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APRESENTAÇÃO

Em “A Espuma dos Dias”, de 
Boris Vian, o personagem Colin 
submete-se ao trabalho para 
garantir a compra de flores es-
senciais à manutenção da vida 
de sua amada Cloe. Cora Corali-
na dedica-se à feitura de doces 
e quitutes para suprir a econo-
mia da família enquanto a poe-
sia alastra do seu velho casarão 
para o país. Tatiana Nascimento 
nos rememora as feridas das 
heranças históricas: “resquício 
da escravidão a servício da ser-
vidão /regalos da colonização: 

regalias de cafezinho com bu-
linação / esquece o açúcar não, 
doçura”. No espetáculo “Rolezi-
nho”, do Dolores, os frutos cole-
tivos do trabalho são tragados 
por um monstro de fome irre-
freável.

É o trabalho motor de ações 
fundamentais à manutenção da 
vida e ao mesmo tempo prisão, 
condenação bíblica aos expul-
sos do paraíso.

O coletivo Dolores vê-se ins-
tigado a verificar o papel que o 

trabalho ocupa nas mazelas e 
poéticas que muitas vezes pa-
recem não possuir vínculo dire-
to. Assim, vasculhar a literatura 
surrealista francesa, a poética 
singular de Cora Coralina, os 
embates sobre gênero e raça, as 
canções e contos dos subúrbios 
paulistanos, as potencialidades 
de linguagem do stop-motion 
sob o manto do trabalho tor-
nou-se desejo quase megalô-
mano.

A experiência doloriana na 
composição de pesquisas si-

multâneas e a capacidade de 
lidar com elencos vastos em 
ações coletivas conjugadas ga-
rantem a proposição desta nova 
ousadia. O projeto “Outra vez 
TRABALHO” une as vontades 
de pesquisa em grupos temá-
ticos com a circulação gratuita 
do espetáculo “Rolezinho” por 
espaços públicos e alternativos, 
mais a necessidade de forma-
ção teórica constante, a política 
comunitária e a manutenção da 
sede com reformas e revitaliza-
ção do CDC Vento Leste.
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Objetivo Geral
- Realização de intervenções estéticas, por meio de espetáculos, 

performances, ocupações artísticas e construções em espaço público 

a partir do acúmulo conceitual/formal gestado pelo Coletivo Dolores.

Objetivos Específicos
- Fortalecimento e continuidade de ações artísticas experimentadas fora 

do circuito centro/tradicional da cidade;

- Aperfeiçoamento teórico e prático de artistas de (em) periferia;

- Registro e memória de ações artísticas produzidas em periferia;

- Estudos teóricos e práticos para a construção de experimentos estético-

políticos do coletivo.

objetivos
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justificativa

No ano passado o coletivo 
Dolores teve a oportunidade 
de realizar um desejo há muito 
alimentado: produzir um espe-
táculo de rua com elenco nume-
roso conjugando características 
carnavalescas, principalmente a 
batucada. Foi por meio do Pro-
grama de Fomento à Cultura da 
Periferia da cidade de São Pau-
lo que o grupo pôde produzir o 
“Rolezinho”. No espetáculo, 16 
trabalhadores artistas em cena 
discorrem sobre a complexa te-
mática da constituição do neoli-
beralismo. Para isso, retomam os 

alicerces históricos da formação 
do Brasil em seus aspectos polí-
ticos, culturais, econômicos, ra-
ciais. A grande carga de trabalho 
foi recompensada com o resulta-
do de um espetáculo dinâmico, 
de linguagem ousada e popular, 
complexidade temática e relativa 
simplicidade operacional.

Com a obra pronta fica a ne-
cessidade de apresentá-la, mos-
trá-la ao público.

O projeto “Outra vez TRABA-
LHO” busca, dentre tantas ações, 
fomentar a circulação gratuita 

do espetáculo “Rolezinho” por 
espaços públicos e alternativos 
garantindo o contato das popula-
ções trabalhadoras e estudantes 
a uma elaboração estética que 
fornece pistas poéticas e fabula-
res da situação atual do país.

A viabilização da circulação 
do “Rolezinho” confere um caráter 
de unidade e complementaridade 
nas políticas públicas e o melhor 
aproveitamento dos recursos, 
uma vez que, depois de financiada 
a produção, buscamos a possibili-
dade de disseminar a obra.

É também matéria deste 
projeto o início de cinco novas 
linhas de pesquisa em grupos 
de trabalho. Ao realizarmos o 
“Rolezinho” cumprimos com o 
desejo de juntar todos os inte-
grantes do coletivo em torno de 
uma só obra. Lembrando que 
nossos trabalhos anteriores es-
tavam divididos em três núcleos 
que compunham a “Trilogia da 
Necessidade”, formada por três 
espetáculos, sendo eles: “P.U.T.O. 
- um ato poético”, “Narrativas na 
Cozinha” e “O Direito à Preguiça”.
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JUSTIFICATIVA

Antes do “Rolezinho”, o últi-
mo trabalho do Dolores a reunir 
todo coletivo em cena foi “A Saga 
do Menino Diamante: Uma Ópe-
ra Periférica” (prêmios Shell e 
CPT) em 2009.

Nesta nova dinâmica de tra-
balho, iniciaremos pesquisas de 
linguagem por grupos de inte-
resse enquanto circulamos uma 
obra que nos dá unidade coletiva.

Para além da obra, outros 
pontos de convergência serão as 
formações e estudos coletivos 
entre os integrantes, a comuni-
dade do entorno e demais inte-
ressados; as tarefas de manuten-
ção e administração da ocupação 
cultural CdC Vento Leste, com 
ênfase em reformas e revitaliza-
ções que, após 17 anos de vivên-
cias e experimentações estéticas, 
merecerão maior atenção no 
próximo período.

As linhas de pesquisa de lin-
guagem possuem motivações 
diferentes. Algumas surgem de 
percepções e desejos antigos que 
rondam integrantes do coletivo, 
outras forjam-se no estopim do 

próprio “Rolezinho”. As questões 
sobre gênero e raça apresenta-
das no “Rolezinho” possuem inú-
meros desdobramentos políticos 
e poéticos. A interseccionalidade 
entre classe, raça e gênero tra-
balhada durante as pesquisas 
do “Rolezinho” despertaram a 
vontade em parte do grupo em 
buscar novas narrativas e refle-
xões poéticas sobre o tema. A 
maneira encontrada foi a de pro-
por uma pesquisa de mais fôlego, 
que corra em paralelo às outras 
atividades dolorianas. Este ca-
minho foi adotado por todos, 
abrindo espaço a investigações 
que correlacionam o trabalho 
como ontologia atada às lingua-
gens e momentos históricos. Ou-
tro grupo se dedicará à leitura e 
elaboração cênica de “A Espuma 
dos Dias”, de Boris Vian, buscan-
do um mergulho quase contrário 
à propositura expansiva do “Ro-
lezinho”. Será um trabalho em 
espaço fechado, pequeno, com 
elenco reduzido. Uma tentativa 
de elaborações dramatúrgicas a 
partir de uma obra literária. Co-
nexão do surrealismo de 68 com 

os bárbaros, caóticos e surreais 
eventos que rondam o mundo 
em 2018. A força do trabalho 
como elo de tempos e lingua-
gens. E assim correm os demais 
grupos de pesquisa: Cora Cora-
lina como aluvião poético vindo 
do centro do Brasil. Mais uma 
vez o trabalho como necessidade 
de manutenção física na figura 
de uma mulher que, como tantas, 
sustenta família e ainda lança o 
registro de uma geografia, de um 
tempo espaço. E nessa toada vem 
o Trem de Cordas, núcleo musical 
do Dolores, embrenhando-se nas 
sonoridades e imagens de Cora. 

