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Resumo: Procuro acompanhar a relação dialética que se estabelece entre práticas 

teatrais e espaço urbano que intersecta a Praça Roosevelt e o Elevado Minhocão, 

no centro da cidade de São Paulo. As histórias de construções e desconstruções no 

lugar, “revitalizações” que com efeito não reestabelecem vidas, mas procuram 

regulá-las de maneira violenta e bem calculada, se movimentam e adquirem formas 

criativas nas diversas ações e encenações dos caminhos das performances de rua e 

dos grupos teatrais que possuem sede na região. Talvez por conta disso o cotidiano 

urbano de lá tenha admitido feições cada vez mais teatrais, ainda que sobre uma 

das maiores ruínas urbanas de São Paulo. Muitos dos envolvidos nesta “cena teatral 

paulistana”, admitem terem sido os responsáveis pela grande transformação 

espacial que tem se estabelecido no entorno, no entanto, não é necessário entrar no 

edifício teatral para verificar essas performances que unem uma energia bastante 

política para reivindicar não só a ocupação do espaço próprio às suas práticas, mas 

também sua transformação em uma partilha sensível e política do urbano. É a este 

engajamento das performances de rua entre a Roosevelt e o Minhocão que me 

interessaram no percurso de minha pesquisa de campo por ali e que interessam a 

este trabalho, através da qual procuro engajar uma abordagem antropológica à arte 

que se faz na rua, ressaltando os aspectos criativos e políticos desta relação. 

Palavras-chave: Performance de rua; intervenção urbanística; política; arte 

Nas margens: iniciando o percurso 

 Imagine o que aconteceria se, em uma via de tráfego elevada que estabelece 

a ligação entre as duas mais movimentadas zonas de uma capital, retirassem-lhe os 

carros, interrompessem o movimento corriqueiro do trafego. Imagine igualmente que 

                                                
1 Este texto é uma nova versão do primeiro capítulo de minha dissertação de mestrado (SOARES 

DA SILVA, 2015) à luz da pesquisa sendo desenvolvida atualmente no doutorado. A dissertação 
foi possível devido à bolsa CAPES-DS, pelo período de dois anos.  
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a entrada dessa mesma via elevada se dá por entre os subterrâneos de uma praça 

que foi construída como edifício, progressivamente transformado em ruína. Imagine 

que abaixo e acima das altas estruturas de concreto que formam a Praça Roosevelt, 

no centro da cidade de São Paulo, se esparramam os quase quatro quilômetros do 

Elevado Costa e Silva, a via expressa “minhocão”, que nas noites e domingos 

paulistanos se transforma em parque. Tal topologia um tanto quanto absurda e 

paradoxal, de grandes proporções ainda que decadente, de fato convoca a nossa 

imaginação e tem se tornado lugar próprio às práticas da arte e do teatro de rua que 

baseiam sua itinerância na interrupção do cotidiano urbano deste “monstrengo 

arquitetônico”, apelido dado ao complexo viário que se torna parque, ao edifício que 

se quer praça. Na ligação que se dá entre as ruínas de um edifício e uma via 

expressa desocupada, existem esses desníveis que se formam no centro da cidade 

e a cortam ao meio, que desviam e interrompem o curso normatizado da vida na 

metrópole e se tornam palco e matéria de movimentações que vão do teatro à rua, 

do espaço urbano ao espaço criativo e inversamente. São essas quebras, desvios e 

interrupções que interessam à pesquisa que aqui se projeta, através da qual 

pretendo direcionar uma abordagem antropológica ao teatro de rua, ressaltando os 

aspectos criativos e políticos desta relação no espaço urbano da Praça Roosevelt e 

do Elevado Minhocão. Frente à relativa escassez de trabalhos antropológicos que se 

dediquem aos artistas de rua, penso ser necessário empreender uma reflexão que 

acompanhe a potencialidade e dinamismo de suas práticas, entendendo que elas se 

dão, sobretudo, através de relações que ultrapassam as convenções não apenas do 

espaço urbano, mas também da representação teatral. Nesse sentido, importa 

considerar as cenas, enquadres, contextualizações e descontextualizações  que 

movimentam o fazer teatral na rua, bem como a etnografia que busca com ele se 

encontrar.  

 A Praça Roosevelt e o Minhocão foram construídos em 1970 e 1971, 

respectivamente, de acordo com a projeção de uma maior mobilidade urbana na 

região central da cidade de São Paulo. A proposta era a de que o Elevado, com 

seus 3,4 km construídos à mesma altura dos andares dos prédios ao redor, 

interligasse de maneira expressa o eixo leste-oeste, entre o Largo Padre Péricles, no 

bairro de Perdizes, e a Praça Roosevelt, no bairro da Consolação. A proposta de 
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construção da Praça, por sua vez, baseava-se na ideia de um “espaço urbano de 

uso múltiplo” (SOUZA DIAS, 1972), que congregasse a ligação para a via elevada 

em um edifício com andares que serviriam como centro comercial e com uma área 

ao ar livre em sua laje, segmentada em outras duas pequenas praças com 

destinações específicas ao uso. Esse grande complexo arquitetônico possuía desde 

o início problemas projetivos, fato ao qual liga-se o processo de sua “degradação”2 

quase espontânea, de modo que a esses projetos e construções inacabadas, no 

intervalo de 1970 a 2010, seguiram-se outros muitos projetos de “requalificação” e 

“revitalização”3 urbana. Em 2012, a estrutura pentagonal da Praça Roosevelt, a parte 

mais elevada de seu edifício, foi demolida para a inauguração de uma “nova” praça, 

que de certa forma conservou os vários níveis e planificações que quebram e 

interrompem a legibilidade total do espaço. Em conjunção a este processo de 

reforma e “readequação”, os projetos destinados à “revitalização” do Elevado 

permaneceram no papel, de modo que a única alternativa para os problemas 

desencadeados pela via expressa como, por exemplo, a alta produção de ruído e 

gás carbônico em uma área residencial, seria a de interromper o fluxo de carros 

durante os domingos e os horários não comerciais dos dias úteis. Com o novo Plano 

Diretor para a cidade de São Paulo de 30 de julho de 2014, fica sancionada a 

desativação completa do Minhocão, e se iniciam as discussões sobre os caminhos 

possíveis para sua “requalificação”, que vão desde a demolição total das estruturas, 

até a sua reversão completa em parque suspenso.  

