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RESUMO 

As ocupações urbanas são uma das soluções encontradas pelas populações menos abastadas 

para o problema do espaço nas cidades de acordo com Maricato (2002). Sabendo disso, muitos 

movimentos sociais urbanos utilizam a ocupação como forma de apropriação desses espaços, 

que muitas vezes, são negadas a população pela força do capital gerando a segregação 

socioespacial da mesma. Este processo, portanto, se torna uma alternativa para garantia da 

habitação de parte da população brasileira. Porém, no presente artigo, será possível 

acompanhar a trajetória de processos de apropriação de espaços não apenas para a 

reivindicação da questão da moradia, mas sim, do direito que o cidadão tem à arte e a viver sua 

própria cidade. Desta forma, este artigo dará um exemplo de como um coletivo de artes 

constituída na periferia da capital de São Paulo, Brasil, denominado Dolores Boca Aberta 

Mecatrônica de Artes consegue, com o atrelamento lutas á movimentos sociais, incorporar 

dentro de seu projeto artístico e político, a construção de espaços mais orgânicos e horizontais. 

A proposta de trabalho deste grupo, acompanhado por meio de vivências in loco, documentos 

próprios e bibliografias relacionadas ao tema em questão, irá elucidar como é possível propor, de 

forma criativa e dinâmica, a criação de novas racionalidades no espaço da periferia a fim de 

alcançar esperanças de uma sociedade menos alienada e mais igualitária ao fugir das formas 

tradicionais de se construir e doutrinar uma cidade e seus cidadãos.  
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ABSTRACT 

The urban occupations are one of the solutions found by the less affluent to the problem of space 

in cities according Maricato (2002). Knowing this, many urban social movements use the 

occupation as a form of appropriation of these spaces, which are often denied to people by virtue 

of generating capital in the same socio-spatial segregation. This process thus becomes an 

alternative to guarantee housing for the Brazilian population. However, in this article, you can 



follow the trajectory of spaces appropriation processes not only to claim the issue of housing, but 

rather the right the person has to live his own art and the city. Thus, this article will give an 

example of how an arts collective formed in the outskirts of the capital of São Paulo, Brazil, 

named Dolores Boca Aberta Mecatrônica de Artes succeeds, will struggle with harnessing social 

movements, incorporate within its artistic and political project , building spaces more organic and 

horizontal. The proposed work of this group, followed by on-site experiences, relevant documents 

and bibliographies related to the topic, will explain how it is possible to propose, in a creative and 

dynamic, creating new rationalities within the periphery to hopes of achieving a society more 

egalitarian and less alienated from traditional forms when flee to indoctrinate and build a city and 

citizens. 
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Introdução:  

 

Com este trabalho pretendo revelar como o teatro de esquerda utiliza de discursos não 

hegemônicos para se tornar, junto as lutas na apropriação dos espaços, principalmente urbanos, 

como os da cidade de São Paulo, uma importante ferramenta na construção de uma outra 

cidade, uma possível sociedade, menos hegemônica e mais horizontal. 

Portanto, o artigo tratará da questão do fazer artístico dentro e fora do espaço do palco 

no teatro de esquerda brasileiro, feito especificamente, pelo grupo teatral paulistano a Cia. 

Dolores Boca Aberta Mecatrônica de Artes, que subverte valores elitistas quando propõe a 

apropriação pública do espaço urbano a fim de realizar uma nova forma de ocupar locais 

improdutivos da cidade para expressão artística de trabalhadores paulistanos. 

Aqui, o entendimento do espaço do palco, vai além dos moldes tradicionais da cultura e 

da arte, foge de visões aristotélicas sobre o teatro e busca criar uma nova racionalidade para 

este lugar, que ganha novos significados e funções porque vão além das expressões artísticas, 

passam a ser também, palco de lutas, resistência e discussões. 

