela necessidade
concreta de sua execução.
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justificativa
Mais um pormenor, talvez já compreendido pela complexidade da experiência aqui descrita: todas estas
ações e conquistas encontram entraves dinâmicos, empecilhos cotidianos para a consumação e continuidade dos
trabalhos. Exemplos disso são vistos desde a manutenção, material e econômica, até as disputas políticas de grupos
comunitários e assessores de políticos profissionais a fim de tornar o CDC Vento Leste um local de interesses
particulares; dos desafios organizativos às relações interpessoais, dos trabalhos corriqueiros aos mergulhos
criativos estéticos. Mas, é justamente esta complexa totalidade que confere alimento vital à expressão poética
materializada pelo Dolores. Os desafios e voos estão em patamares cada vez mais altos.
Por agora, vamos focar nesse projeto dupla função:
1 – dar continuidade à ocupação do CDC Vento Leste como espaço de produção
de cultura da periferia, como resistência poética e política na cidade;
2 - apresentar nova investida estética para multidões na rua e espaços abertos
com a criação, e circulação, do espetáculo “Rolezinho Político Carnavalesco”
pelas quebradas da cidade de São Paulo.

É possível dizer que este projeto é composto de três grandes ações mergulhadas num intenso cotidiano de
estudos e preparação. Duas destas ações tem o caráter de sustentação da última. São elas: manutenção do espaço
físico e político do CDC e formação conceitual e prática (aberta ao público). Estas tarefas dão base para o ciclo de
criação e posterior circulação do espetáculo.
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justificativa

Assim, o conjunto resultará em uma grande obra cênico-musical.
O “Rolezinho Político Carnavalesco” pretende fundir a batucada do Dolores, a “Unidos da Madrugada”, com
elementos do teatro alegórico e de fábulas sobre o mundo do trabalho sequestrado por interesses particulares. É
o desafio de conjugar festa e emancipação política. Diversão crítica junto da força e delicadeza das expressões da
cultura popular brasileira.
Toda a montagem do experimento cênico musical Rolezinho será aberta ao público. De modo que
compartilharemos o processo com a comunidade e pessoas que tenham interesse em conhecer uma dinâmica
criativa popular e periférica.
Foi com o pensamento no que se apresenta como conspiração barulhenta, contradição do espaço ocupado,
outrora abandonado que, no ato pedagógico participativo, garante o reconhecimento e, também, transformação
da paisagem, da cultura local, das pessoas envolvidas na criação da obra artística, do público tocado nas vias
públicas por onde o Rolezinho passa, que escolhemos nomear esse projeto de “Trama do Morro Vermelho”.
A trama do Morro Vermelho germina no aparente abandono da cidade, explode em pinturas, esculturas, flores,
arena arbórea, festas públicas e cenas teatrais. No Trama, escancaramos processos e procedimentos organizativos,
chamamos os parceiros para trocas e mantemos a casa viva para os próximos atos.
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plano de trabalho

A – Criação do espetáculo “Rolezinho Político Carnavalesco”,
com apresentação e circulação pelas periferias da cidade de São Paulo
B – Formação Teórica e Oficina de Batucada, aberta ao público
C – Manutenção do Espaço de Ocupação CDC Vento Leste
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detalhamento do plano de trabalho

01/04

A – Criação do espetáculo “Rolezinho Político Carnavalesco”, com apresentação e circulação pelas periferias da
cidade de São Paulo
A criação do espetáculo e sua consequente circulação pelas quebradas de São Paulo, ganha importância na medida em que expressa
a potência do trabalhador das periferias em representar sua própria presença no mundo. A representação crítica da sociedade tem dado
base para as criações do grupo nos últimos 16 anos, e agora investiremos na produção de um espetáculo-musical que busca reunir a
festa popular carnavalesca com a contra-versão da história sob a perspectiva dos oprimidos – a musicalidade e a teatralidade como
síntese estética de nossos processos históricos, conjunturais e anseios futuros. Para nós, no entanto, essa produção artística só ganha
relevo e se justifica no mundo à medida que dialoga com outros processos semelhantes na cidade de São Paulo, por isso, a criação deve
necessariamente se desdobrar em apresentações por outras quebradas.
Assim, o que pretendemos realizar com a Criação do espetáculo “Rolezinho Político Carnavalesco”, apresentando e circulando pelas
periferias da cidade de São Paulo, é uma ação estética de impacto que permita construir pressupostos coletivos, disputar narrativas e o
imaginário dos trabalhadores periféricos.
Para poder realizar essa ação do projeto no dedicaremos, em paralelo às formações e oficinas, à ensaios (também abertos) durante
10 meses. Durante esse tempo, nos voltaremos à elaboração da dramaturgia, à concepção da encenação, à criação das cenas, à concepção
e produção de figurinos e objetos cênicos. O processo de criação cênica e musical, e os ensaios gerais, deverão ocorrer dentro do período
descrito para que possamos circular o resultado do processo nos 02 últimos meses do projeto ora apresentado.
Assim, realizaremos como parte do resultado criativo do “Rolezinho Político Carnavalesco”, 02 apresentações na sede Ocupada
CDC Vento Leste, e mais 02 apresentações nas praças e ruas do Jd. Triana e imediações. Para completar a circulação do espetáculo dentro
deste projeto, pretendemos realizar mais 04 apresentações, possivelmente em espaços de grupos aliados que desenvolvem trabalhos
culturais semelhantes, como Cia. Humbalada, Quilombaque, Pombas Urbanas, Buraco d’Oráculo, Sacolão das Artes.
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detalhamento do plano de trabalho