 Essa história de construções e desconstruções na Roosevelt e no Minhocão, 

“revitalizações” que com efeito não reestabelecem vidas, mas procuram regulá-las 

de maneira violenta e bem calculada, se movimenta e adquire uma forma criativa 

nas diversas ações, versões e encenações dos caminhos do teatro de rua e dos 

grupos teatrais que possuem sede na região, e talvez por conta disso o cotidiano 

                                                
2   O estudo de Palma (2010) sobre os discursos de degradação que partem de usuários e 
urbanistas sobre a Roosevelt demonstra que a utilização desse termo não se refere simplesmente à 
degradação física do espaço, mas a uma ideia de degradação humana, protagonizada pela ocupação 
de prostitutas, travestis, traficantes e usuários de droga. É importante frisar que utilizo o termo apenas 
para localizar como corriqueira e arbitrariamente este espaço é caracterizado. 

3  Termos utilizados pelos urbanistas da Associação Viva Centro, responsável pelos projetos de 
reforma do “centro velho” da cidade de São Paulo, que de forma não acidental parecem combinar-se 
ao “conceito” de degradação. Sobre as ações de “requalificação” na região central paulistana, ver 
Frúgoli Jr (2000; 2001) e Chizzolini (2013). 
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urbano de lá tenha admitido feições cada vez mais teatrais, ainda que sobre uma 

das maiores ruínas urbanas de São Paulo.  

 Muitos dos envolvidos nesta “cena teatral paulistana”, admitem terem sido os 

responsáveis pela grande transformação espacial que tem se estabelecido no 

entorno, no entanto, não é necessário entrar no edifício teatral para presenciar 

engajamentos teatrais que unem uma energia bastante política para reivindicar não 

só a ocupação do espaço próprio às suas práticas, mas também sua transformação 

em uma partilha sensível e política (RANCIÉRE, 2005) do urbano.  

Ruínas urbanas, teatro com a rua: engajando o tempo nas intersecções do 
espaço 

 Em uma narrtiva linear, eu poderia começar por contar a História da Praça 

Roosevelt. Eu poderia te contar os caminhos que levaram à construção da Catedral 

da Consolação em 1943, à posterior expropriação do terreno da família da Dona 

Veridiana e o descampado que se seguiu e servia como estacionamento de carros 

nos anos 50. Poderia continuar narrando a construção do edifício-praça Roosevelt, e 

a ruína que ele se tornou, poucos dias após a sua inauguração nos anos 70. Poderia 

falar sobre como ela foi fechada após isso, sendo utilizada somente por quem 

conseguia ultrapassar essas barreiras nos anos 80, e então eu poderia chegar até 

os anos 90 quando começaram a ser pensados os projetos de “revitalização” pela 

prefeitura, concretizados no ano de 2012. Então eu já teria dado a você um prólogo 

e um contexto, já teria construído meu cenário e partiria para o enredo com 

personagens marcantes, com a história dos grupos e espaços teatrais dali, quando 

chegaram, como se estabeleceram, Studio 184, Teatro do Ator, Satyros, 

Parlapatões, Mini Teatro, uma lista imensa, quase uma enciclopédia do teatro. 

Poderia traçar uma linha crítica sobre as composições e inclinações estéticas de 

cada um, falar de seus elencos, de seus relacionamentos e de sua inserção na 

história do teatro na cidade de São Paulo. Poderia traçar uma linha comparativa 

entre eles, sobre como entendem e fazem o teatro. Em seguida eu poderia chegar a 

um clímax, te falando sobre a relação de transformação que esses teatros 

reivindicam para o espaço da Roosevelt; também sobre a relação com as pessoas 

que frequentam a Praça por motivos diversos e com os moradores, que travam 

algum tipo de conflito com os skatistas e os “artistas” que adoram ser colocados 
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entre aspas. Então as minhas considerações finais partiriam para um grande 

desfecho e o arremate que daria algo a mais para ser pensado depois de toda a 

encenação. No entanto, essa linha de pensamento histórico poderia nos remeter 

desde seu início a um fim delimitado que faz sobrar outras linhas de criações 

possíveis. Através da escrita, quero fazer operar os caminhos errantes do fazer 

etnográfico na Roosevelt, que por si já se apresenta antes em fragmentos e 

desníveis do que numa legibilidade total do espaço. 

 Agora estamos no Logradouro Praça Roosevelt, mas não se sabe ao certo 

onde ela começa, nem onde ela termina. Não se sabe onde está a sua entrada 

muito menos a sua saída. Estamos descendo e subindo, virando à esquerda e à 

direita tentando entender o porquê de tantos desníveis, o porquê de tantos recortes 

aparentemente arbitrários em um lugar que está longe de ser o que se entende 

como praça. De onde estamos – seria o seu centro? – não é difícil avistar alguém 

dando um giro sobre o próprio corpo procurando o caminho a seguir. Eu mesma faço 

isso. Nem as ruas indicam os caminhos, não é possível vê-las. Antes, nós ficamos 

na mesma altura dos andares dos prédios ao redor e vemos alguém regando as 

plantas da sua varanda, ou assistindo ao jornal do sofá que fica ao lado da janela. 

Pois bem, esses desníveis demonstram lacunas ao olhar, assim como a partir deles 

vejo que é necessário acentuar, nas interrupções do espaço, de enredos históricos, 

a vida que emerge com ele, sobre ele. Talvez essa “forma da história” que eu 

procure não tenha tanto a ver com uma questão de linearidade ou de quebras desta 

linearidade (HEAD, 2004)4; talvez a sua forma, concreta e abstrata (LEFEBVRE, 

1991), imaginária e vivenciada, historiada e estoriada (STEWART, 1996; 

CARDOSO, 2007) seja mais parecida com a de Klee: 
Nunca, em nenhuma parte, a forma é resultado adquirido, 
acabamento, remate, fim conclusão. Há que concebê-la como 
gênese, como movimento, seu ser é o devir, e a forma como 
aparência não é mais do que uma maligna aparição, um fantasma 
perigoso. Boa é, portanto, a forma como movimento, como fazer; boa 
é a forma em ação (2001, p. 54). 