Portanto, o fazer teatro, proposto neste grupo, também vai bem além de se fazer arte, o 

Dolores promove política como prática social quando promove luta dentro de seu projeto 

artístico, os integrantes desse grupo, por se autointitularem trabalhadores artistas, utilizam 

metodologias as mesmas dos movimentos sociais, para reivindicar pelos ideais escolhidos; 

ocupações, passeatas e piquetes, as quais as definições podem ser compreendidas a partir do 



que entende cada grupo que a realiza (SOUZA & TEIXEIRA, 2004) juntamente com métodos 

ainda mais criativos; intervenções artísticas, peças teatrais, música e poesia. 

Ao realizar teatro por trabalhadores, o Dolores Boca Aberta está permitindo que, ao 

deixar de ser usado pelas classes dominantes, sirva como instrumento de luta para sua própria 

libertação (BOAL, 2009), transformando os modelos impostos pela sociedade capitalista para 

manipular e iludir públicos, em racionalidades que priorizam a coletividade e a troca de relações 

fazendo com que seus espectadores passem a se inquietar e agir na busca de uma nova 

sociedade. 

  

Metodologias: 

 

 Para realizar este trabalho foi necessário utilizar materiais específicos do grupo teatral 

estudado, encontrados, principalmente, em meio virtual como blog, vídeos e entrevistas 

divulgadas com representantes do grupo, além de conversas pessoais com componentes deste 

mesmo valorizando a oralidade e vivência com o mesmo como propõe a autora Bosi (1994). 

Verificar peças in loco, visando entender o conhecimento tácito das feitorias desta companhia, 

também faz parte da pesquisa que trás a análise de suas propostas e realizações. 

 Além disso, o contato com outros pesquisadores desta companhia de teatro foi 

essencial, para compreender como age e o que se pretende realizar com os trabalhos e projetos 

concretizados pela companhia, e assim, compreender qual o embasamento metodológico e 

artístico que permite que os discursos marxistas se efetivem em suas ações. 

 Para isso, também foi necessária a pesquisa bibliográfica tanto na área das artes quanto 

nas ciências sociais, como a própria geografia, para que se pudesse realizar as relações entre 

as expressões artísticas escolhidas para embasar suas feitorias, assim como, suas escolhas 

políticas e, por último, entender como estas opções são concomitantes com as explanações 

científicas sobre as situações vividas por este grupo artístico.  

 Portanto, para que fosse possível refletir sobre algumas questões como a identidade do 

grupo com o lugar, a ida da do mesmo para periferia, assim como, os processos que a levou a 

isto, e as tentativas de apropriação desse espaço da cidade, utilizou-se a concepção de 

geógrafos como Santos (1982; 1994; 2000; 2002;2005) Villaça (2001) e Carlos (2004).  

 Já para compreensão da escolha política e ideológica do grupo, a busca por autores 

diversos como Moraes, e alguns outros pesquisadores marxistas ou miltonianos, quando 

consultadas teses e artigos. 



 Por último, é feita uma breve apreciação própria na tentativa de demonstrar como a 

ciência pode, assim como a arte, acrescentar nas lutas de movimentos sociais, ou até mesmo, 

ser parte da luta por reivindicações que objetivam a formação de uma outra sociedade que se 

concretiza no espaço. 

 

1- Breve histórico da valorização da cidade brasileira e suas consequências: 

 

 A segregação sócioespacial é um tema trabalhado por vários autores da geografia e é 

um dos problemas mais latentes das cidades brasileiras e do mundo em geral.  As Metrópoles, 

por sua vez, formaram um dos primeiros espaços onde surgiram esta fragmentação, já que, o 

processo de urbanização no Brasil, dado tardiamente na década de 1940, trazia a população 

rural para as cidades, o que acontecia de maneira desenfreada e sem capital suficiente para 

investir nos setores sociais.  

 Além disso, para alcançar sua maturidade, ou seja, o formato que a conhecemos hoje, a 

cidade levou mais de um século (Santos, 1994), e neste meio tempo, os indicadores sociais 

baixos eram as características mais marcantes das cidades que priorizavam o crescimento 

econômico. 