Os contos e poemas do Trem há 
muito versam sobre a periferia 
caipira paulistana. São canções 
próprias retratando brasilida-
des e características fugidas dos 
estereótipos aprisionadores. Ao 
perceberem a formação de um 
grupo de pesquisa cênica sobre 
Cora Coralina estimularam-se às 
investigações sonoras dentro do 
próprio Trem de Cordas, assim 
formaram-se dois grupos para-
lelos e conectados pela temáti-
ca, mas com vistas a resultados 
distintos que podem juntar-se 
adiante. E finalmente chegamos 
ao núcleo de vídeo teatro. Os 
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JUSTIFICATIVA

integrantes do grupo que dedi-
caram-se à linguagem de vídeo 
também apostam em diversas 
formas para a contação de uma 
história. Com a nova eclosão de 
grupos de pesquisa livre dentro 
da metodologia criativa dolo-
riana apresentaram o anseio de 
criar personagens em stop-mo-
tion. O que o coletivo fará com 
estes resultados será tema de 
um novo episódio investigativo, 
mas, uma mostra de processos 
dará conta de apresentar pu-
blicamente os rumos e indícios 
destas novas pesquisas.

Vale lembrar que o coleti-
vo Dolores opera desta manei-
ra. Cria trabalhos múltiplos de 
investigação. Avalia e retoma 
processos que apontaram pos-
sibilidades férteis. O próprio 
“Rolezinho” é fruto dessa práxis. 
Elementos de sua retórica e es-
tética principiaram anos antes 
e chegaram a vir a público num 
formato completamente distin-
to do que temos hoje. Após mui-
to debate e reelaboração, estre-
amos o “Rolezinho” definitivo 
com um alcance ampliado dos 

anseios iniciais. Embebido des-
sa multiplicidade de linguagens 
que é característica do coletivo 
desde seu surgimento.

Mais um dado sobre o mé-
todo criativo do Dolores: os 
núcleos de pesquisa de lingua-
gem figuram desde o processo 
de montagem do espetáculo 
“Casa de Dolores” (2003). Àque-
le tempo os núcleos eram três 
e dividiam-se por linguagens: 
poesia, música e teatro. Os mo-
dos operativos e as finalidades 
alteram-se conforme a necessi-
dade identificada pelo grupo. É 
na assembleia que o coletivo de-
libera e pensa a maior parte de 
suas questões e nos mergulhos 
chamados de Waguininho, ocor-
ridos uma vez, ou mais, ao ano. 
Das tantas resoluções coletivas, 
tem-se a necessidade de estu-
dos conjuntos e ação comunitá-
ria constante como marcas que 
carregamos para este projeto. 
Por isso, também aprofunda-
mos pesquisas sobre o que cha-
mamos de ciranda. O Dolores 
cresceu, muitas crianças nas-
ceram, filhos da coletividade. 

Atualmente são 9 crianças com 
idades entre 1 e 9 anos. Para que 
pais e mães possam continuar a 
produzir arte criou-se um mé-
todo coletivo de educação das 
crianças na sala de ensaio, a ci-
randa. Os modelos de funciona-
mento da ciranda são vários e 
viabilizam trabalhadores artis-
tas a atuarem política e estetica-
mente sem esquecer a complexa 
relação social em que estão in-
seridos.

“Outra vez TRABALHO” diz 
respeito a um denso universo 
construído nos últimos 18 anos 

do coletivo Dolores. A maturida-
de adquirida propõe num mes-
mo projeto as características 
vitais de um trabalho ininter-
rupto, no qual a formação corre 
paralela às pesquisas de lingua-
gem, ao mesmo tempo em que 
as apresentações teatrais não 
cessam, somando-se ao traba-
lho comunitário de manutenção 
da sede pública, à educação das 
crianças do Dolores e aos diálo-
gos com a comunidade e agentes 
políticos\artísticos da cidade e 
de outras partes.
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PLANO DE TRABALHO

A.  Apresentações gratuitas do espetáculo cênico-musical  
 “Rolezinho” 

B.  Pesquisa “Outra vez TRABALHO” e Mostra de processos

C.  Aperfeiçoamento teórico dos artistas do Dolores por meio  
 de seminários e imersões de pensamento 

D.  Reformas e manutenção do Espaço e revitalização de Palco  
 Almoxarifado

E.  Ciranda
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detalhamento do plano de trabalho

O “Rolezinho” é uma obra cênico-musical que traz todo o elenco do Dolores para sambar na rua. Além da grandiloqüência 
carnavalesca típica do carnaval de rua, de seu forte apelo popular e festivo, apresentada com a batucada do Dolores entreme-
ada na peça, o espetáculo traz conteúdos poéticos e políticos que, na tentativa de desmistificar os tumultos sociais dos tempos 
atuais, narram com traços históricos a dinâmica e estrutura econômica e social do Brasil. As dimensões didáticas, da narrativa, 
e estéticas, da encenação, nos impulsionam para a circulação da obra em espaços de formação. Além da circulação ordinária 
em espaços públicos, como praças e ruas da cidade, o Dolores também pretende circular com essa obra em escolas públicas da 
região.

Compreendendo o trabalho artístico como um trabalho em processo, em constante aperfeiçoamento, o grupo dedicará tem-
po de ensaio, também, para realizar a manutenção e ajustes em equipamentos, cenário, adereços e figurinos.

Outro trabalho que correrá em paralelo com os ensaios para a circulação do “Rolezinho” é a manutenção de nos-

A.  Apresentações gratuitas do espetáculo cênico-musical  
 “Rolezinho” (20 apresentações)
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DETALHAMENTO DO PLANO DE TRABALHO

so veículo de assalto, a Kombi Tunada. Essencial 
para a circulação do espetáculo, a Kombi, formulada 
em projetos anteriores e utilizada como veículo de 
transporte e de discursividade estética, necessita de 
manutenção constante e adequação para acompa-
nhar o “Rolezinho” em sua circulação.

Os espaços de apresentação serão definidos pos-
teriormente, durante o período de planejamento, em 
acordo mútuo com direção de escolas, espaços cultu-
rais, e outros agentes culturais da cidade interessados 
em receber o “Rolezinho”. O período de apresentações 
está descrito no cronograma de ações deste projeto. 
Serão 20 (vinte) apresentações gratuitas em espaços 
públicos da cidade.

B.  Pesquisa “Outra vez TRABALHO” com 5 (cinco) frentes de  
 pesquisa e 1 (uma) Mostra de processos

A. 

No último período, o Dolores sentiu a necessidade de voltar a produzir um trabalho envolvendo a totalidade do grupo, 
resultando no espetáculo cênico musical “Rolezinho”, já descrito em pormenores anteriormente, e que compõe uma das 
ações deste projeto ora apresentado. Durante a criação do “Rolezinho”, diversos temas e inquietações foram surgindo e 
ganhando materialidade cênica, entretanto, nem todas as questões puderam ser aprofundadas nessa encenação, ficando 
para o momento atual o desdobramento de alguns destes anseios. Disso resulta a necessidade de, novamente, partir para 
um novo período de investigação em diversas frentes temáticas e de linguagens, constituindo núcleos de pesquisa.

Cabe dizer ainda que os temas a serem explorados gravitam em torno de um eixo central: o trabalho. A compreensão 
disso para o projeto é indispensável – é muito caro ao coletivo a noção de trabalho e sua relação com a poesia, com a fei-
tura de uma cena, de uma música, de uma costura, de um pote de doces – o trabalho como modificação da natureza, do en-
torno, e de nós mesmos. Pensando nessa relação entre trabalho e sociedade, trabalho e humanidade, nos dividiremos em 
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DETALHAMENTO DO PLANO DE TRABALHO

5 (cinco) diferentes frentes de pesquisa, em encontros semanais pelo período de 9 (nove) meses, na tentativa de compor 
um corpo-trabalho que dê conta das seguintes questões:

[Surrealismo e trabalho] – frente de pesquisa que tem como mote disparador a obra surrealista de Bóris Vian, 
“A Espuma dos Dias”, em que a questão do trabalho aparece como plano de fundo, e cujo intuito é 
tentar compreender a utilização da linguagem surrealista no teatro amarrada ao tema do trabalho.