 Na sessão que segue procuro acompanhar os processos de transformação 

                                                
4   Acompanho Head, ao se referir a uma outra maneira de lidar com a história da capoeira: “I 
am less interested in the matter of judging capoeira’s history as continuous or discontinuous, than in 
finding ways to actively – critically and creatively – reconnect past images of (the) capoeira(s) to the 
art to the contemporary contexts in which capoeira is being played (p. 139). 
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que perpassam a Praça Roosevelt desde o momento em que ela foi erigida sob a 

forma de um edifício, nos anos 70, até a finalização de sua “requalificação” espacial, 

no ano de 2012. Contudo, há mais a ser pensado. Aqueles que me falam sobre a 

Roosevelt possuem uma gestualidade e uma performance no contar. É o apontar de 

dedo, o girar de corpo. “Isso aconteceu aqui”, “ali fizeram isso”, “virando à esquerda 

aconteceu mais isso”, “na parte de cima fizemos aquilo”, “nos fundos eu tentei”, “eu 

moro aqui desde...”, “nós reformamos ali”... Eu assisto às encenações e meus olhos 

vão desenhando5 essa Roosevelt a partir de seus movimentos. Essa forma a partir 

de onde começar estou encontrando também no meu caminhar; não só histórias são 

contadas e lidas, mas marcas são deixadas e estão emergindo do que vejo, elas aí 

se movimentam. Desse modo, ao falar em ruínas, estou preocupada em 

acompanhar efeitos e sentidos que não se encerram a um começo e a um fim de um 

espaço público que passou por um grande processo de transformação. Essas ruínas 

são ativadas a partir das práticas teatrais que o permeiam e acompanham as 

quebras de seu espaço, seja de um ponto de vista concreto, quando tais práticas e 

efeitos teatralizados se movimentam entre os desníveis e quebras, seja de um ponto 

de vista criativo, no qual as muitas histórias que o acompanham vão formando este 

espaço. 

*** 

 Já estou na Praça Roosevelt há algumas horas. Passei um dia vazio, e depois 

de algumas voltas pela Praça tirando fotografias resolvo parar em algum lugar, já 

são umas seis horas da tarde e alguém deve estar chegando. Resolvi sentar na 

mureta em frente ao Satyros hoje, só porque a televisão estava ligada e, enfim, isto 

seria algo para eu me ocupar. Esta televisão foi colocada aí como uma outra forma 

de exposição das fotos tiradas de peças do grupo em seus 25 anos, mais uma forma 

de comemoração. Hoje, no entanto, A.6 sintonizou na TV Band, “você tá vendo isso 

daí? Pô, será que eles chegam aqui”? A transmissão mostrava a manifestação dos 

                                                
5   Esses desenhos que os olhos fazem tentando acompanhar as quebras de níveis e 
desníveisda Roosevelt configuram uma cartografia outra e aqui também posso acompanhar Pandolfo 
(1997) – durante sua pesquisa de campo no sul do Marrocos, ela ganhou de presente um mapa da 
cidade desenhado por Yusef, que expressava não uma geometria bem delimitada em um papel 
unidimensionado, mas uma topografia organizada por um “cálculo poético” do espaço-tempo. 

6  Para preservar o anonimato de alguns dos interlocutores desta pesquisa, designo-os com 
uma letra seguida de um ponto. 
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professores municipais que acabavam de sair da Avenida Paulista e chegavam à 

Rua da Consolação; dali a alguns metros estariam na Praça Roosevelt. Alguns 

instantes depois paro para comer um pão de queijo junto  ao pessoal por ali 

enquanto cerca de cinco helicópteros (penso que eles se misturavam entre 

helicópteros da polícia e das redes de televisão que cobriam os acontecimentos) 

sobrevoavam a região da Praça. A movimentação de policiais civis pela Roosevelt 

cresceu um tanto, e A. saiu para a calçada para nos alertar que a manifestação 

estava chegando. Aproveitei o burburinho para descer até a Rua da Consolação e 

ver se conseguia acompanhar o andar da manifestação, mas ninguém, além da 

polícia, havia chegado ainda. Os professores municipais já tinham passado pela 

Avenida Paulista e estavam como de costume descendo a Consolação em direção à 

Prefeitura. Num instante, “olha lá as abelhinhas”, (é assim que C. denomina os 

policiais militares) que começam a transitar pela Roosevelt, “eles parecem umas 

abelhinhas chatas, não é?”; eles sobem e descem as bordas da Praça. Fiquei 

pensando que de fato parecem abelhas, não só pelo colete do uniforme com listras 

amarelas que brilham no escuro, mas por esse movimento em zig-zag que os 

policiais são obrigados a fazer no sobe e desce dos recortes da Roosevelt. O som 

dos helicópteros somado ao som da televisão do Satyros, sintonizada em alto 

volume, se junta a uma conversa que eu estava tendo com C. e a um rapaz no meio 

da rua, que apontava um tanto agitado para uma caçamba com entulhos de uma 

reforma, “isso aí vira arma pra qualquer um”, “qualquer um, quem?”, perguntei – “só 

pra nós é que não é”! Ele recolhe alguns cacos e como se fosse atirá-los para frente 

encena o perigo que ia chegando. Acho que talvez até tenha espatifado alguns no 

asfalto, “têm que tirar isso aqui daqui, hein?!”.  

 C., que começa a se preparar para fechar as portas do Espaço Parlapatões 

esboçando alguma despreocupação – “ah, se quebrarem alguma coisa de novo o 

seguro cobre, o seguro cobre tudo isso daqui”, no que respondo: “pois é, esse vidro 

lascado vocês restituíram rápido, né”?  