 Portanto, a população rural, que chegava sem recursos na cidade, que não lhe fornecia 

outras vantagens que a de oferta, nem sempre garantida, de emprego, acabaram, deste sempre, 

ocupando as regiões mais longínquas e desvalorizadas, a que o trabalhador podia pagar 

(Villaça, 2001). 

 Este processo gerou o que conhecemos hoje como a divisão do centro e da periferia, 

que hoje já contestada por alguns autores, mas que não deixa de explicar, em um primeiro 

momento, a segregação no espaço das cidades: 

 

“O mais conhecido padrão de segregação da metrópole brasileira é o de 

centro x periferia. O primeiro, dotado da maioria dos serviços urbanos, 

públicos e privados, é ocupado pelas classes de mais alta renda. A segunda, 

subequipada e longínqua, é ocupada predominantemente pelos excluídos. O 

espaço atua como um mecanismo de exclusão.” (VILLAÇA, 2001, p. 143) 

 

 Portanto, é importante destacar que no presente artigo, o conceito que teremos de 

segregação sócioespacial segue a lógica dos espaços que separam cada classe social, étnica, 

cultural, entre outras, em locais distintos, ou seja, como explicou o autor citado acima “a 



segregação é um processo segundo o qual diferentes classes ou camadas sociais tendem a se 

concentrar cada vez mais em diferentes regiões gerais ou conjuntos de bairros da metrópole” 

(p.142). 

 Hoje, sabe-se que este conceito é, em partes, discutível, pois passamos por um 

processo de desvalorização dos centros urbanos a partir do momento em que os serviços das 

cidades foram implantadas nas antigas periferias, levando valorização de novos espaços 

urbanos e desvalorização do centro, momento o qual a parcela da população de baixa e média 

renda vê oportunidade de ocupar tais espaços.  

  Esta valorização de novos espaços das cidades se dá principalmente depois da primeira 

metade do século XX, quando o país vira um verdadeiro receptáculo de empresas privadas, com 

a chamada urbanização corporativa, onde os investimentos públicos são destinados para fins 

privados em detrimento dos sociais (Santos, 1994). 

 Neste momento o mesmo, temos o aumento expressivo da especulação imobiliária, 

onde o valor de troca sobressai sobre o valor de uso, e, mais uma vez, as camadas sociais 

menos abastadas são obrigadas a se instalar em zonas opacas urbanas1, ou seja, menos 

atrativos para as cidades capitalistas. 

 Assim, nas cidades corporativas, os espaços periféricos: 

 

 “não recebem tal denominação por que se localizam nos limites marginais da 

cidade ou porque são espaços residuais, mas por que independente da sua 

localização e do seu tamanho, são do ponto de vista urbano e social, 

espaços não valorizados pelos fluxos do capital, técnica e ciência”  (XAVIER, 

2010, p.40) 

 

 Por este motivo, utilizaremos aqui também este conceito de periferia, trabalhada 

principalmente por Santos (1994) e que tanto poderá ajudar a elucidar o caso estudado, apenas 

com uma nova particularidade: a classe social tratada aqui é de trabalhadores-artistas, que, 

assim como o restante da população pobre da cidade de São Paulo, são expulsos dos pontos 

luminosos2 da metrópole para tais periferias. 

 

2 - O estudo de caso: A Cia. Dolores Boca Aberta Mecatrônica de Artes e a cidade. 

 

                                                 
1
 Zonas Opacas Urbanas é um conceito criado por Milton Santos (1994) para se referir a uma área urbana 

que não é atrativa ao capital, por não possuir adensamento técnico-científico-informacional. 
2
 Espaços Luminosos, entretanto, seria o oposto dos Opacos, segundo Milton Santos (1994). 