02/04

B – Formação Teórica e Oficina de Batucada, aberta ao público
A Formação Teórica e Oficina de Batucada cumpre dentro deste projeto um duplo movimento. Além de promover a formação de seus
integrantes, necessária para a criação do espetáculo “Rolezinho Político Carnavalesco”, os encontros em formato de oficina e seminários
abertos propiciarão a troca com a comunidade, garantindo assim o acesso às políticas públicas não como meros consumidores de produtos
culturais, mas como participantes de seus processos de formação e criação.
Para os seminários teóricos, pretendemos realizar 02 encontros em formato de seminário ou debate público, com temas caros à
classe trabalhadora eleitos por sua relevância e atualidade, sendo: Luta de Classes e o Racismo e Luta de Classes e Gênero. Os debates,
além de fornecerem subsídio para a criação do espetáculo-cênico-musical, oferecem a oportunidade para o fomento de espaços de
formação e discussão, dando continuidade à cultura do CDC como espaço de formação e de inúmeros debates e encontros de formação
na Zona Leste. Para esses encontros serão convidados pessoas inseridas nesses processos de luta para colaborar com o acúmulo prático
e teórico sobre cada tema.
As Oficinas de Batucada acontecerão nos 06 primeiros meses do projeto, com um encontro por semana. Para realizar a elaboração de
métodos de ensaios e ensinar de técnicas de batucada, convidaremos um percussionista que dê conta das necessidades do grupo. Ainda,
necessitaremos de novos instrumentos além de realizar a manutenção dos instrumentos já existentes para dar conta da formação mínima
de 17 ritmistas que irão compor o elenco do experimento-cênico, além dos interessados em participar da Oficina aberta.
Com estas ações, pretendemos avançar na pesquisa e na formação estética e política iniciada pelo grupo e ampliar o alcance de
nossas ações para outros territórios e públicos.

PROJETO “TRAMA DO MORRO VERMELHO”
- 11 -

detalhamento do plano de trabalho
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C – Manutenção do Espaço de Ocupação CDC Vento Leste
Ocupar um espaço público abandonado pelo poder público durante quinze anos não deve ser confundido com uma zeladoria e
com o usufruto de sua arquitetura e geografia. Merece atenção a autogestão organizativa, a convivência coletiva com outros grupos e a
responsabilidade em manter animada uma das ocupações culturais mais antigas da cidade. A isso devemos a insistência em se organizar
e produzir arte, enquanto trabalhadores e trabalhadoras de e na periferia. Os frutos das relações contraídas nessa trajetória política
e estética estão materializadas em ações de pesquisa e intervenção nas mais diversas linguagens, como: uma horta comunitária, que
conjuga esforços da comunidade e de grupos que ocupam o CDC, visando a produção de alimentos e verduras sem uso de agrotóxicos,
utilizando água captada da chuva e adubo produzido em uma composteira no espaço, criando assim uma cultura local de trabalho, de
comunidade e de agroecologia; o parque de esculturas a céu aberto que hoje conta com 06 peças de metal de 2,40m X 1,00m espalhadas
pelo terreno com poemas, de diversos saraus (Slam da Guilhermina, Binho, O que Dizem Os Umbigos, Tenda Literária, A Voz do Povo
e Elo da Corrente), nas esculturas chumbadas no CDC em parceria com agrupações teatrais da cidade e de fora (Trupe Olho da Rua/
Santos, Pombas Urbanas, Brava Companhia, Núcleo Pavanelli, Clariô/Taboão da Serra e Cia do Tijolo), todas elas inauguradas com shows
musicais, apresentações teatrais e saraus promovidos no espaço pelo Coletivo Dolores em parceria com outras agrupações da cidade; um
Catavento de 12m de altura e que em dias de vento produz energia elétrica (eólica) para sua auto-iluminação, feito em bambu e construído
por um dos grupos que ocupam o espaço; ainda temos a Cozinha Caipira e a Arena Arbórea, ambos produzidos em mutirão por meio de
técnicas de permacultura para apresentação, ensaio e festividades.
Além destes exemplos, o CDC conta com uma organização baseada em processos democráticos e horizontais nas tomadas de
decisão e manutenção das ações, com reuniões quinzenais que reúnem os grupos ocupantes e os moradores, fazendo da ocupação
artística não apenas uma utilização do espaço para apresentações e ensaios, mas uma construção pedagógica e política dos visitantes e
de seus ocupantes, estes últimos responsáveis pela manutenção e planejamento do CDC Vento Leste. Cabe ressaltar o fato de que o CDC
não possui funcionários, não há relação empregatícia do espaço com nenhum especialista em limpeza, em elétrica, ou em pintura. Todas
as funções necessárias para a manutenção da limpeza e da estrutura é realizada pelos ocupantes que além de se responsabilizarem pela
condução política, também se revezam no cuidado.
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detalhamento do plano de trabalho
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Deste modo, a Manutenção do Espaço de Ocupação do CDC Vento Leste está para além de recursos para a compra de materiais
de limpeza, pagamento de contas de água e luz, ainda que essas ações e recursos sejam essenciais, no entanto, a ação de ocupação do
espaço tem um sentido amplo de movimentação cultural e política. Como a ação direta e a presença constante dos componentes do
Coletivo Dolores no CDC, seja numa reunião, numa articulação com algum outro grupo, na tarefa de manutenção ou limpeza de algum
espaço, para nós, a ação política e estética são inseparáveis e se expressam na movimentação do CDC Vento Leste.

PROJETO “TRAMA DO MORRO VERMELHO”
- 13 -