 Saio para dar mais uma volta, enquanto as mesas dos bares vão passando 

da calçada para a parte de dentro de seus respectivos espaços; eles estão 

preocupados devido a uma manifestação contra a Copa do Mundo de Futebol em 

janeiro, que rendeu alguns vidros quebrados à Praça e aos teatros, mas a 
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manifestação era dos professores e acontecia pelo menos uma vez por semana. Era 

uma manifestação de certa forma corriqueira, que foi interrompida nesse dia 

específico por algo que não tomei conhecimento e se desenvolveu nessa grande 

movimentação – polícia, helicóptero, tv. As mesas do Satyros permanecem na 

calçada: “nóis aqui é tudo vida loka”, me disse A. com uma risada escrachada. 

Algum tempo passa, mas o clima e a movimentação não mudam. Vejo um enhor 

sentado em uma mureta, e resolvo me apresentar para uma conversa. Um tanto 

cansado, esperando por alguém ele foi me contando: “ah, essa praça é bom 

laboratório, com certeza. Isso daqui daria um belo livro”. Nos anos 70, ele era então 

aluno do Colégio Caetano de Campos e passava seu tempo de intervalo da escola 

no descampadão da Praça Roosevelt, e agora ia se lembrando dos restos de Praça 

que foram empregados em outros lugares, 

Você sabe. Lembro da época da construção da praça, – mas não sei o que é 
que tinha antes disso – tinha ferro pra tudo que é lado e essas ferragens que 
sobraram da obra foram doadas pra Ruth Escobar que ficou amiga dos 
políticos e vivia passando pires. Ela conseguiu concretizar a ideia do Victor 
García de fazer uma plateia em espiral num fosso assim de vinte metros que 
fazia parte do cenário na montagem que ele pensou pr'O Balcão do Jean 
Genet. Sei que ferragens da praça Roosevelt foram parar lá.  

 Nos anos setenta, a poucos metros da Praça Roosevelt, na Rua dos Ingleses, 

Ruth Escobar, junto ao encenador Victor Garcia, deu início ao ambicioso projeto de 

encenar O Balcão, de Jean Genet, dentro do espaço construído do então Teatro 

Ruth Escobar (FERNANDES, 1985). A montagem do espaço deveria operar como 

um índice criativo para a trama que, ao tratar das relações institucionais de poder e 

submissão, procura investir o espaço teatral dos aspectos repressivos vivenciados 

no período de então, que no contexto brasileiro tratava-se do momento mais duro do 

período ditatorial. Indo de encontro às construções convencionais do teatro, que 

contam com a configuração espacial horizontal onde a plateia se situa de frente para 

o palco marcando um outro registro de realidade e de onde a representação se 

desenrola em separação, a organização interna ao espaço do Teatro foi destruída 

para a posterior construção do “cilindro”, uma imensa estrutura de ferro de mais de 

vinte metros de altura (RODRIGUEZ, 2011). A plateia, compartilhando o sentimento 

opressivo das instituições através do espaço assim disposto, assistia à encenação 

que se desenrolava na parte de cima da estrutura de ferro, desde um plano 
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verticalizado. O trabalho foi intenso, Ruth Escobar e Victor García passavam mais de 

vinte horas por dia reservados na tarefa única de elevar o cenário. Os materiais 

utilizados vinham de todos os lugares; objetos pessoais coletados das casas dos 

atores e técnicos, fazendas que vinham do Brás. O que havia de mais importante e 

central, o que dava forma ao cenário, foi retirado dos restos e rejeitos da Praça 

Roosevelt (FERNANDES, 1985) – Paulo Maluf administrava a cidade de São Paulo 

e a construção do edifício-praça –, verticalizado em vinte metros assim como o 

Balcão de Genet com Ruth Escobar.  

 Não seria tão forçado estabelecer uma ligação, não simplesmente 

cronológica, entre a verticalização do cenário do Balcão e a verticalização do 

edifício-praça Roosevelt no mesmo ano: a conversa com o senhor foi o que me deu 

estas pistas. Penso que essas lembranças e o contar de suas histórias não surgiam 

de maneira arbitrária, como se ele estivesse inventariando fragmentos sem relação 

entre si que pudessem ser interessantes e úteis à minha pesquisa. Seja lá o que 

queira dizer “passando pires”, ou se a Ruth Escobar de fato tenha feito amizade com 

os políticos militares, logo percebi que essa não era uma dentre as tantas conversas 

sobre as vivências do teatro ou sobre as histórias da Praça nas quais nos 

debruçávamos nas noites da Roosevelt, num matar de tempo. Porém, esse contar 

do senhor não se enquadrava em uma discussão como essa. Na verdade, a história 

começou e terminou subitamente, como se ele estivesse, nesse momento, 

revisitando de alguma forma o início dos seus anos 70, com suas vivências teatrais 

e a experiência de acompanhar a construção do edifício-praça.  

 Essa história parecia mais uma exposição; de fato, eu não sabia sobre essa 

montagem, nem sobre a peça de Genet, não sabia sequer que o Teatro Ruth 

Escobar era perto da Roosevelt. Não posso imputar à vivência deste senhor uma 

ligação direta entre o estado de alerta que rondava a Roosevelt neste dia com a 

encenação de Victor García, o contexto político dos anos 70 e a construção do 

edifício, como se todos compartilhassem um mesmo sentido histórico, cíclico ou 

espelhado que estaria sendo vivenciado por ele; talvez esses fatos não possuam 

uma relação histórica plenamente direta e causal que estaria se repetindo no 

momento em que conversávamos. Esse não era um testemunho, não era uma prova 

que eu poderia elencar em uma etnografia com um objetivo fixo. Não posso explicar 
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isso e ainda não compreendi o porquê de esta história ter subitamente aparecido 

nessas palavras. Ela parecia muito mais um comentário no ar, daqueles em que se 

pensa em voz alta, do que uma “história”, e simplesmente o fato de estar sendo 

contada neste momento específico faz emergir algumas conjunções ou disjunções 

interessantes em algum tipo de arranjo possível sobre os níveis e cacos da 

Roosevelt.  