 A Cia. Teatral Dolores Boca Aberta Mecatrônica de Artes é um grupo de teatro e outras 

expressões artísticas que, ao se deparar com a situação da especulação imobiliária da 

metrópole de São Paulo - SP sente a necessidade de se concretizar na periferia da cidade, 

assim como a população pobre das regiões urbanas, que é levada a se instalar nesses locais: 

 

“um grupo de teatro novo, sem teto, escolhe trabalhar na periferia da cidade 

por detectar a falta de espaço no centro e simultaneamente por acreditar que 

respostas estéticas e políticas, estão nas regiões onde nasceram os 

integrantes do grupo [...] fomos para o Jardim Triana, Zona Leste de São 

Paulo.” (DOLORES BOCA ABERTA MECATRÔNICA DE ARTES. Pólem, 

Pólis, Política, 2009) 

 

Neste trecho, retirado do vídeo de divulgação do Blog do grupo, podemos notar  o 

reconhecimento do mesmo com o lugar e como classe social, a classe trabalhadora, e, portanto, 

intrínseca a necessidade da luta pelos espaços da cidade para propagar suas vidas, ou seja, sua 

cultura, sua arte, seus trabalhos. Como explica Carlos (2004), este é um processo natural que 

ocorre em qualquer instancia da sociedade: 

 

“O homem se apropria do mundo, enquanto apropriação do espaço – tempo 

determinado, aquele da sua reprodução da sociedade. Assim se desloca o 

enfoque da localização das atividades, no espaço, para análise do conteúdo 

na prática sócio-espacial, enquanto movimento de 

produção/apropriação/reprodução da cidade. Tal fato torna o processo de 

produção do espaço indissociável do processo de reprodução da sociedade – 

neste contexto a reprodução continuada da cidade se realiza enquanto 

aspecto fundamental da reprodução ininterrupta da vida.” (CARLOS, 2004, 

p.19) 

 

Porém, esta “reprodução da vida” citada pela autora, muitas vezes é colocada em 

choque quando assumimos que a cidade, sendo heterogênea, principalmente quando se trata da 

questão das classes sociais, é resultante da “multiplicidade” dessa reprodução, condição e meio 

para vida humana (CARLOS, 2004), e, portanto, locais onde se geram  conflitos e que passam a 

ser palco de lutas sociais.  

Isto ocorre principalmente, pois, o homem, ao se apropriar de determinado espaço, o faz 

quando propõe construir este espaço através do seu trabalho, segundo Marx (citado por Moraes, 



1988), o que impulsiona o homem a realiza-lo é o fato de o trabalho ser planejado, pré-

concebido. Portanto, quando o homem planeja a materialização do espaço, ele está, ao mesmo 

tempo, expressando seus desejos, necessidades e valores, sua cultura e ideologia de modo 

geral, no espaço (Moraes, 1988). 

Pois bem, se entendermos que cada sujeito (individual ou coletivo) possuí uma 

motivação que o faz produzir o espaço temos que as relações já estão, antemão, predispostas 

contraditoriamente no espaço, pois estas materializações serão tanto pensadas quanto 

efetivadas de maneiras diferentes. 

 Ao nos referirmos então a esta construção do espaço urbano, também é possível 

visualizar claramente esta situação, onde os interesses díspares vão construindo e reconstruindo 

a cidade, esta por sua vez resultante de um processo histórico valorizador da propriedade 

privada, que mitigou o uso do espaço público por sua população ao torna-la “o espaço da 

minoria” (MARICATO, 2002) dos grandes proprietários que por ela pagam altos preços. 

 Em contra partida, aqueles cidadãos que não têm acesso ao capital para comprar parte 

ou a totalidade da cidade que de antemão os pertencem por serem construtores da mesma, 

terão que criar maneiras de se apropriar do espaço até então inviabilizado. Para isso, a mais 

rápida e necessária alternativa encontrada para resolver o problema da falta de espaço a esta 

população será a invasão ou ocupação dos vazios urbanos ou de seus espaços obsoletos, tanto 

para sanar a falta de moradias como também de outros equipamentos imprescindíveis 

continuidade da vida urbana. 