Esta frente de pesquisa, composta pelos integrantes do Dolores, Luciano Carvalho e Tiago Mine, 
e mais um artista músico convidado, Jú Vieira, pretende lançar-se numa empreitada de investiga-
ção de procedimentos artísticos da literatura surrealista em cena. Não é de agora que esta obra de 
Bóris Vian povoa nosso imaginário e nossas vontades. Desde o primeiro contato com a obra, encon-
tramos nela terreno fecundo de poesia e engajamento em que a questão do trabalho aparece como 
organizador da realidade narrativa – Collin é um homem da classe média, de trinta e poucos anos 

que, sem trabalhar, vive de rendimentos, até que, vendo sua amada enferma de uma doença terminal, torna-se em-
pregado braçal de uma fábrica de armas para garantir rendimentos suficientes para comprar flores vivas e viçosas 
todos os dias para que os nenúfares que crescem no pulmão dela não se proliferem e ela possa continuar vivendo.  
A intenção inicial não é a de encenar o livro, tal qual figura-se na tradição do teatro, adaptando-a e contando sua 
história, mas sim, a de operar numa verticalização de estudos que vão desde a compreensão de estruturas narrati-
vas surrealistas, em que o tema do trabalho aparece entremeado ao enredo, até a experimentação desses temas no 
corpo e na cena, destacando pontos de convergência para responder aos anseios discursivos do grupo.

[Cora e o trabalho] – frente dedicada a investigar a figura mulher-poeta-doceira de Cora Coralina, a partir de sua 
obra e de sua trajetória biográfica, buscando correspondências com nossas próprias vivências de 
poetas trabalhadoras periféricas.

Não é casual que nesta frente o grupo também se debruce sobre uma fonte literária. Como co-
letivo de múltiplas frentes artísticas, o Dolores sempre flertou com outras linguagens e a literatura 
sempre esteve presente em nossos procedimentos investigativos. Neste projeto, nos organizamos 
para um mergulho no universo de Cora Coralina que já acompanha a inquietação e o desejo de par-
te do grupo. As integrantes do coletivo, Erika Viana, Nica Maria e Tati Matos, em seus encontros vão 
tecer os fios que nos ligam a esse desejo antigo: o de compreender cenicamente a vivência de uma 
mulher a frente de seu tempo. Cora compôs versos que foram tardiamente reconhecidos e, numa 

B. 
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DETALHAMENTO DO PLANO DE TRABALHO

relação íntima com sua casa de infância – mote central de sua poesia –, lançou mão de seu trabalho como doceira 
para, ao final da vida, reunir recursos para comprar a casa que fora sua e de sua família, remontando a complexa 
dimensão do ser em suas diversas potências criativas; o trabalho da poeta e da doceira como constitutivos de um 
ser social singular em nossa história.

 [Sonoridades do trabalho] – esta frente se apresenta como desdobramento de uma pesquisa já iniciada dentro 
do Coletivo Dolores desde a “Saga do Menino Diamante” (2009) – o “Trem de Cordas”, agrupamento 
de músicos dolorianos, continuará sua pesquisa musical, misturando contação de história e poesia, 
como vem fazendo desde seu surgimento.

Neste projeto, pretendemos organizar o repertório musical, buscando alinhavar as inquie-
tações do tema ao qual nos dedicaremos neste período. Em “Outra vez TRABALHO”, o “Trem de 
Cordas” fará uma revisão e atualização das músicas e canções encenadas durante os 18 anos de 
existência do Dolores, além de acompanhar outros núcleos na proposição musical. Também se 
incumbirá da pesquisa constante de musicalidades misturadas à cena, com poesia e contação de 

histórias. Esta frente terá como condutores do processo investigativo os violeiros do Dolores, Fê Careca e Fer-
nando Oliveira, que serão responsáveis por dar à pesquisa os caminhos necessários para se chegar às investidas 
sonoras do trabalho.

 [Raça, gênero e trabalho] – aqui, parte do coletivo dedica-se às questões de gênero e raça perpassadas pelas 
determinações do mundo do trabalho, explorando a mescla de linguagens numa retomada da expe-
riência de sarau em que a poesia, a performance e a música se constroem mutuamente.

A interseccionalidade dos temas raça, gênero e classe social vêm sendo investigados pelo co-
letivo Dolores no último período, tendo se intensificado no processo de construção narrativa da 
montagem do “Rolezinho”. Ainda há muito por dizer e a se debater em torno do assunto. Entre 
os integrantes do coletivo, há uma produção musical e poética vasta e diversificada abordando 
essas temáticas - a pesquisa também toma corpo nas artes manuais, com a pesquisa de bordados 
poéticos em mais uma mostra da diversidade de linguagens do coletivo. A ideia dessa frente, 

formada por Daisy Serena, Igor Giangrossi, Letícia Laranjeira, Lucas Bronzatto, Mariana Moura, e Yane Santiago 
como artista convidado, é dar forma cênica a esses escritos e de outros parceiros que estão produzindo prosa e 
poesia nesse momento histórico. Colocar a poesia em cena (processo experimentado também pelo núcleo poesia 

B. 
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DETALHAMENTO DO PLANO DE TRABALHO

e erotismo na construção do espetáculo “P.U.T.O.” (2014), pesquisar o teatro narrativo, tecer arranjos musicais, 
costurar e bordar imagens poéticas, etc. na composição de um espetáculo-cabaré que alcance esses temas em suas 
dores e em suas utopias.  

[Trabalho e representação] – essa frente será conduzida pelo núcleo de vídeo do grupo que, há algum tempo, 
além de fazer os registros das atividades do Dolores vem pesquisando a relação do vídeo-teatro. 
Dessa vez, organizado em torno da questão do trabalho, o núcleo composto por Luis Mora, Cristina 
Assunção e Karina Martins, pretende resgatar um pouco da trajetória do grupo em relação ao uso 
de bonecos, teatro de sombras e outros recursos de manipulação, utilizados de maneira tímida ao 
longo desses anos, mas sempre presentes em todas as montagens do grupo. Vale citar os bonecões 
em “Sombras Dançam Neste Incêndio” (2004), “A Saga do Menino Diamante” (2009) com o uso de 
manipulação de atores como se fossem marionetes; “Insônias de Antônio” (2011) com manipula-
ção de objetos que representavam a cidade, prédios e carros; “Trilogia da Necessidade” (2014) com 
manipulação de objetos representando a circulação de mercadorias, bonecos fantoches e teatro de 

sombras;  e, recentemente, no “Rolezinho” (2017) onde pudemos radicalizar o uso desses recursos com a manipu-
lação efetiva de um boneco em tamanho real feito de papel machê. Agora, pretendemos aprofundar esta linguagem 
mesclando-a com nossa pesquisa de vídeo-teatro, experimentando a técnica de stop-motion.  

 As frentes de pesquisa são a forma construída historicamente para dar mobilidade a um grupo numeroso como o 
Dolores, dando vazão aos anseios e à diversidade dos temas que emergem, abrindo assim diversas frentes de pesquisa 
simultânea.

Mostra de Processos

Cada frente terá autonomia total em relação ao tema e à investigação de linguagem, priorizando as descobertas que 
poderão ocorrer em decorrência da experimentação, cumprindo com o compromisso estrito de pesquisa estética, sem a 
necessidade de apresentar resultados prontos e acabados em caráter de estreia.

Um encontro semanal com duração de 4 horas é o período mínimo estipulado a cada grupo de pesquisa, porém, con-
forme acordos internos (dentro do núcleo de pesquisa e junto à coletividade ampliada) os períodos podem ser estendidos.

Ao final do projeto, realizaremos uma mostra de processo, compartilhando proposições cênicas, musicais, videográfi-
cas, poéticas, elaboradas ao longo do projeto pelas frentes de pesquisa. Abriremos a casa para promover, em dois ou três 

B. 
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dias, uma mostra como resultado desse período de investigação, em que cada frente de pesquisa se apresentará uma única 
vez.

A mostra, com caráter de troca de procedimentos artísticos, será aberta ao público em geral, no CDC Vento Leste (sede 
do grupo) com entrada gratuita, e contará com uma roda de debates após as apresentações – prática da casa – com o intui-
to de garantir a reflexão conjunta entre fazedores e público interessado. Esta será a contrapartida pública que apresenta 
mecanismos, procedimentos, suspeitas conceituais e formais rumo a novas obras.

