
JOSANA SALLES E ANDHRESSA BARBOZA

ESPECIAL PARA O VIDA

erça feira, 19 horas, Praça da Mandioca, centro de Cuiabá. As
ruelas mais antigas da cidade abrem espaço para mais uma noite
do Sarau Artes Free, um movimento cultural que nasceu da
vontade natural de expressar arte. No começo eram dois:
Alisson Almeida e Caio Andre, depois vieram Eduardo Ferreira,
Fabrício Chabo, Caio Mattoso, Ana Amélia Marimon e muitos

outros artistas, parceiros e colaboradores. O
Sarau não se interpreta, por si só questiona
nossa ideia de compreensão do “status quo”
de produto cultural. O evento tem apenas
dois anos e um perfil anárquico cultural
com um padrão de fazer arte publica e
fomentar arte, de qualquer pessoa, de todos
os lugares. 

Rodeado de casarões antigos e histórias
dos tempos do ouro de quintais cuiabanos,
o som de muitos instrumentos embala
palavras não ditas, incompreensão, criação,
emoções. O Sarau Artes Free é uma
mutação de vários movimentos sócio-
culturais que surgiram desde a década de 90
em Cuiabá, Caximir, Espaço Cubo, rock de periferia e por que
não dizer que tem um rastro do jeito James Joyce de não revelar
tudo. “Um laboratório onde todos apresentam sua arte”, diz o
editor e produtor de arte Fabricio Chabô.

Desde 2011,quando foi concebido , foi palco livre e
potencializador de cerca de 90 artistas, entre profissionais e
anônimos e recebeu por volta de 25 mil pessoas. Além de fazer
edições na Praça da Mandioca, o evento é itinerante, segue
fazendo arte gratuita em espaços alternativos como o Cavernas
Bar, Circo Leite de Pedras, Várzea Grande e Chapada dos
Guimarães. Músicos, artistas plásticos, poetas, escritores,
fotógrafos e atores interagem com o público sedento de arte. É
um encontro que a cada evento procura celebrar arte. O
sarau é de quem faz, de quem vai”, define o
escritor, poeta e jornalista Eduardo
Ferreira. 

No Sarau é tudo diferente,
desordenado. A programação vai
se formando conforme a vontade
de quem quer mostrar o que
sabe fazer. Os contatos são
feitos pelas redes sociais e a
cada quinze dias acontece o
evento onde todos querem
somar conhecimento e
vivenciá-los. Pode-se ouvir
música produzida nos bairros da
cidade, bandas de rock apreciadas
pelo público jovem como Vira Lata,
Grupo Triero como também ser
surpreendido por músicos consagrados como
Danilo Bareiro, Pio Toledo entre tantos outros. 

Não tem idade para participar. Entre os baixinhos, Gabriel
de 11anos surge do nada no palco da Mandioca, pega o
microfone e declama poemas de Antônio Sodré.Tem noites
memoráveis, entre elas a homenagens aos escritores Guilherme
Dick e Antônio Sodré já falecidos e a presença do poeta mor da
rebeldia, Antônio Carlos Lima, o Toninho da Caximir. 

O público é fiel e mutante. Estudantes, artistas, professores
universitários, jovens de todas as idades. É de se notar a presença
de famílias inteiras onde as crianças participam no palco. Tem
sempre um artista plástico no cantinho de performance, entre
eles: Caio Andre, John Douglas, Andre Balbino.

O cenário do sarau é um espetáculo à parte, mescla cartazes
inspirados no concretismo de Vladimir Dias Pino que são
colocados sem sincronia em varais dispostos no Largo da
Mandioca. “Arte é golpe” é pano de fundo do palco. “Sempre é
preciso de material para o cenário”, conta Juliane Barros que
com Ana Marimon, Alisson e Caio André fazem uma
superinterpretação do cenário. Som, linguagem corporal,vozes e
arte visual completam o evento que expande para o inverossímil.