 Um exemplo de apropriação do espaço público para realização da arte na periferia, 

desprovida de aparatos para sua realização, se deu com o estudado grupo Dolores Boca Aberta 

Mecatrônica de Artes. Este, que completou mais de 12 anos de existência passou por um 

processo similar de segregação no espaço que sofrem as populações menos abastadas das 

cidades, o qual se torna relevante um breve relato. 

 Em um primeiro momento, a Cia. teatral se constituí na Cidade Patriarca da zona leste 

de São Paulo, em uma escola pública que sede seu espaço para os ensaios do grupo em troca 

de aulas de teatro para seus alunos.  

 Durante este período o grupo nota a existência de um espaço público ocioso ao lado da 

escola, o CDC - Centro Desportivo Municipal Cidade Patriarca – que havia sido criado durante a 

prefeitura de Luiza Erundina com o intuito de levar atrações artísticas para o bairro através de 

uma administração coletiva da população do entorno. Posteriormente, com o advento do governo 

de Paulo Maluff e Celso Pitta, tais políticos expulsão a organização do local e desativa o espaço 

que permanece fechado durante oito anos (CARVALHO, 2012). 



 Quando finalmente a prefeitura da cidade de São Paulo volta à administração do PT – 

Partido dos Trabalhadores, a Companhia, junto à comunidade local, cria novas expectativas de 

retomar o ambiente em prol da arte e de sua população. O CDM passa a se chamar CDC – 

Clube da Comunidade, e volta a ter uma administração pública dividida entre o Dolores, um 

grupo de chilenos e ainda outro de alvorada. 

 Com o passar do tempo os grupos começam a disputar o espaço entre si o que leva a 

fissão política da diretoria e à sua falência, e, com isso, a espaço volta a ser fechado.  

 Porém, desta vez, o grupo Dolores Boca Aberta Mecatrônica de Artes decide realizar a 

efetiva ocupação do lugar por possuir as chaves do mesmo, continua a frequentar seus espaços 

e utilizá-lo para ensaios, aulas, reformando-o e o organizando. Com a não interrupção dessas 

atividades durante três anos o grupo consegue instituir uma diretoria e legalizá-la, devolvendo a 

este espaço público sua função, e, portanto, hoje sendo regularizado e reconhecido pelos órgãos 

públicos. 

 Atualmente, este local proporciona o funcionamento de outras oito organizações geridas 

pela comunidade, dentre elas grupos de dança, música, teatro, esportes, além dos Narcóticos 

Anônimos, sendo que a responsabilidade administrativa e política desta Sede são realizadas 

pelo grupo Dolores com a ajuda de outros membros desta organização (CARVALHO, 2012). 

 O Dolores também coloca em prática o que chama de “desalienação do trabalho”, ou 

seja , “o fim dessa especialização do trabalho no mesmo ambiente” (CARVALHO, 2012) o quer 

dizer que todos que são responsáveis por este lugar que deve ser limpo, organizado e 

preservado por aqueles que o utiliza frequentemente.  

 Para isso, os grupos se revezam para a manutenção do espaço, em mutirões organizam 

suas reformas necessárias, trocam turnos para a segurança do local e promovem a limpeza sem 

contratações, funções específicas ou fechadas.  

 Ao permitir tantas interações e movimentações o grupo recria e permite-se ser criado 

pelas influências do/no espaço. O cotidiano das pessoas que dele ou nele vivem e participam ali 

se concretizam, simplesmente acontecem, são vivos, se misturam e viram um cotidiano cheio de 

construções coletivas e de indivíduos que passam a prezar por tal coletividade. 

 Portanto, o que se tenta mostrar aqui é que este tipo de organização, onde os diversos 

interesses são possibilitados ao encontro, temos uma cidade que possibilita também a realização 

da vida humana e não apenas a realização da acumulação do capital, como explica Carlos 

(2011) ao afirmar que a cidade também pode resultar tal permissividade. 

 Assim, fica claro notar que a proposta de vivência deste grupo é baseada em ideais 

marxistas que tentam ser reproduzidos na práxis, mesmo que em pequena escala, estamos 



falando de uma comunidade local, de um grupo que, dentro das brechas encontradas deste 

contraditório sistema, permite-se recriar espaços mais humanos, unindo os homens para e por 

seu trabalho, sem torná-lo alienado a ele ou dele alienado como critica Marx (apud EAGLETON, 

1999). 