 As lembranças do senhor (não só elas) estabeleceram uma justaposição bem 

concreta entre a verticalização da Roosevelt e a verticalização do Galpão e me 

deram algo em que pensar. Afinal, que tipo de livro este senhor imaginou que a 

Praça Roosevelt daria? Penso que, com isso, posso acompanhar Benjamin na 

montagem, “não surrupiarei coisas valiosas, nem me apropriarei de formulações 

espirituosas. Porém, os farrapos, os resíduos: não quero inventariá-los, e sim fazer-

lhes justiça da única maneira possível: utilizando-os” (2009, p. 502) e, assim como 

os entulhos que de fato poderiam servir como arma para qualquer um, assim como 

as ferragens da verticalização “real” da Roosevelt que foram utilizadas para a 

encenação de uma outra verticalização, posso me deter por um instante diante 

desses cacos que vou encontrando e reencontrando enquanto escrevo – cacos de 

histórias, cacos de construção, imagens de cacos e cacos de imagens – para fazer 

uma construção outra da verticalização da Praça Roosevelt. Insisto na 

verticalização. Por mais que o edifício-praça hoje já tenha sido demolido, os 

resquícios de suas dimensões ainda são plenamente palpáveis. A Praça que está ao 

mesmo nível, não da porta de sua igreja, mas de sua torre, é algo a ser tensionado 

mais de perto. Isolo portanto, por um momento, o edifício-praça e a rampa em 

espiral que dava acesso aos seus pavimentos. Enquanto a rampa em espiral da 

montagem de Victor Garcia e Ruth Escobar organizava a plateia em um bom ângulo 

de visão, a rampa da “praça dos teatros” propõe uma outra experiência ao corpo que 

talvez não seja a de um simples olhar fixado. A partir disso, a proposta agora é a de 

pensar o jogo entre visibilidade e ocultação dos níveis verticalizados da Roosevelt, o 

que pode ser tensionado não só a partir da construção própria à sua arquitetura e de 

uma certa vigilância que a acompanha, mas também de um fazer teatral, ou uma 

teatralidade, melhor dizendo, que ali encontrou um bom espaço. Para isso, é 

necessário antes retornar mais uma vez para o processo de construção. 
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 Alguma música está ecoando mais uma vez e, como sempre faço, começo a 

andar para procurar a origem do som. Um rapaz está tocando violão na frente de um 

muro, responsável pela boa acústica da música que vai invadindo a Praça. Sento ao 

lado dele, estamos em frente ao Teatro Studio 184 – Heleny Guariba, e um tempo 

depois Dulce7, diretora dali, vai chegando de táxi; eu já estava esperando por ela, 

em algumas horas vão encenar “A necessidade da arte”, de Ernst Fischer, poeta e 

filósofo marxista. Este seu ensaio, adaptado por Dulce para a peça, trata da função 

mágica da arte de transformar a realidade circundante. A partir daí, Dulce passa a 

contar, com certa linearidade, fatores históricos que colaboraram para a formação da 

Roosevelt no presente, e isso ecou de alguma forma pesquisas preliminares ao 

campo empreendidas por mim. 

 Em 1969 iniciava-se a primeira reforma do que agora é chamado de Praça 

Roosevelt, no terreno desapropriado de Dona Veridiana. O descampado do terreno 

que fora cimentado para abrir espaço a um estacionamento nos fundos da Igreja da 

Consolação pedia uma ressignificação espacial, chamada por Marcos Souza Dias, 

arquiteto responsável pelo projeto inicial, de “espaço urbano de uso múltiplo” 

(SOUZA DIAS, 1972), cuja ideia central estava focada no surgimento de 

“manifestações públicas” que dariam uma “nova vida” ao Centro. Projetada nos 

moldes mais modernos e monumentais, o edifício-praça Roosevelt deveria contar 

com quatro pavimentos distribuídos em seus usos múltiplos: um estacionamento no 

subsolo para os carros que iriam transitar no Elevado Costa e Silva (mais conhecido 

como Minhocão), uma biblioteca e anfiteatro no pavimento seguinte, lojas 

comerciais, supermercados e hortifrútis mais acima, e no pavimento mais elevado 

uma área ao ar livre, uma espécie de ágora para as manifestações públicas, como 

eram entendidas pelo urbanismo. O terreno cimentado anterior à construção do 

edifício-praça já era utilizado para comícios eleitorais, manifestações políticas e até 

as primeiras finais do Campeonato Paulista de Futebol. Esse uso era o que a 

memória daquele espaço dizia aos arquitetos, o que não podia ser ignorado pela 

fachada da moderna arquitetura em um país de governo ditatorial. 

                                                
7  Junto a alguns dos interlocutores desta pesquisa, optei por manter nomes reais para 
designá-los, uma vez que o interesse deles em participar provinha parcialmente de sua 
compreensão de minha pesquisa como uma parte constitutiva de seus trabalhos e 
posicionamentos artísticos/teatrais/políticos. 
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 Dulce vai refazendo os seus passos destes tempos, um pouco antes de se 

tornar atriz no Teatro de Arena e aluna de Heleny Guariba: 

Quando eu vinha do interior pra assistir às peças e aos filmes, o meu 
caminho passava por aqui, na Av. Ipiranga, e eu sempre olhava: à direita o 
Teatro de Arena e à esquerda a Praça Roosevelt, que então não era uma 
praça, era só um descampado. Às vezes havia circo, às vezes havia 
manifestações. A Praça Roosevelt era um local de consagramento, de 
manifestações, sempre foi, é histórico [...] a Praça Roosevelt sempre foi essa 
referência pra mim como local de manifestação.  

E, em 68, 

porque em 68, ainda não havia começado a construção dela, então a Praça 
servia de palco pras nossas... e havia teatro, também. Bom, é claro que havia 
teatro.  