Será momento de troca não só com o público convidado, mas entre as frentes de pesquisa. A mostra de processos ga-
rantirá, de maneira festiva - prática corrente doloriana - , saudáveis embates e leituras críticas do conjunto do coletivo 
para si e, ao mesmo tempo, aberto à apreciação e reflexão pública.

Seminários

Os seminários serão divididos em dois momentos com perspectivas temáticas específicas a fim de contemplar a neces-
sidade de formação teórica do projeto “Outra vez TRABALHO”.  Como indicado no nome do projeto, os anseios do grupo 
voltam-se agora para uma revisitação à compreensão de trabalho, enquanto modificador de nós mesmos, ou seja, como 
ontologia de nossa identidade social de trabalhadores, mas também como compreensão do momento atual, das crises po-
líticas e econômicas, como desdobramento da própria compreensão de trabalho, produção, atividade humana, etc.

 Como Funciona a Sociedade?

O Núcleo de Educação Popular 13 de Maio, parceiro do Dolores em outras formações, oferece um curso chamado 
“Como funciona a sociedade?” no qual busca lançar um olhar sobre a estrutura e dinâmica de nossa sociedade: 
riqueza e pobreza, as formas de exploração do capitalismo (salário, mais-valia e acumulação), o papel do Estado 
e da ideologia, etc. O curso que tem uma metodologia muito potente e acessível contribui com a formação política 
e a elaboração crítica do mundo e, por isso, se mostra essencial tanto para a pesquisa do Dolores quanto para a 
comunidade do entorno e demais interessados. Essa perspectiva de formação que transborda o coletivo e alcança 
a comunidade é fundante para nós. Este curso será dividido em dois seminários de 8 horas, totalizando 16 horas, e 
será oferecido de forma gratuita no CDC Vento Leste. 

B. 

C.  Aperfeiçoamento teórico e prático dos artistas do Dolores por  
 meio de 2 (dois) seminários e 2 (duas) imersões de pensamento
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Trabalho: ontologia, práxis, e contradições

Em “Outra vez TRABALHO”, já diz o nome, retornamos a um tema caro ao Dolores, após incursões em outros 
campos do conhecimento, mas sempre nessa mesma órbita. Em momentos anteriores, a temática da alienação, 
por exemplo, perpassava esse lugar da compreensão de trabalho como indissociável das culturas humanas, ditas 
civilizadas, da própria noção de humanidade. Com este projeto, pretendemos lançar um olhar mais amplo, histori-
camente, e mais profundo, em termos filosóficos e estéticos, tendo como horizonte a relação entre conceitos mais 
genéricos a respeito de trabalho, e seus desdobramentos dentro da concepção de práxis - estes dois conceitos são 
fundamentalmente irresolutos quanto às suas correspondências e contradições. Assim, convidaremos um intelec-
tual para colaborar na reflexão dessas questões, tanto teoricamente quanto em nossa práxis cotidiana. A formação 
contará com um convidado especialista (ainda a definir), com duração de 16 horas, divididas em dois momentos: 
provocações e explanações; e num segundo momento, uma reflexão coletiva para análise do tema tratado. A forma-
ção também será gratuita e aberta ao público em geral.

Waguininho (imersão de pensamento)

Com base na observação e experimentação, ao longo dos anos, desen-
volveu-se no Dolores um método de construção coletiva do conhecimen-
to através de encontros de estudos, planejamento e avaliação, o que cha-
mamos de Waguininho. O Waguininho é um mergulho analítico-reflexivo 
sobre a prática político-artística desenvolvida pelo Dolores; uma espécie 
de retiro com dois ou três dias de duração, num espaço escolhido pelo 
coletivo que propicie a reflexão e o convívio em grupo. 

Neste projeto, conjugamos ações de diversas naturezas: pesquisa es-
tética, circulação de espetáculo, formações e a manutenção com refor-
mas da sede do grupo. Essa diversidade de ações exige um alto grau de 
organização e de formação comum. Por isso, os Waguininhos acontecerão 
duas vezes neste projeto: no meio do percurso e no final. A necessidade 
desses encontros advém do caráter do trabalho proposto, da necessida-
de de reflexão permanente, do momento em que se encontra o grupo e 
para que sejam situadas e organizadas as ações a serem cumpridas.

C. 

DETALHAMENTO DO PLANO DE TRABALHO
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A ocupação artística do Dolores é uma das mais antigas da cidade. O CDC Vento Leste, antes 
um galpão abandonado, passou por dezenas de investidas estéticas que o transformou, aos pou-
cos, em um dos pólos de produção cultural mais singulares da cidade. Para citar algumas dessas 
ações de transformação espacial, vale citar a Arena Arbórea (2005), construída em mutirão 
de plantio com técnicas de permacultura, compondo uma semi-arena delineada por árvores e 
uma arquibancada ao pé do morro; há também a Cozinha Caipira (2013), cenário de perma-
cultura com forno a lenha de barro que abrigou a peça “Narrativas da Cozinha” (2014/2015); o 
Palco-Almoxarifado (2014), construído com oficinas de serralheria aplicadas a um contêiner 
que conjuga um espaço para o armazenamento de materiais do grupo, além de se converter em 
palco para shows musicais; além desses espaços construídos para abrigar atividades cênicas, há 
também o Parque de Esculturas a céu aberto, o primeiro da zona leste da Cidade, composto de 
esculturas e totens de metal com poesias gravadas de diversos saraus da cidade, construído nos 
dois Festivais de Teatro Mutirão (2013/2015), além do Catavento de Bambú com 13 metros 
de altura, acoplado ao espaço pelo Grupo Teatral Parlendas em 2015.

A construção de espaços contíguos aos dois galpões, abrigo às atividades internas do grupo, 
no terreno do CDC, confirmam uma realidade em constante confronto, a saber: um espaço insufi-
ciente para as realizações de atividades teatrais com o conforto e condição relativamente neces-
sário a uma agrupação teatral que pretende desenvolver diferentes tipos de composição cênica. 
Os galpões, que abrigam atividades de outras naturezas no espaço como, o grupo de capoeira, o 
grupo de dança da terceira idade, reuniões do NA, funcionando como vestiário das comunidades 
paraguaia e boliviana que usam as quadras do espaço, além de outras atividades ligadas à polí-
tica comunitária do CDC Vento Leste. Se por um lado, a força de um uso múltiplo compõe um in-
teressante mosaico, por outro limita as nossas potências de ocupação artística no espaço, o que 
justamente nos impulsionou à construção destas outras alternativas de espaços cênicos que hoje 
compõem a espacialidade arquitetônica do CDC.

D.  Reformas e Manutenção do Espaço e Revitalização de  
 Palco Almoxarifado
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Portanto, percebemos que as possibilidades espaciais e arquitetônicas construídas ao longo desses 17 anos de Ocupa-
ção do CDC Vento Leste apontam para duas direções: a primeira, mais urgente, a manutenção dos espaços já celebrados 
como espaços de experimentação cênica, e a segunda, a longo prazo, a construção de uma nova possibilidade, um galpão 
exclusivamente teatral, um teatro do Dolores. Para este projeto, focaremos apenas na primeira dessas ações, dividindo-a 
em 4 frentes de trabalho, que são:

Manutenção dos galpões, com pinturas e ajustes técnicos e estruturais para aconchegar mon-
tagens teatrais menores, realizando uma adequação cênica dos galpões multiuso, sob a orienta-
ção de um técnico responsável para orientar as reformas, prevendo a utilização desses espaços 
internos na Mostra de Processos descritas neste projeto;

Manutenção e aprimoramento da Arena Arbórea, com reforma de arquibancadas e cuidados 
com as árvores que circunscrevem a arena, juntamente com um convidado técnico especialista 
na técnica de construção em permacultura;

Revitalização da Cozinha Caipira, com reformas nos fornos e melhorias arquitetônicas, tam-
bém acompanhado de técnico convidado responsável pela orientação dos trabalhos, prevendo 
temporada do espetáculo “Narrativas da Cozinha”, em 2018;

Reforma do Palco-Almoxarifado com manutenção de vazamentos que comprometem os equi-
pamentos e materiais do grupo, além de melhorias e modificações estruturais para o melhor 
acondicionamento de materiais de repertório e equipamentos técnicos, com o acompanhamento 
de um técnico responsável em serralheria e solda.

