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O Balaio é um cesto. Nasce a Rede Livre Leste 
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Balaio é um cesto, um lugar para se guardar e 
catar coisas: idéias, pensamentos, metáforas, 
melodias, acrobacias, poesias, pessoas, grupos, 
saberes, momentos. Circo é o círculo, a troca, a 
experiência, a descoberta, o treino da descoberta, laços 
“familiares”, altura, chão, equilíbrio, ocupação, ação, 
arquibancada, comunhão espetacular, multiplicidade de 
linguagens, transdisciplinaridade da experiência. Rua é 
reta, curva, pública, diversa, transversa, cinza se de 
asfalto, marrom se de terra, encontro na esquina, 
passagem rápida no cruzamento, rua e calçada é margem 
e rio de cidade, malha urbana, as vias de fato do direito 
de ir e vir; aberta, tolera manifestações. A Rede é uma 
iniciativa, antes de tudo; estar perto, comunicar-se para 
agir, agir para refletir, refletir para tornar a experimentar, 
é coletiva, diversa, de livre trânsito de informação, 
propositora de encontros para o conhecimento coletivo, 
contato, encontro, realização. Periferia é essa palavra 
clichê, para tantos, fora de moda para os classificadores 
de qualquer coisa; para uns é somente condição 

geográfica, outros a definem pela discrepância econômica, alguns pensam nela em relação à 
marginalização social, ao acesso, ao progresso um abscesso, enquanto tantos também a têm como 
o lugar em que habita o elo perdido do que ainda resta de humanidade e coletividade nas relações 
sociais. Para nós, simplesmente, é o nosso lugar.

O Balaio surgiu no ano de 2004 sob a tutela do projeto Amigos da Multidão, da Cia Estável de 
Teatro, contemplada pela Lei de Fomento ao Teatro, como um grupo jovem aplicado ao estudo de 
unir as linguagens do circo e do teatro. Foi formado inicialmente por cinco jovens de oficinas do 
projeto, oriundos de bairros periféricos e municípios fronteiriços da zona-leste (Ermelino 
Matarazzo, Vila Silvia, Engenheiro Goulart, Suzano e Itaquaquecetuba). Em 2005 foi 
contemplado pelo VAI e no ano seguinte teve o projeto renovado, podendo verticalizar a pesquisa 
em circo com amparo de organizações como Circo Escola Picadeiro e Academia Brasileira de 
Circo, além de consultorias e workshops com artistas e pesquisadores de circo de variadas linhas 
de trabalho.

Após os dois VAI (2005 e 2006), com um ganho de maturidade, formação e consistência de 
pesquisa, o grupo passa a estruturar sua ação a partir de três pilares:

- ampliar o leque de integração e transdisciplinaridade entre a linguagem circense e outras;

- ampliar sua ação artística, inserida no contexto social da periferia paulistana, tomando 
consciência de fatores políticos, econômicos e sociais aplicados a sua criação poética/ estética 
sempre em parceria com grupos, órgãos públicos, lideranças, movimentos, artistas independentes, 
etc, para atingir uma articulação em rede para a ação cultural na periferia.

- Multiplicar os saberes, criando metodologias de ensino, prática e criação artística, que partam do 
circo em direção a transdisciplinaridade, de maneira que o processo pedagógico se una ao artístico 
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e vice-versa. Ou seja, que a criação seja experiência de aprendizado e que o aprendizado inspire a 
criação, estimulando a formação de grupos jovens que visem estes mesmos princípios de 
autonomia criativa, parceria e multiplicação de processos.

Cria atividades “educriativas” como o Treino Livre do Balaio e Treino Intensivo de Circo, bem 
como abre espaços para troca de processo artístico em Balaiada e A Coisa (nascedouros da 
parceria entre Balaio, grupos e artistas locais, impulsionadores da criação da Rede Livre Leste). 
Consegue apoios internacionais, como o Flow Funding, prêmio Canadense de incentivo a projetos 
sociais, e é finalista do Programa Jovens Empreendedores da organização norte-americana 
Artemísia, em 2007.