 Ao se tratar da arte o coletivo Dolores formula dois formatos e conceitos de trabalho para 

se manifestar artística e politicamente, o “Teatro Mutirão” e a “Arena Arbórea”, que discutem a 

interferência do homem no espaço e a construção do espaço, propondo então duas alterações 

básicas na maneira tradicional de se fazer e construir espaço e arte.  

 O primeiro busca, através do trabalho coletivo e horizontal, construir o espaço onde se 

permitirá a expressão das artes e da política, sem deixar de se preocupar com a relação homem-

natureza existente neste ato, e o segundo, é justamente a proposta desta interação do homem 

com seu território através da arquitetura arbórea, formar a estética de um palco aberto, público, 

orgânico, horizontal e permissivo às vivências coletivas.  

 Como explicam os próprios criadores dos conceitos:  

 

“...em Arena Arbórea discutimos como interferimos no espaço, em Teatro 

Mutirão como construímos a relação com o espaço. Um conceito imbricado 

no outro de maneira inseparável, já que a interferência no espaço pressupõe 

uma relação e a relação gera interferências.” (DOLORES BOCA ABERTA 

MECATRÔNICA DE ARTES. Pólem, Pólis, Política, 2009) 

 

 A preocupação aqui com o espaço do palco, construído com árvores plantadas em 

semicírculos formando ao meio uma arena performática, vem da ideia de construir um espaço 

mais harmônico e menos devastador de seu meio. Utiliza-se ainda a árvore como metáfora do 

homem que como ela, cresce e se nutre do território, e criando raízes, transforma-se 

intrinsecamente parte deste mesmo território, que será vivido e experimentado, transformando-

se em lugar (DOLORES BOCA ABERTA MECATRÔNICA DE ARTES, 2009). 

 O lugar, sobretudo entendido como defende Santos (2002), sendo “parte do mundo” e 

“desempenhando um papel em sua história”, é utilizado aqui como uma das possibilidades desse 

mundo para garantir locais mais propícios a mudanças. 

 Cabe lembrar que a Arena Arbórea, também realizada, como em outras construções 

feitas pelo grupo Dolores, através de um mutirão de pessoas, constituí, o então chamado Teatro 

Mutirão, onde cada componente do grupo, dependendo de suas habilidades, realiza uma 

diferente tarefa. 



 Porém, como essa relação de trabalho deve ser sempre horizontal, os integrantes do 

grupo se dividem em outros menores, com o intuito de juntar pessoas menos experientes com 

aquelas mais experientes a fim de ensinar ou somar ao trabalho do outro para que este possa, 

posteriormente, exercer outra função.  

 Além disso, os trabalhos desempenhados por cada um desses integrantes não são 

apenas manuais, mas também são arranjados desta maneira para concretizar projetos teóricos e 

organizativos, não existindo distinção entre trabalho braçal e intelectual, “nenhum trabalho vale 

mais do que o outro” (DOLORES BOCA ABERTA MECATRÔNICA DE ARTES, 2009). 

 Este tipo de organização do trabalho é o que muitos movimentos sociais utilizam e 

priorizam como formato, o MST – Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, por exemplo, tem 

como um dos principais pontos organizativos a cooperação entre aqueles que lutam pelas 

Terras. Claro que, tratando-se de um movimento muito maior, que possuí vários assentamentos 

por todo o Brasil, existem diferenciações entre algumas relações de trabalho, porém, o 

movimento em si, prioriza a produção coletivizada e as cooperativas de trabalho (EID; 

SCOPINHO; PIMENTEL,1998) . 

 Ainda em um dos relatos gravados pelos integrantes do grupo Dolores, João Campos 

(2009), um dos representantes do MST, explicita que o ideia desta Cia. de teatro, de construir 

arenas e realizar na mesma a arte cênica, condiz com a proposta de arte que o movimento 

gostaria de realizar, tendo então, os conceitos criados pelo grupo como um exemplo de trabalho 

que une política, arte e cultura. 