Essas ações de reformas e revitalização ocorrerão ao longo de toda a duração do projeto con-
forme cronograma apresentado.

Desde 2013 o cotidiano do coletivo Dolores foi alterado pela presença de novos integrantes, nossas crianças, os filhos e 
filhas dos artistas trabalhadores e criadores do grupo. Por convicções políticas e organizativas, assumimos coletivamente 
a responsabilidade, junto aos pais e mães, de cuidar, estruturar dinâmicas e atividades para as crianças -  durante os nos-
sos encontros estéticos criativos e também em demais atividades como assembléias e mutirões. Dessa forma, acreditamos 

D. 

E.  Ciranda
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garantir a emancipação dos pais e principalmente das mães. Essa decisão é uma leitura politizada e verticalizada do grupo 
contrapondo uma realidade normativa e imposta por um sistema patriarcal, sustentado pelo capitalismo.

Inserir as crianças na dinâmica e no cotidiano dos nossos processos criativos é uma ação 
político-pedagógica que implica reflexão, planejamento e construção. Somos a partir de então 
educadores e responsáveis pelos atos e proposições com as crianças e o nosso espaço. Criamos, 
organizamos e sistematizamos maneiras de inserir as crianças em atividades apropriadas e dire-
cionadas, respeitando seu desenvolvimento psíquico, motor e afetivo.

Nesse projeto temos o desejo de voltar a desenvolver atividades direcionadas, abrangendo lin-
guagens artísticas que contribuam para o desenvolvimento e fortalecimento da Ciranda Dolores.

Essas atividades serão desenvolvidas uma vez por semana, cada uma com duração de duas horas em formato de oficinas, 
com dois oficineiros, para um grupo de cerca de 7 a 10 crianças, e irão acontecer durante um dos nossos encontros sema-
nais. Nessa nova proposta de oficinas infantis achamos apropriado trabalhar a musicalização em duas frentes de pesquisa:

Oficina de Musicalização para Crianças

 Através de jogos musicais, histórias, canções folclóricas, eruditas e populares, gestos, movimentos corporais e ins-
trumentos de percussão, vamos explorar diferentes fontes sonoras, inclusive o nosso corpo, para interpretar músi-
cas brasileiras e soltar a imaginação para criar composições musicais. O objetivo é buscar fluência e familiaridade 
com os principais elementos da música como a altura (grave e agudo), duração (curto e longo), intensidade (forte 
e fraco) e timbre (característica específica de cada som). Também se inclui aqui a vivência com andamento (rápido 
e devagar), células rítmicas e forma musical (partes da música). Além de tornar a criança sensível e receptiva ao 
mundo sonoro, busca promover o contato com o mundo musical que já existe dentro de cada criança.

Oficina de Dramaturgia Sonora para Crianças

Ouvir, escutar, captar sons e trabalhar dentro do universo sonoro através do imagético mundo infantil, são alguns 
dos experimentos dessa oficina, que trabalhará o som fora das maneiras convencionais, com a fragmentação, fone-
mas, sibilação das palavras, som de objetos do cotidiano ou objetos sonoros. Brincar de criar sons a partir do corpo, 
de frases, de músicas, aprimorar a percepção auditiva e as formas de escuta e da fala, desenvolver o estímulo à cria-
ção são alguns dos objetivos da oficina. Ou seja, propor aos pequenos participantes o exercício de uma dramaturgia 
sonora através dos sons obtidos durante a pesquisa.

E. 
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Metas e Parâmetros de verificação

AÇÃO META FORMA DE EXECUÇÃO
Aferição do cumprimento

das metas
Estimativa de 

Público

Apresentação do 
espetáculo cênico-

musical “Rolezinho”

20 apresentações 
gratuitas do 

espetáculo-cênico 
musical “Rolezinho”

As apresentações serão 
realizadas no CDC Vento Leste, 

em praças e ruas da cidade, 
e em parcerias com outros 

espaços da cidade como 
escolas e centros de formação.

Divulgação via redes sociais, 
site/blog do grupo, material 
gráfico, e comprovação por 

meio de registros fotográfico e 
audiovisual.

De 1.000
a 2.000 
pessoas
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metas e parâmetros de verificação

B.  Pesquisa “Outra vez TRABALHO” e Mostra de processos

AÇÃO META FORMA DE EXECUÇÃO
Aferição do cumprimento

das metas
Estimativa de 

Público

5 frentes de trabalho 
em torno da 

temática “Outra vez 
TRABALHO”

Pesquisar cenicamente 
o tema do trabalho 

em 5 frentes de 
trabalho distintas, com 
encontros semanais de 

4 horas por 9 meses.

O grupo se dividirá na 
seguintes frentes de pesquisa: 

Surrealismo e trabalho 
Cora e o trabalho

Raça, gênero e trabalho
Sonoridades do trabalho

Trabalho e representação
durante 9 meses com 

encontros semanais de 4 
horas.

 Apresentação em mostra de 
processo e compartilhamento 

de descobertas durante a 
Mostra “Outra vez TRABALHO” 

e comprovação por meio de 
registros fotográfico e

audiovisual.

20 
Participantes

Mostra: “Outra vez 
TRABALHO”

Realizar 2 ou 3 
encontros para 
compartilhar o 

resultado de processo 
artístico das 5 frentes 

de pesquisa

A Mostra será realizada na 
sede do grupo CDC Vento 
Leste, aberta ao público 

interessado.

 Divulgação via redes sociais, 
site/blog do grupo, material 

gráfico, e comprovação por meio 
de registros fotográfico e

audiovisual.

60 pessoas
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AÇÃO META FORMA DE EXECUÇÃO
Aferição do cumprimento

das metas
Estimativa de 

Público

Waguininho
(imersão de 

pensamento)

Realizar 2 encontros 
de imersão de 

pensamento para 
estudos, planejamento 

e avaliação de 
questões referentes a 

atuação do grupo.

O grupo se encontrará em 
tempo estendido em um local 

que abrigue a todos em um 
final de semana, realizando 
rodas de conversa a fim de 

realizar o aprofundamento de 
questões de interesse estético 

e político do grupo.

Relatório de Waguininho e 
registro fotográfico.

20 
Participantes

Seminários:
“Outra vez 

TRABALHO”

Realizar 2 seminários 
gratuitos de formação 

teórica abertos ao 
público interessado 
com duração de 16 

horas cada.

Os seminários serão realizados 
no CDC Vento Leste, com 

facilitação de dois educadores-
pesquisadores convidados.

Divulgação via redes sociais, 
site/blog do grupo, material 
gráfico, e comprovação por 

meio de lista de presença e/ou 
registros fotográfico e

audiovisual.

120 pessoas

C.  Aperfeiçoamento teórico dos artistas do Dolores por meio de seminários e imersões de pensamento 

metas e parâmetros de verificação
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AÇÃO META FORMA DE EXECUÇÃO
Aferição do cumprimento

das metas
Estimativa de 

Público

Manutenção dos 
Galpões

Realizar pintura, 
e adequação de 

espaço multiuso, com 
instalação de recursos 

de iluminação para 
apresentação teatral e 

musical.

O grupo organizará mutirões 
de reforma acompanhados 
de um técnico especialista 

para a execução da obras de 
melhoria. 

Registro fotográfico e 
utilização do espaço em 

Mostra de Processo.

Registro fotográfico e utilização 
do espaço em Mostra de 

Processo.

20 
Participantes

 Manutenção e 
melhoramento da 

Arena Arbórea

Realizar poda e 
adubação de árvores, 

e melhorias nas 
arquibancadas.

O grupo organizará mutirões 
de reforma acompanhados 
de um técnico especialista 

para a execução da obras de 
melhoria.