Inicia-se, portanto, um processo intenso de dupla profissionalização, que se dá tanto no caminho 
da arte propriamente dita (enquanto aprimoramento técnico e estético) como no caminho de ações 
que, por hora, possam parecer de complementação social, porém se configuram como eixo de 
trabalho (a articulação comunitária, a fundação de movimentos, o “voluntarismo” em oficinas, 
etc). A grande descoberta se dá num induzido “acidente de percurso” no qual o processo de 
criação artística do Balaio está totalmente arraigado a todos estas ações “paralelas”, ao mesmo 
tempo em que este aparente paralelismo social é na verdade vertente, norte e eixo de sustentação 
das proposições artísticas.

No ano de 2009 esse desejo de existir em parceira, de culminar em ação conjunta; um quase 
resquício da lona que nunca vivemos de fato em seu aspecto vertical de convívio, este devir, esta 
vontade consumada de querer mesmo que todos se misturem em nosso balaio trouxe, com o 
amadurecimento e clareza dos trabalhos corridos em seis anos de tal jovem grupo, a certeza de que 
não mais estaria só.

Essa busca devirniana ganha dimensão em contatos importantes com referências importantes em 
momentos importantes, no decorrer deste amadurecimento. Destacam-se grupos, pessoas e 
organizações como Pombas Urbanas, Nau de Ícaros, Doutores da Alegria, Cia Estável, ong 
Crescer e Viver, Buraco d’Oráculo, Dolores Boca Aberta, Teatro de Narradores, Rodinei Pepino, 
Nei Gomes, Wellington Nogueira, Marco Vettore, Mario Bolognesi, entre outros, que, 
disponibilizando bons papos, ajudaram os jovens “balaieiros” a seguirem conscientes em seu 
caminho.

Um grande encontro, dentre todos, se revelou potente, 
alinhando vontades e dificuldades, proximidade 
geográfica e muita, muita, muita sintonia. Depois de 
passar pelo Teatro Flávio Império (Cangaíba - ocupação 
Cia Estável), Cadopo – Casa do Politécnico (Bom Retiro 
– co-ocupação Teatro de Narradores), Centro Cultural 
Morro Vermelho (Cidade Patriarca – co-ocupação 
Dolores Boca Aberta), o grupo fixa sede no Clube Escola 
Vila Curuçá, no bairro de Vila Curuçá, com intenções de 
ter mais autonomia na utilização do espaço público e 
maior conectividade comunitária, para criação de um 
pólo de articulação cultural que aproximasse artistas e 
não-artistas para um olhar a respeito e de respeito para a 
ação cultural periférica, sobretudo juvenil. 
Instantaneamente, por consonância de idéias, houve a 
aproximação com a Trupe Arruacirco, um grupo com 
consistente estudo na linguagem do palhaço e da cultura 
popular (com seus integrantes moradores do bairro 
vizinho, Itaim Paulista, e formados por instituições como 
Doutores da Alegria e Instituto Brincante).

Página 2 de 4O Balaio é um cesto. Nasce a Rede Livre Leste

24/09/2010http://www.circonteudo.com.br/v1/index.php?view=article&catid=147%3Aartigos&i...



Juntos, criam a Rede Livre Leste, um espaço de articulação, habitado por cerca de 30 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. Dentre as intervenções, destacam-se o 1º, 2º e 3º Cortejos Livre 
Leste, na Vila Curuçá Velha, margens do rio Tietê na Vila Itaim e Parque Ecológico do Tietê, 
respectivamente. O primeiro cortejo nasce como uma ação pontual, reunindo grupos que 
percorreram as ruas do bairro munidos de monociclos, pernas-de-pau, acordeón, muitas alfaias, 
caixas e um megafone, culminando num teatro de arena público a céu aberto, construído as 
margens do emblemático Córrego da Água Vermelha. Percebido o potencial de mobilização, mais 
grupos são aproximados para encontros de planejamento de um próximo cortejo posteriormente 
realizado na Vila Itaim. O intuito foi o de somar com o 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 Via Parque, “o maior parque 
linear do mundo”, pelo Governo e Prefeitura de São Paulo. Esta investida aproximou 
documentaristas, estudantes, movimentos da zona-leste e zona-sul, lideranças e políticos, claro, o 
que nos atentou para uma maior organização que embasasse este recém-nascido movimento 
artístico engajado socialmente. Seguiram-se, portanto, encontros para debate, projeções de vídeo, 
conversas, etc, que deram suporte para continuidade e consciência de que a ação virara 
movimento. Já o terceiro e ultimo cortejo foi realizado em apoio ao Movimento SOS Flávio 
Império, cujo objetivo foi reunir grupos e comunidade para reabertura e andamento imediato da 
reforma do Teatro Distrital instalado no bairro de Engenheiro Goulart.