 Nota-se, portanto, que a lógica do grupo Dolores, de construir e transformar o espaço, 

não só para uso exclusivo da arte, serve como um dos instrumentos que garantem a busca por 

um lugar, um bairro, uma cidade, um território mais justo, mais permissível para todos, e não 

apenas exclusivo para uma parcela da sociedade. 

 Por que, mesmo que tenhamos aqui exemplos de um movimento social do meio rural, 

como o MST, não se distancia dos objetivos básicos e essência dos movimentos sociais 

urbanos, onde tanto um quanto o outro, lutam por uma ideologia não hegemônica já que 

nasceram de um mesmo processo histórico, porém de geografias diferentes, mas igualmente 

excludentes. 

 Como explica a autora Santos (2008), esses movimentos “se colocam contra uma 

determinada situação de vida e, com base em sua organização, procuram mudar este estado de 

coisa (statu quo)” (p.10), pois bem, é isso que pretendem os movimentos sociais de forma geral, 

mas que neste caso se diferenciam por suas carências, seja por terra, seja por moradia,  em 



qualquer necessidade, todos estão comprometidos pela reprodução da força de trabalho, pelo 

valor do solo, pelo uso desigual do território. 

 A ideia aqui é fugir do que Milton Santos (2000) critica nos movimentos de massa: “A 

força da alienação vem dessa fragilidade dos indivíduos, quando apenas conseguem identificar o 

que os separa e não o que os une” (p.17) ,pois, o projeto de arte em questão faz um elo conciso 

com a política, quando defende a união dos movimentos que devem lutar para o mesmo fim: a 

libertação do homem de seu “valor de troca”, como almejava Marx ( EAGLETON, 1999).  

 Assim como os movimentos sociais populares, como citado anteriormente, o coletivo de 

artes Dolores também segue unindo os instrumentos de lutas mais tradicionais desses 

movimentos, como ocupações, ao criativo mundo artístico permissivo de modificações até 

mesmo nas visões de mundo enraizadas em nossa sociedade moderna. 

 Em Setembro de 2012 o grupo decide fazer uma ocupação em uma praça sem nome, a 

última da Avenida Radial Leste, onde a proposta é realizar um festival de arte para o população 

local além de um monumento em sua homenagem, defendendo que “o espaço só é público se 

ele é ocupado livremente pela população” (DOLORES BOCA ABERTA MECATRÔNICA DE 

ARTES, 2012), portanto, com o intuito de mostrar aos cidadãos o direito aos seus próprios 

espaços (SANTOS, 2000). 

 Mais uma vez, a tentativa na reconstrução de um espaço, até então esquecido pelo 

poder público, se tornou reconhecido pela população do entorno da praça, pois gerou 

movimentação e uso da mesma nos dias do festival e, posteriormente, com a inauguração do 

monumento intitulado “A Classe Trabalhadora” teve reconhecimento daqueles que foram 

instigados a exercer seus papeis de cidadãos durante a ocupação. 

 Portanto, com o simples ato de mostrar a sociedade do local que a praça pode e deve 

ser ocupada por seus cidadãos, o grupo Dolores mostra que não é necessária privatização dos 

espaços para se obter lazer, arte, política e propagação de cultura. Ao dinamizá-la o coletivo 

devolve aos paulistanos o direito ao entorno (SANTOS, 2000). 

 Ao analisar também as produções artísticas e teatrais do Dolores percebe-se que existe 

uma grande preocupação do mesmo com espaço, tanto o espaço que é representado nas peças 

quanto o próprio espaço onde ela se concretiza. Em suas produções, estes artistas procuram 

aproveitar do espaço suas possibilidades para criação de paisagens imaginárias ou 

representativas da realidade, para que o espectador pense nas formas e na estética não 

tradicional de representação da mesma.  