Registro fotográfico
20 

Participantes

Reforma da Cozinha 
Caipira 

Realizar limpeza de 
entulho, reforma 

no forno de barro e 
caracterização estética 

em estilo caipira.

O grupo organizará mutirões 
de reforma acompanhados 
de um técnico especialista 

para a execução da obras de 
melhoria.

Registro fotográfico
20 

Participantes

Revitalização
do Palco-

Almoxarifado

Realizar reformas 
de vazamento, 

instalação de estantes 
e iluminação.

O grupo organizará mutirões 
de reforma acompanhados 
de um técnico especialista 

para a execução da obras de 
melhoria.

Registro fotográfico
20 

Participantes

D.  Reformas e manutenção do Espaço e revitalização de Palco Almoxarifado

metas e parâmetros de verificação
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AÇÃO META FORMA DE EXECUÇÃO
Aferição do cumprimento

das metas
Estimativa de 

Público

Oficina de 
Musicalização para 

Crianças

Realizar oficinas 
para crianças, com 
duração de 2 horas, 

ministradas por dois 
artistas convidados, 

1 vez por semana 
durante 4 meses, 

totalizando 32 horas 
de oficina.

Durante os encontros do 
grupo, disponibilizaremos 

uma das salas multiuso do CDC 
Vento Leste para as oficinas, 

acompanhadas por um 
integrante do Dolores.

Lista de presença e registro 
fotográfico.

10 
Participantes

Oficina de 
Dramaturgia Sonora 

para Crianças

Realizar oficinas 
para crianças, com 
duração de 2 horas, 

ministradas por dois 
artistas convidados, 

1 vez por semana 
durante 4 meses, 

totalizando 32 horas 
de oficina.

Durante os encontros do 
grupo, disponibilizaremos 

uma das salas multiuso do CDC 
Vento Leste para as oficinas, 

acompanhadas por um 
integrante do Dolores.

Lista de presença e registro 
fotográfico.

10 
Participantes

E.  Ciranda

metas e parâmetros de verificação
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grupo numeroso e tem como 
centralidade a questão da orga-
nização interna do trabalho que 
gera o Teatro Mutirão. Na prá-
tica, o grupo realiza experimen-
tos que rompem com a divisão 
social, intelectual e sexual do 
trabalho.

 Dentre as medidas que bus-
cam coerência entre prática e 
discurso está a paridade de “sa-
lários”. O termo salário não é o 
mais adequado, mas fiquemos 
com este a título de ilustração 

da paga mensal. Todos e todas 
recebem exatamente a mesma 
quantia mensalmente a fim de 
encontrar a máxima justiça e 
igualdade entre os fazedores 
dolorianos. Não é o cargo ou 
a função que conferem mais 
ou menos dinheiro, que valem 
mais ou menos: o princípio é de 
que todo o trabalho desempe-
nhado no Dolores tem o mesmo 
valor econômico e importância 
política para garantir a totali-
dade da experiência.

 É evidente que medir o tra-

balho humano por dinheiro é 
seguir uma lógica mercantil-ca-
pitalista que converte tudo em 
mercadoria, não há como esca-
par a esta determinação histó-
rica, mas nossa tentativa é de 
relacionarmo-nos com esta ló-
gica sem reproduzi-la irrefleti-
damente. Fato é que foi encon-
trado um elemento de injustiça 
na paridade a fim de igualdade: 
qual seria? O fator tempo. Equi-
libramos “salários” e funções, 
mas não o tempo de trabalho. 
Assim, temos membros do Do-

lores que se dedicam mais tem-
po que outros em atividades 
relacionadas ao coletivo e que, 
portanto, mereceriam a pro-
porcionalidade em dinheiro.

 Ponderamos também que 
a imediata relação trabalho/
dinheiro causa uma distorção 
no esforço militante, além de 
conduzir a uma espécie de me-
ritocracia. Todo este debate é 
bastante delicado e contradi-
tório e sempre buscamos ame-
nizar as discrepâncias criadas 
pelo mundo do dinheiro. Por 

PROCEDIMENTOS ORGANIZATIVOS E PAGAMENTOS
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serem trabalhadores artistas 
e desempenharem múltiplas 
funções dentro e fora do Dolo-
res, alguns membros do grupo 
trabalham em outros lugares e 
recebem por isso, dedicam sua 
força de trabalho a outros seto-
res sociais, dedicam tempo em 
outros trabalhos e realmente 
não podem dar mais ao coletivo 
além do mínimo estipulado. Es-
tes membros recebem o mesmo 
dinheiro que os que se dedicam 
integralmente ao grupo.

 Para tentar minimizar esta 
discrepância sem abrir mão da 
paridade salarial, projetamos 
outra forma de trabalho-paga-
mento. Todo trabalho continua 
igual no que se refere ao valor 
em dinheiro, porém ele (o tra-
balho) será dividido em módu-
los-funções e os membros do 
grupo se revezarão nas funções 
conforme a possibilidade e ne-
cessidade.

Criamos cinco módulos-
-trabalho que correspondem 
a funções determinadas e con-
seqüentemente a determinado 

número de horas. Cada mó-
dulo será correspondente a  
uma paga, portanto, um mem-
bro do coletivo pode receber 
de uma a cinco pagar conforme 
sua participação nos processos 
de trabalho do grupo. Impor-
tante ressaltar que as funções 
são rotativas, num momento 
um membro do coletivo pode 
receber duas pagas e em outro 
quatro, conforme a disponibili-
dade da pessoa no decorrer do 
projeto.

Os módulos são:

- cachê para integrantes do coletivo - 16 unidades;

- participação em frente de pesquisa - 16 unidades;

- coordenação de grupos de trabalho – 10 unidades;

- coordenação e produção do projeto  - 12 unidades;

- coordenação, produção e gestão administrativa do espaço CDC 
Vento Leste - 10 unidades;

Com este modelo assegura-se um piso “salarial” e um teto, con-
forme a disponibilidade. Este mecanismo permite coerência interna 
e ainda supre a existência de um grupo tão numeroso. Se fossemos 
pagar o valor de teto a todos os membros do grupo (valor razoável 
para a manutenção da vida) teríamos um gasto mensal que tornaria 
nosso projeto bastante caro.
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dolores boca aberta

O grupo teatral Dolores Boca Aberta nasce em 2000, sob o 
signo do diálogo com os espaços que ocupa.

Desde então, apresenta seus espetáculos em lugares 
bastante díspares entre si: teatros municipais com palco 
italiano; CEUS (Centro Educacional Unificado da prefeitura de 
São Paulo); pátios internos ao ar livre, como na temporada no 
Sesc Pinheiros em outubro de 2005; em via pública, como no 
evento Virada Cultural promovido pela prefeitura de São Paulo 
em novembro de 2005; no café Aricanduva, do Sesc Itaquera; em 
salas de aula em uma escola municipal; no salão de um prédio 
ocupado por integrantes de um Movimento de Trabalhadores 
Sem Teto, no centro de São Paulo; em assentamentos rurais; em 
manifestações de rua; entre outros.

Com sede no bairro Jardim Triana da periferia da zona leste 
de São Paulo, o Coletivo Dolores inicia sua atuação em 2000 com 
a ocupação artística das dependências de uma escola municipal 
da região, com oficinas de teatro para adolescentes, estreiando  
sua primeira montagem em 2001, “Bonecos chineses”.

A peça, de Caio Fernando Abreu, é montada em um espaço 
não convencional: a sala de aula. Carteiras escolares compõem 

cenários, como uma casa, uma árvore. A proximidade e o 
nivelamento espacial entre público e elenco já cria uma relação 
mais intensa na vivência artística. A escola vira teatro durante 
as noites do fim de semana. O bairro dormitório teve então uma 
peça em cartaz durante 5 meses, em uma região que não dispõe 
de equipamentos culturais num raio de muitos quilômetros. 
A montagem também foi realizada em outros espaços não-
convencionais, a convite das ONGs Ação Educativa e Instituto 
Paulo Freire.
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O diálogo com o espaço ocupado não se restringe aos 
espetáculos montados. O Dolores também promove, na região 
de sua sede, eventos periódicos como o Pilhéria no Macedo 
(teatro, música e brincadeiras de rua para crianças), Saraus 
com artistas de toda a cidade, e os debates Comunidade Boca 
Aberta.