Assim, partindo desta parceria entre dois grupos circenses – Balaio e Arruacirco – para uma ação 
pontual de ocupação do espaço público, cria-se um movimento envolvendo variados grupos de 
variadas linguagens, que se articulam entre si para preparação de encontros, estudos, ensaios, 
apresentações, reivindicações, protestos e etc. Com os três cortejos realizados em bairros distintos 
e participações em outras eventualidades realizadas noutras regiões por outros movimentos (como 
a Semana de Arte Maloqueira em Guaianases, realizada pelo Movimento Cultural dos Guaianás), 
tendo artistas oriundos de toda região conhecida como Alto Tietê (abrangendo bairros que vão da 
Penha ao Itaim Paulista, passando por Engenheiro Goulart, Ermelino Matarazzo e São Miguel 
Paulista), percebe-se uma forte rede de articulação entre grupos da periferia da periferia da zona-
leste, o chamado fundão, composto por áreas de várzea, favelas, ocupações, mutirões e muita 
mobilização popular.

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, a Rede Livre Leste. 
Ela, portanto, nasce naturalmente, como resultado conseqüente de um processo de encontro, 
engajamento e articulação de pessoas organizadas entre si para intervir positivamente no meio 
urbano, fazendo da ação cultural um meio para atingir objetivos coletivos de valorização do 
ambiente periférico e maior atenção e incentivo às mobilizações populares.

A maneira encontrada para aproximação de mais grupos foi a acertiva idéia de reunir, refletir e 
manifestar sem que isso significasse formatar reuniões pesadas, demagógicas e formais. Criou-se 
então o Manifestejo, uma festa-manifesto, cujo objetivo foi reunir os variados grupos para pensar 
nos princípios conceituais da rede, discutir propostas e, claro, conhecer melhor uns aos 
outros, renovando o olhar da comunidade para seu espaço de convívio humano, o espaço público, 
coletivo.

Desde o saudoso MPA – Movimento Popular de Arte, ocorrido nas décadas de 60 e 70 em São 
Miguel Paulista, com toda efervescência cultural que abrangeu a região de Ermelino Matarazzo ao 
Itaim Paulista, não se via uma iniciativa “agrega-ativa”  que partisse da premissa de articular a 
diversidade cultural independente, diversa e transdisciplinar, da periferia para a periferia, sem 
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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 e enfrentar outros. 
Como articulador da Rede, o Balaio se coloca apenas 
como mais um núcleo, de co-responsabilidade na ação 
do Livre Leste com os mais de 30 grupos coligados. O 
circo, linguagem que abriu caminho para esta história, 
parece ter servido para mexer com essa potencia de ser 
diferente, de “acreditar no impossível”, justamente por 
sua prática mostrar que, sim, é possível. Portanto, este 
grupo circense de trabalho em pesquisa continuada, ação 
consistente e comprometimento social, sempre se propôs 
a ir além da parada-de-mão, trazendo em seu conceito a 
interferência no cotidiano, a mudança do ponto de vista 
sobre a realidade desgastada da metrópole, articulando 
para possibilitar mudanças, construir sentido por meio da 

experiência estética e transformação da mesma, como se alterasse de ponta-a-cabeça não só a 
posição do corpo, mas também o olhar para o mundo... coletivamente.
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