Uma das críticas que os idealizadores fazem é aos chamados
“filhos de edital de cultura”, é: “para onde vai o dinheiro da
cultura?”. Em 2012, o Tribunal de Contas de Mato Grosso
constatou o montante de aproximadamente R$ 100.200,00 em

despesas com empresas sem que houvesse a
formalização de contrato. Os serviços que

seriam prestados pelas empresas dizem
respeito a promoções artísticas e

aluguel de som. Enquanto para
uns a burocracia dos

contratos não é exigida,
para outros ela se
sobrepõe como todo seu
peso. 

Assim, artistas
marginalizados pelos
editais de cultura

ocupam um espaço
também marginalizado

pela mentalidade dos
gestores para levar ao público

um evento gratuito e de qualidade.
Este ano, os

organizadores resolveram
inscrever o sarau no Edital de
Cultura do Estado na
categoria Artes Integradas,
“pelo menos para
manutenção do som,
gentilmente cedido pelo
companheiro Cesar que está

desde o início com o grupo”, conta Eduardo Ferreira. “Espero que
o apoio venha nos buscar”, diz Caio Matoso. “A gente é meio
traumatizado com isso. O sarau é mambembe, livre, arte pública e
gratuita”, conclui a artista plástica Ana Amélia Marimon.
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Leilão valoriza arte popular 

Um leiloeiro de arte que aparece de repente com um livro, um quadro produzido na praça e começa a
“vender” arte. É hora do leilão mais engraçado da Mandioca. Um chapéu alto, casaco das antigas e

um martelo grande fazem o público morrer de rir. O personagem é encenado pelo ator Caio Mattoso e tem o
nome de Gerad Saraufree. “É amigo das instituições, está em construção e aceita sugestões, se tiver opinião,
pode melhorar, hihihi”. As obras começam a ser leiloadas por R$1,99 e vão obtendo valores mais altos. “Não
somos mercado, mas o sarau é para potencializar talentos”, diz Eduardo Ferreira. Os saraus de arte se
espalham pelo Brasil e geralmente possuem apoio das universidades, tais como a Universidade Federal de
Mato Grosso, Universidade Ibirapuera e Universidade de São Paulo(USP).O Sarau Artes Free tem perfil no
Facebook assim como o leiloeiro Gerard e em breve terá uma estação de rádio na internet.

Centro Histórico marginalizado é palco de arte 

Com grande potencial e pouca valorização por parte do Poder Público, o Centro Histórico de Cuiabá é
hoje um conjunto de casarões abandonados. Este é o palco do Sarau das Artes. “Quem frequenta o

sarau é gente que gostaria de viver essa urbanidade cuiabana, por isso resolvemos fazer o evento que
gostaríamos que tivesse em nossa cidade e com isso mostramos que é possível trazer as pessoas para o
centro”, afirmou Eduardo Ferreira. 

É na Praça Conde de Azambuja, a Praça da Mandioca, que artistas regionais sem espaço nos editais das
Secretarias de Cultura ganham visibilidade para expor sua arte. “O palco é livre, é cultura gratuita em um local
que antes não era visto”, explica Ferreira. O palco do Sarau fica de frente para o que foi um antigo casarão do
qual restam apenas escombros e uma parede escorada por um pilar improvisado. “Enquanto o discurso de
revitalização for apenas um discurso não se tem muita esperança, mas se é possível fazer um evento como
esse, sem grandes custos em uma praça, imagina o potencial que o centro de Cuiabá tem”, contou um os
idealizadores, Fabrício Chabô. 

A “marginalização” do Centro Histórico de Cuiabá, de acordo com o arquiteto e professor universitário,
José Lemos não ocorreu de repente, foi um processo no qual os gestores públicos foram deixando de lado a
preocupação com infraestrutura e permitindo sua degradação. O Centro Histórico foi edificado e organizado
em função de outra época e, para Lemos, “por isso mesmo merece atenção, por ser ícone da nossa história”.
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