Também se iniciam nesta época os mutirões para a 
construção de um teatro de arena ao ar livre – a Arena 
Arbórea, no terreno de um CDM (Centro Desportivo Municipal) 
abandonado, na região.

O grupo recebe novos integrantes em 2002 – atores, 
contadores de histórias, músicos – criando dois novos núcleos 
de pesquisa para estes dois últimos. Com estes dois pólos e 
também com o teatral, o Dolores desenvolve atividades no 
Sesc Itaquera: contação de histórias, oficinas para educadores, 
debate e entrevista sobre as atividades artísticas e comunitárias 
do grupo para a rádio interna da unidade (Todos os Sons).

A segunda montagem do grupo, “Casa de Dolores” (2003), 
é inspirada nos saraus realizados pelo grupo, na arte dos 
contadores de história e incorpora os músicos ao elenco – 
músicos em cena e atores que cantam e tocam instrumentos, 
prática que se incorpora à montagem de “Sombras Dançam 
Neste Incêndio”.

Casa de Dolores tem uma estrutura fragmentada, composta 
por poemas, pequenas histórias e canções. Com estas músicas 
o grupo volta ao Sesc Itaquera para um pocket show no Café 
Aricanduva e participa de outra gravação de programa para a 
rádio interna da unidade. O espetáculo também é levado para 
temporada no Sesc Pinheiros e para o outono teatral do Sesc 
Santo André.

Paralelamente, a ocupação de espaços públicos e a 
publicização de espaços privados na região da sede do grupo 
continua. A sede do grupo é transformada temporariamente em 
espaço cultural aberto ao público, recebendo atrações musicais 
e teatrais durante o segundo semestre de 2004. Desde o final de 
2002 o grupo também ocupa um galpão do já citado CDC (Clube 
da Comunidade - antigo CDM - Centro Desportivo Municipal) 
abandonado, cuja gestão está sob controle de uma diretoria 
comunitária composta por artistas do Dolores.
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No CDC são realizadas aulas de 
futebol para crianças com o preparador 
físico do grupo, o Cine Barranco 
(projeção de filmes ao ar livre) e o evento 
Trama do Morro Vermelho (mutirão de 
grafite e apresentações musicais), além 
dos ensaios do Dolores.

Neste galpão também aconteceram os primeiros ensaios, 
montagem e apresentações do “Sombras Dançam Neste 
Incêndio”. Este espetáculo foi apresentado fora do espaço-sede, 

visitando comunidades em assentamentos e acampamentos 
rurais do MST, na favela Real Parque, e também na escola 
Nacional Florestan Fernandes do MST.

O terreno do CDC Patriarca abriga há muitos anos parte 
da profusão cultural da zona leste de São Paulo. Em 2009, “A 
Ópera Periférica” surge como resultado de estudos e práticas 
que foram exaustivamente pesquisados durante os anos de 
2007 e 2008 dando corpo ao espetáculo.

O processo de criação e montagem da “Saga do menino 
diamante” foi um grande desafio para o Coletivo Dolores Boca 
Aberta: trabalhar com uma equipe de 28 pessoas, conciliando 
em uma criação coletiva atores e músicos com diferentes graus 
de experiência. O pontapé inicial desse processo criativo foi 
dado pela criação do primeiro personagem de nossa Ópera 
Periférica: o político Armando Boas Praça. Durante os meses 
que antecederam as eleições para prefeito e vereador de 2008, 
saímos às ruas realizando a campanha eleitoral de seu partido 
(Partido Oportunista Brasileiro - POB), alertando o povo para 
as práticas oportunistas de políticos aproveitadores de uma 
maneira bem-humorada e caricata. Em pouco tempo o nome 
de Armando Boas Praça já tinha caído na boca do povo. Este 
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personagem também inaugurou para nós uma nova forma de 
pensar o teatro. O nosso fazer teatral, arte por essência efêmera, 
ganhou contornos de arte perene (daí o termo galgado por nós 
- Teatro Perene) ao fixar um busto do político Armando Boas 
Praça numa praça capinada, plantada, reformada e pintada pelo 
coletivo. Vai-se o teatro e fica a transformação do espaço gerado 
pelo acontecimento artístico.

“A Saga do Menino Diamante”, tendo bebido desta fonte, 
buscou ser um instrumento de diálogo dirigido à classe 
trabalhadora para suscitar a reflexão e o debate a respeito do 
sistema de dominação que nos tem sido imposto historicamente. 
Apesar de abordar temas complexos, mostrou-se um sucesso 
de público, com plateias cada vez mais cheias em espetáculos 
gratuitos, chegando a reunir cerca de 300 pessoas em sua 
última apresentação em dezembro de 2009 e superando todas 
as expectativas possíveis para um espaço não-convencional 
no contra fluxo do teatro tradicional da cidade. Na última 
apresentação da temporada de 2010, cerca de 600 pessoas 
comparecem ao espaço. O espetáculo que tratava de relações 
estabelecidas ao nascer e que historicamente nos transformam 
em seres sociais em intenso e frequente movimento, recebe 
importantes premiações e indicações a prêmios (Shell – Prêmio 
Especial e CPT 2010 – Trabalho apresentado em espaço não-
convencional e Ocupação de espaço).

Na comemoração dos 10 anos de sua trajetória, o grupo 
realiza um grande sarau – marca registrada dos eventos 
praticados pelo coletivo – com a presença de grupos parceiros, 
fruto das relações conquistadas no decorrer do tempo e no 
alinhamento das pesquisas e produções teatrais. O público 
pode presenciar uma atividade carregada de grandes emoções, 
com integrantes de várias formações do grupo e outras faces 
demonstradas dentro das diversas apresentações. 

Parte do processo da “Saga do Menino Diamante”, um 
potencial segundo ato do espetáculo, se destaca tornando-se 
uma obra teatral autônoma. Trata-se dos anseios de um homem 
chamado Antônio, mas que poderia ter qualquer nome, pois 
caracteriza uma classe média que tem passado por inúmeras 
insônias e doenças da atualidade, devido a vida “enquadrada” 
em que está imersa. “Insônias de Antônio”, último espetáculo 
do grupo, participou das mostras Nós da Periferia (Engenho 
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Teatral), Militância Teatral na Periferia, Mostra de Teatro Monte 
Azul, Circuito TUSP, todas nos anos de 2010 e 2011.

Estes anos também foram marcados pela criação de 
núcleos de pesquisa teatral debruçando o olhar sobre o tempo 
livre do trabalhador (ou a falta de) - Poesia, Erotismo e Periferia, 
Direito à Preguiça e Narrativas na Cozinha. Com funcionamento 
independente entre si, os núcleos abordam três faces diferentes 
do tema, e almejam a realização de performances e espetáculos 
que possam ser apresentados de modo conjunto ou separado 
sobre o “guarda-chuva” de “Trilogia da Necessidade”

Fechamos o ano de 2011 com uma temporada de um mês 
da “Saga do Menino Diamante”, na qual a afluência de público 
mais uma vez nos surpreendeu, com uma média de público de 
300 pessoas para o espetáculo-festa.

No ano de 2012, dedicamo-nos à continuidade da pesquisa 
com os núcleos de pesquisa, mas as principais ações continuam 
abarcando todo o coletivo. A preparação do Festival Teatro 
Mutirão, em uma praça ao lado do metrô Artur Alvim, foi 
especialmente complexa, porque envolvia a criação e execução 
de um monumento de 5 metros de altura - mais um experimento 
de Teatro Perene -, e a realização sincrônica de um festival teatral, 
no qual se apresentaram Mamulengo da Folia, Coletivo Alma, 
Trupe Olho da Rua, Cia. Kiwi, Jongo de Guaianazes, Nhocuné 

Soul, Cia. Antropofágica, além de uma roda de discussão sobre a 
intervenção com o professor Alexandre Mate, a Sexta Socialista, 
uma roda de samba.