 De encontro ao arquiteto Marcos, o projeto foi alterado em diversos níveis e 

os seus caminhos levavam ao complexo viário, que interessava no incipiente centro 

da cidade de São Paulo onde a Praça Roosevelt faria as vezes de uma maior 

funcionalidade do espaço. À semelhança e inspiração das construções das new-

towns britânicas e norte-americanas do pós-guerra (YAMASHITA, 2012), a Praça 

Roosevelt também deveria operar de acordo com um ideário arquitetônico 

funcionalista de urbanismo viário e engenharia de tráfego que, através da 

construção de vias elevadas e subterrâneas, possibilitaria uma maior mobilidade no 

centro da cidade em seu período de “declínio” e de “degradação”. Ela não poderia 

ser uma praça convencional, na forma de praças de província ou praças de aspecto 

cívico monumental (ALEX, 2008), mas um empreendimento de caráter experimental, 

onde o tráfego substitui o passeio e um protótipo de centro comercial substitui as 

árvores e os bancos. 

Dulce: a calçada sempre de uma certa forma foi preservada, mas a Praça 
propriamente dita, que era o edifício que eles fizeram em 1970, a praça 
daquele jeito quando ela era... era uma manifestação ditatorial, por que foi 
feita como edifício, tinha andares, e ela foi feita toda de concreto, toda mal 
construída, cheia de vazamentos, alagamentos, e que era exatamente para 
que as pessoas não pudessem mais se juntar na Roosevelt. A gente tentou o 
tempo inteiro lutar pra fazer dessa praça uma praça mesmo, porque a gente 
entendia que isso não era uma praça [...] Aí nós começados a tentar, fazer 
manifestações artísticas, leitura de peças... danças, enfim, pra derrubar tudo 
aquilo. 

 No núcleo dessa história bem concreta, o movimento e o fluxo ficam por conta 

de uma uma rampa em espiral que dá acesso aos pavimentos da praça, porém, ao 
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redor do espiral e das planificações, elevadas, térreas e subterrâneas, as quebras e 

os muitos níveis vão interrompendo a fluidez do espaço, surgem rachaduras, 

goteiras, sem acesso à luz do dia, formam-se poças d'água, “a Praça ficou velha no 

dia seguinte à sua inauguração”8, diz Eduardo Lefèvre, um dos arquitetos 

responsáveis pelos projetos para a “Nova Praça Roosevelt”. Esta ideia de uma praça 

que ficou velha simultaneamente, levando à necessidade de renová-la, não só 

operaria através da incoerência sob a fachada da coerência, como diria outro 

Lefebvre (1991), como também se efetua a partir de uma construção abstrata do 

planejamento urbano que estabelece estratégias de fazer transformar todas as 

práticas em aspectos ideológicos de neutralidade. Sobre isso reverbera uma 

contradição além daquela aludida por Lefebvre entre o espaço concreto e o espaço 

abstrato, que está localizada no espaço público por excelência (uma praça), e 

sedimentado sob a ideia de um espaço privado construído para fins aberta e 

puramente econômicos (edifício).  

 Falar de uma praça que nunca chegou mesmo a ser uma praça (PALMA, 

2006; ALEX, 2008; YAMASHITA, 2012; REIS, 2013), evoca certos paradoxos e 

contradições que remetem a falhas na efetuação de uma certa “vida pública”, uma 

vez que se entende que as que praças públicas são reconhecidas como uma forma 

do planejamento urbano segmentada para fins de prática social e urbana (ALEX, 

2008). Porém, talvez aí seja necessário adicionar mais um tensionamento analítico, 

de modo que nas contradições da “não realização de uma vida pública” em praças 

que são reconhecidas como praças, algo bastante comum na cidade de São Paulo e 

demonstrado pela tese de Alex (Ibid)9, é adicionado o paradoxo do edifício como 

praça. A minha intenção segue a ideia de que este paradoxo, com seus infindáveis 

desníveis, abstratos, concretos, imaginados, vivenciados, pode subverter a 

compreensão do esvaziamento que as praças públicas em São Paulo carregam. 

 Tal paradoxo, somado a uma memória consagrada, como me disse Dulce, e 

os diferentes usos possibilitados pelo novo e planificado Pentágono, marcaram os 

primeiros desníveis da Praça Roosevelt. Desses primeiros desníveis vieram as 

                                                
1. 8 (LEFÈVRE, 1997) 

9  Alex (Ibid) faz a análise urbanística e arquitetônica de seis praças na região central de São 
Paulo: Praça Dom José Gaspar, Praça Roosevelt, Praça da Liberdade, Praça Santa Cecília, Largo do 
Arouche e Praça Júlio Prestes 
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demolições. A rampa em espiral de concreto que dava acesso ao Pentágono foi 

derrubada primeiro, para impedir a passagem. No meio do caminho entre os 

pavimentos, as grades que fechavam a Roosevelt fora do horário comercial foram 

derrubadas em seguida. Entre as visibilidades e invisibilidades das barreiras e 

passagens da Roosevelt, o que sobra de seus níveis? O movimento não esperado 

acontece, surgem invasões, ocupações, os pavimentos vão sendo derrubados e 

deles nascem as ruínas, restam os desníveis.  

 Sobre o que se fez nos movimentos entre a degradação e posterior demolição 

do edifício praça até a inauguração dos desníveis que sobraram, Dulce vai 

expandindo a sua memória para além de suas próprias movimentações no teatro do 

número 184 da Praça Roosevelt para todos os que utilizavam esses desníveis como 

material para a produção do espaço,  

haviam pessoas que não compreendiam, naquela época, e não 
compreendem até hoje, que aqui não era uma praça e que a única coisa que 
podia ser feita pra que a gente pudesse recuperar esse espaço pra que ele se 
tornasse um bom lugar, de convivência, de confraternização, de tudo, era 
jogar aquele edifício no chão. As pessoas tentavam, nós começamos a tentar, 
até que conseguimos derrubar tudo. Mas 'tamos tentando, ainda. 