 Ou seja, nestas construções a ideia é fugir do que é habitual para os espectadores, é 

transformar a visão do outro ao assistir uma peça que trabalha com estéticas mais dialéticas do 



que naturalistas, estas que a indústria cultural tanto padroniza e que faz com o espectador 

“pendure seu cérebro junto com o chapéu” (BRECHT apud BOAL, 2009) antes de assistir a uma 

peça. 

 Por se tratar de um grupo teatral engajado, os conteúdos dessas criações artísticas 

possuem severas críticas ao sistema capitalista e suas metamorfoses, os temas colocados em 

cena se diversificam entre críticas intimistas ao homem contemporâneo e sua vida no cotidiano 

deste sistema, até mesmo àquelas voltadas ao planejamento de nossa nação e nossas cidades. 

 Sendo assim, podemos visualizar a coerência que tal projeto artístico e político possuí 

ao ser analisado por seus vários ângulos, pois mostra como a trajetória de um grupo teatral 

consiste em promover uma transformação para além dos palcos ao se intercambiar entre 

movimentos sociais, ações políticas e politizadoras, e ainda promover por forma da organização 

coletiva, uma perspectiva revolucionária de sociedade. 

 

3- Considerações finais: Na busca das novas racionalidades no espaço. 

 

Podemos afirmar, assim como Boal (2009) que  “todo teatro é necessariamente político, 

porque políticas são todas as atividades do homem, e o teatro é uma delas” (p.11),  ou seja, 

temos aqui que as escolhas políticas da arte  teatral é um exemplo de como sujeitos, tanto 

individuais como coletivos, podem se expressar politicamente através da arte, e como a arte, 

consequentemente, é uma forma de representar suas escolhas políticas. 

No caso da Cia. Dolores Boca Aberta Mecatrônica de Artes, essa opção tornou-se clara 

e efetiva, a partir do momento em que esta se reconheceu como classe trabalhadora, e seguiu, 

para realizar seus trabalhos, para a periferia da cidade corporativa de São Paulo – SP. 

Esta periferia, vista aqui como um espaço totalmente plausível para a criação de uma 

manifestação cultural própria, porque contém a maior parcela de pessoas menos abastadas 

desta cidade, e, portanto, também a mais criativa, pois segundo Santos (2005),  é justamente 

esta população que se vê obrigada a criar novas formas de trabalho que não as tradicionais, 

solucionar problemas que os governos não conseguem resolver, conviver com situações 

inóspitas, ou seja, inventar outras maneiras de viver, já que as mais fáceis não lhes são 

garantidas. 

Portanto, ao se deslocar para esta periferia o grupo Dolores encontrou um lugar 

extremamente criativo e reivindicatório, optou por fazer parte da política que se faz “de baixo 

para cima” (Santos, 2005) e que através de sua proposta artística, de realizar trabalhos coletivos, 



como o Teatro Mutirão, que a comunidade do entorno vai compreendendo que existem formas 

mais solidárias de se viver neste espaço. 

Não obstante, assim também ocorre com a forma de se fazer, construir e viver a arte, 

pois em suas ocupações e apropriações dos espaços, como no foi feito no CDC ou até mesmo 

em “Arena arbórea”, é possível visualizar o resultado desta coletivização do mesmo, onde palco 

se transforma em lugar, onde as manifestações culturais de quem ali vivem são representadas, e 

ainda, as lutas são apresentadas em diferentes formatos propiciados pela arte: dança, música e 

teatro.  

Na tentativa de alcançar uma sociedade em que os relacionamentos se dão de forma 

mais horizontal, o grupo Dolores usa este tipo de configuração de trabalho e de estilo de vida 

para representar e lutar como e com aqueles esperançosos na construção de um espaço mais 

orgânico. Por isso, trás uma proposta de diferentes finalidades aos locais e aos objetos que não 

a da lógica do capital, o que só se mostra possível com o  desenvolvimento por práticas sociais 

que visam romper com políticas e ideologias hegemônicas, desde cunho artístico como político e 

cultural. 
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