O planejamento envolveu o coletivo desde a escolha da 
forma da escultura à dinâmica da ocupação da praça, onde 
residimos durante 15 dias para o trabalho, sendo preciso criar 
uma estrutura para dormir, cozinhar, ir ao banheiro, tomar 
banho, sediar apresentações teatrais, musicais e debates. 
Por esta ação o Dolores ganhou o CPT Prêmio Especial 2012 
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Nos anos de 2013 e 2014, o Coletivo conquista mais uma 
edição do Projeto de Fomento ao Teatro com o “Trama do 
Morro Vermelho”. Dentre as ações envolvidas, muito mutirão 
e transformação no espaço do CDC Vento Leste. Uma cozinha-
cenário com fogão a lenha e telhado verde, um novo container 
grafitado e modificado por oficina de serralheria e a revitalização 
de nossa arena arbórea. A batucada do Dolores se aprimorou e se 
somou à muitas lutas e ações culturais pela cidade, entre elas o 
Cordão da Mentira, a 1ª Feira Paulista Antropofágica de Opinião, 
o carnaval do Coro de Carcarás da Faculdade de Arquitetura da 
USP, o carnaval da “Unidos da Lona Preta”, escola de samba do 
MST, o evento “Estéticas de Periferia”, a virada cultural do Sesc 
Pompéia, a abertura da VIII Mostra de Teatro de Rua Lino Rojas, 
entre outros. A circulação e o chamado recorrente colabora na 
consolidação do carnaval cênico tocado pelo bloco “Unidos da 
Madrugada”, do Coletivo Dolores, nas ruas do bairro. 

Além do carnaval teatral e da percussão, se desenvolve 
amplamente o trabalho dos núcleos de pesquisa teatral do 
Dolores (Direito à preguiça, Narrativas na cozinha e Poesia, 
erotismo e periferia) culminando na Mostra de Processo 
Trilogia da Necessidade partilhando os ensaios abertos dos 
seus futuros espetáculos. 

Realizamos também o II Festival de Teatro Mutirão 
contando com a presença de importantes grupos teatrais da 
cidade que apresentaram seus espetáculos e experimentos 

- Ocupação Cultural e Festival Teatro Mutirão. Ainda no 
mesmo ano, realizamos estudos de agit-prop em parceria com 
as Cias. Ocamorana, Brava, Estável e Antropofágica. Nossa 
participação se deu na pesquisa das formas Opereta, Peça Curta 
de Agitação e Teatro-Jornal. Pudemos pesquisar e reelaborar 
estas formas históricas, estudar o processo de mobilização dos 
trabalhadores brasileiros desde o final da Ditadura Militar até 
o atual amadurecimento da democracia no país. Para fechar o 
ano, mais uma temporada da “Saga do Menino Diamante” e de 
“Insônias de Antônio”.
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cênicos e perenizaram sua presença no espaço com esculturas 
produzidas em colaboração com o Dolores. 

Reconhecendo o trabalho de ocupação cultural, o CDC 
Vento Leste ganhou o Prêmio CPT 2013 na categoria “Ocupação 
de espaço”. 

No ano de 2014, o coletivo estreiou e circulou o “Rolezinho 
Político Carnavalesco”, um espetáculo de rua satírico que parte 
do duelo entre o Capetalismo e a Santa Preguiça, em suas 
disputas no mundo do trabalho e do consumo, para chegar 
com a força da batucada do Dolores nas protegidas portas do 
palácio do Rei Momo Governador, instaurando um impasse na 
luta entre a força institucionalizada e a organização popular. 

Em 2015, o grupo é contemplado pela Lei Municipal de 
Fomento ao Teatro com o Projeto “Dolores 15 anos - Trilogia 
da Necessidade” em comemoração ao aniversário de 15 anos 
de história e realiza uma série de ações impactantes.

Após 4 anos de pesquisa, o coletivo realiza temporada 
dos três atos teatrais da sua Trilogia da Necessidade. Cada 
um comportando sua autonomia cênica, de linguagem e tema, 
compõe em conjunto uma unidade de reflexão estética – as 
necessidades básicas dos sujeitos, como o sexo (“P.U.T.O. - um 
ato poético”), o descanso (“O direito à preguiça”) e a alimentação 
(“Narrativas na cozinha”), e como se dá essa relação necessidade 
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X possibilidade na dinâmica da nossa sociedade orientada para 
a produção de serviços-mercadoria e produtos-mercadoria 
padronizados, anônimos e abstratos. Assim, permeados pela 
alienação do mundo do trabalho, a Trilogia da Necessidade 
aborda esses diferentes eixos temáticos sob a perspectiva das 
contradições que envolvem nossas necessidades e o meio pelo 
qual se dá suas realizações.

A primeira estreia da Trilogia é o espetáculo “P.U.T.O. 
(um ato poético)” em julho de 2015. O ato poético segue 
o viés da pesquisa sobre Poesia, Erotismo e Periferia, 
traçando um paralelo entre o mundo do trabalho formal 
e a prostituição, sobre a venda dos corpos e mentes, a 
alienação das relações e as tentativas de se livrar da morte 
em vida. No mês de setembro realizamos o III Festival de 
Teatro Mutirão com a participação de seis saraus da cidade e a 
inauguração de 6 tótens-poesia no espaço do CDC Vento Leste. 
 
Em novembro, aconteceu a estreia do segundo espetáculo 
“O direito à preguiça”. A peça faz um giro, em espiral, 
pelos discursos ideológicos ao longo da história, por meio 
de caricaturas que possibilitam a reflexão crítica sobre o 
mundo do trabalho e apontam a preguiça como resistência 
à alienação da atividade humana criadora. O espetáculo 
fez temporada de um mês no CDC tendo se apresentando 
também em duas escolas ocupadas pelos estudantes devido 
a reorganização escolar proposta pelo governo Alckmin.  

Parte I - “P.U.T.O. (um ato poético)”
 Julho/agosto de 2015

Parte II - “O direito à preguiça”
 Novembro/dezembro de 2015

Parte III - “Narrativas na Cozinha”
 Junho de 2016
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Com o “Trama do Morro Vermelho”, o coletivo se coloca 
no mundo circulando com seu “Rolezinho” pela cidade, pelos 
espaços de grupos parceiros. O espetáculo marca a volta do 
Dolores às experimentações com grandes elencos e apresenta 
um monstro com olhos de fogo que suga toda água da floresta e 
concede goles d’água aos animais em troca de seus olhos. A fábula 
carnavalizada pelo coletivo opera a metáfora do monopólio das 
riquezas e da cegueira social como características inseparáveis 
de um monstro, o Boitatá. Diferente das lendas brasileiras, em 
que o Boitatá surge como defensor de florestas, nesta aparição 
ele será a representação de uma relação social hegemônica, que 
domina tudo e todos.

No ano de 2016, ainda no projeto de 15 anos, Dolores sai às 
ruas com o carnaval da “Unidos da Madrugada” com o samba 
feminista “Sou de luta, sou mulher”. Além das formações teóricas 
e práticas, nas quais se manifesta nossa busca permanente por 
aprofundamento e compreensão do momento histórico atual, 
tivemos uma importante ação de comemoração das nossas 15 
primaveras poéticas: o lançamento do livro “Dolorianas”. O livro 
concentra parte significativa da produção artística do Dolores. 
São poesias, contos, crônicas, letras de música, experimentos 
literários de todos os tipos e de todos os integrantes atuais e 
também dos que já passaram pelo grupo.

 Para encerrar o projeto, em junho de 2016, acontece 
a última estreia da Trilogia da Necessidade o espetáculo 
“Narrativas na cozinha”. 

Em 2017, depois de muita articulação e luta, a primeira 
edição da Lei de Fomento à Cultura da Periferia acontece e 
o Coletivo Dolores é contemplado com o projeto “Trama do 
Morro Vermelho”. O projeto tem como foco principal o retorno à 
pesquisa para a encenação do “Rolezinho Político Carnavalesco”, 
além de ações de formação teórica e de manutenção da sede do 
Coletivo. 