 Em outras ocasiões da pesquisa de campo em que eu conversava com 

pessoas que frequentavam o edifício-praça, em algumas lembranças se referiam a 

ele como alguma espécie de “teatro a céu aberto”, não só pela prática dos grupos e 

pessoas relacionadas ao teatro que foram se instalando ali, mas também devido à 

própria disposição arquitetônica do espaço, com pavimentos e determinados 

recortes que serviam como um bom suporte para as suas criações: uma parte plana 

como arena de circo, um muro como separação dos bastidores, etc. Ainda que as 

apresentações e intervenções de diversos grupos e artistas sejam quase que 

impossíveis de mapear, devido à própria caracterização fluida e espontânea de suas 

práticas, feitas a partir do urbano e para o urbano, ouve-se: “Quando os Estados 

Unidos invadiram o Afeganistão, a gente fez a leitura da peça 'Lisístrata', ou 'A greve 

do sexo', nós cantamos 'Imagine' do John Lennon, fizemos dança, fizemos almoço 

com a população que ali habitava”, me diz Dulce; “fizemos uma performance na data 

de inauguração do Espaço Parlapatões que encenava a queda das torres gêmeas”, 

fala Hugo Possolo, palhaço e diretor do grupo Parlapatões; em uma das rampas que 

davam acesso ao nível térreo, uma dançarina rolava e dançava com um pedaço de 
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tecido, volteava, sobia e descia acompanhando o plano inclinado na apresentação 

Existências do grupo Teatro Real10; abaixo da laje do Pentágono, formou-se o teto 

que protege os espectadores e os artistas garantindo a boa acústica do espetáculo 

Buk na Rua da Anti-Cia de Teatro11. 

 Os recortes que fiz acima entre as minhas pesquisas sobre o edifício-praça 

com a sua história sendo contada por Dulce podem sugerir que há nesse 

emaranhado uma relação instrumental do fazer teatral como uma forma de fazer 

político (THRIFT, 2008) cujos fins seriam a transformação da Roosevelt através do 

teatro 184. No entanto, não só o nível do instrumental pode ser pensado entre essas 

camadas. A relação entre visibilidade e ocultação dos níveis e depois dos desníveis 

que deles sobram se estabelece em um plano arquitetônico e, com ele, em um plano 

próprio ao fazer teatral. Os movimentos que surgem destes interstícios e entremeios 

interessam justamente na medida em que não é muito interessante pensar um 

espaço urbano desligado das práticas que o circundam e que evocam sua 

potencialidade, ao mesmo tempo em que encerrar a própria prática teatral somente 

ao espaço no qual ela se desenvolve acaba por ocultar não somente o que está por 

detrás da sua cortina, mas toda a energia ali depositada. Essa energia e 

potencialidade que vejo e que se desloca na Roosevelt e no teatro parte da 

movimentação sobre e entre os níveis e desníveis que excedem sua pura geometria 

e, se são eles que possibilitam um ocultar e um dar a ver próprios ao teatro e ao 

espaço urbano, vale aqui tensionar essas duas esferas, ou “níveis” de análise, sem 

esquecer que a sensibilidade de percebê-los dessa forma parte do presente da 

Praça, onde os cacos de sua verticalização persistem. 

Visibilidades e ocultações: cenas de rua entre o teatral e o urbano 

 John Dawsey em algumas situações nos indica a definição deteatro a partir 

de Barthes como o cálculo do “lugar olhado das coisas” (BARTHES apud DAWSEY, 

2006), e assim utiliza essa definição para diversos propósitos, que vão desde o 

processo de estranhamento no ritual com Victor Turner (Idem, 2005), até a 

                                                
10   Setembro de 2009 (Internet: https://www.youtube.com/watch?v=ont96gzzneg Acessado em  
30 de outubro de 2015). 
11   Outubro de 2010 (Internet: https://www.youtube.com/watch?v=7UXXFVhqsDI. Acessado em  
30 de outubro de 2015). 
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montagem e “deslocamento da história” com Walter Benjamin (Idem, 1999). Entre 

estranhamentos, deslocamentos e distanciamentos, desníveis e mais desníveis. 

Vale aqui continuar com Barthes, que está se referindo propriamente à relação entre 

geometria e teatro, e completa: “if I set the spectacle here, the spectator will see this; 

if I put it elsewhere, he will not, and I can avail myself of this masking effect and play 

on the illusion it provides" (1974, p. 33). Há nesta lógica o jogo de ocultar algo para 

que a cena seja dada a ver de uma determinada forma, que seria uma característica 

própria às artes como um todo em seus movimentos de representação, mas o teatro 

recebe aí algum protagonismo devido aos macetes de cena, recortes de palco, 

iluminação; é um play inerente ao fazer teatral entendido sob esta proposta do 

distanciamento do olhar que busca abalar de certa maneira a percepção de uma 

realidade normatizada. Relembro a forma a partir de Klee (2001): há que se ater aos 

seus movimentos, deslocamentos, até que alguma liberdade salte de seus aspectos 

puramente geométricos. Estou assim adicionando e localizando algo às “margens 

das margens” de que nos fala Dawsey (2009): a teatralidade da Roosevelt se 

desloca às margens das margens dos níveis, onde o “teatral”, antes de assim se 

estabelecer sob um bom ângulo de visão, se desloca das linhas geométricas 

quebradiças que o constroem e se direciona às práticas que surgem e subvertem 

algum tipo de hierarquização do visto, ou do poder de ver, sobre o não visto. No 

entanto, ao pensar no edifício-praça Roosevelt enquanto uma verticalização que vai 

erigindo esses níveis nos quais o que se oculta extrapola as dimensões do que está 

aí visível (a fachada do edifício cuida para que o nosso olhar sobre ele não seja algo 

contínuo e orgânico), é importante notar que, aquém da abordagem teatral que 

estou construindo aqui, há ainda um “poder verticalizado”. Sobre isso, acompanho 

Lefebvre (1991), desta vez atento aos caminhos do espaço urbano onde, entre 

verticalizações de edifícios e monumentos, em fachadas, fronteiras e quebras do 

espaço concreto, um outro jogo entre o visível e o oculto se instaura. 

 'Para todas as fachadas de monumentos, há uma vontade de poder um tanto 

disfarçada que busca, através de uma superfície bastante transparente e plana, ditar 

o que deve acontecer e ocultar o que escapa a isso: o que se mostra, assim o faz de 

forma a ocultar os interditos (Ibid). Os edifícios, por outro lado e em um outro 

momento, conservam essas características das fachadas monumentais somando-as 



17 

à esfera privada, e formam junto aos monumentos em ruínas uma textura urbana 

cuja contradição reside justamente na oposição dos edifícios em uma esfera privada 

e dos monumentos em uma esfera pública, contradição sustentada igualmente por 

essas duas categorias nas ocultações e interditos. Esse é o movimento de que, para 

toda a cena, de fachadas, monumentos, edifícios, há uma obscena onde reside, ou 

que se torna lugar próprio, à prática social (Ibid). Tal contradição denunciada por 

Lefebvre não repercute em um movimento dialético onde uma solução criativa sob 

esta égide levaria aos caminhos do possível, mas antes repousa em uma dialética 

cuja síntese seria pura e simplesmente a da violência. Lefebvre nos fala, portanto, 

que para pensar as práticas que se dão no ocultar dessas arquiteturas, seria melhor 

considerá-las não simplesmente em sua verticalização, mas no “tecido urbano que 

se esgarça” e forma arquitexturas, antes que simplesmente construções isoladas. É 

o espaço concreto que se movimenta e se eleva ao protagonismo, em ruas, vias, 

praças, também em edifícios e monumentos.  

 A Roosevelt e o Minhocão sobrepõem e superpõem essas categorias – eles 

são edifício, praça, via de ligação – congregando esses tantos níveis paradoxais nas 

pavimentações, subterrâneos e passagens. Se, como nos diz Lefebvre, o critério de 

legibilidade do espaço advém da vontade de poder que busca incessantemente 

planificá-lo, como lidar com essa mesma vontade de poder na Roosevelt, que nunca 

chegou a completar as planificações, as transparências? As pavimentações são 

planificadas, mas não deixam de ser pavimentações, não deixam de possuir quebras 

e interrupções entre si. A rampa em espiral que dava algum movimento entre essas 

quebras foi derrubada, assim como o Pentágono, mas duas forças aí colidem: a 

força de uma vontade constante de planificação, e uma outra força que vem de 

encontro a ela e a partir dela a subverte. Os desníveis quebradiços, os vários pontos 

de vista e os diferentes recortes de espaço possibilitam e potencializam um outro 

jogo entre o oculto e o visível, um tanto diverso às representações do espaço (Ibid) e 

à representação do teatro em seu sentido de ilusão (BARTHES, 1974).  

 Há aí a violência que Lefebvre denuncia, mas também há, entre as 

contradições e entre os níveis, um play, uma movimentação maior entre o visível e o 

oculto, não no sentido de ilusão talvez, mas como prática. O “cálculo do lugar olhado 

das coisas” é também o “cálculo poético do espaço-tempo” (PANDOLFO, 1997). Não 



18 

se trata simplesmente de uma inversão de valores ou de atividades, mas dos abalos 

entre as estratégias e táticas (DE CERTEAU, 1998) e da criatividade que emerge 

das interrupções, desníveis e quebras. 

 As interrupções a partir das quais emerge alguma criatividade que estou 

lendo na Roosevelt e nas práticas daqueles que a ocupam provém das quebras do 

espaço concreto, do jogo entre visibilidade e ocultação, e também da própria 

interrupção do espaço público pela movimento privatizante de construção das 

barreiras e fachada do edifício, como tentei evocar anteriormente. No entanto, há 

algo mais a ser pensado entre esses níveis. Nas interrupções que operam sobre 

uma praça que “não é uma praça” e um edifício, há também as interrupções no 

processo parcial de demolição de sua estrutura pentagonal em ruínas a partir de 

onde foi construída, reformada e “revitalizada” a Nova Praça Roosevelt, de 2012. 

Entre os muitos desníveis existentes sobre o discurso de revitalização operado por 

urbanistas responsáveis pela reforma da Roosevelt e os discursos de revitalização 

reivindicados pelo fazer teatral daquele espaço, há uma interrupção entre as 

construções, um inacabamento das formas da Roosevelt que, antes de se 

demonstrar como um fator impeditivo para as ações, transforma-se num espaço do 

possível, para usar os termos de Lefebvre (1991), nas movimentações que o 

acompanham, que com ele dançam. 

Um espaço do possível 

 A repetição da palavra “ruína” no título e ao longo do texto não é utilizada de 

maneira arbitrária. Ainda que exista um processo contínuo de “revitalização”, de 

implicar sobre o que é velho e “degradado” a “vitalidade” do novo, as marcas das 

antigas estruturas ainda são plenamente palpáveis e, “na imediatez da presença 

sensível, manifestam-se enquanto fantasmagorias” (BENJAMIN, 2009: 53). Penso 

que acompanhar as ruínas deste espaço, em vez de me dirigir à percepção dele 

como algo neutro e isento de história, possibilita acompanhar o processo criativo de 

transformação que opera na Praça Roosevelt e no Minhocão através das práticas 

teatrais. A história desses concretos parece reverberar nas quebras e desvios 

praticados no presente dessas arquiteturas que não apresentam-se abertamente 

legíveis e transparentes, como querem as ações urbanísticas de “requalificação” do 

espaço. Se, como nos diz Lefebvre, “o espaço que homogeniza não tem, ele 
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mesmo, nada de homogêneo” (1991: 308)12, importa perceber as ruínas que sobram 

à planificação espacial de modo que seja possível problematizar os movimentos de 

“revitalização” no percurso atual de seu desenvolvimento, apreendendo uma 

movimentação dialética que se manifesta não só através de uma intencionalidade 

analítica, mas que é experienciada sobre esses concretos como um resto a partir de 

onde se pratica o espaço (DE CERTEAU, 1998); como um material a partir de onde 

a arte de rua, com propósitos distintos aos dos urbanistas, procura ativar essas 

ruínas urbanas. Nesse sentido penso ser possível analisar as práticas de 

transformação reivindicadas pelos artistas de rua através de um viés dialético em 

distinção às ações de “revitalização”.  

 Aqui vale ressaltar que algumas abordagens que se dedicam à arte de rua a 

definem como uma prática que busca dar forma às performances através do material 

urbano como “cenário” ou “cenografia” (MASON, 1992; CARREIRA, 2007; DA SILVA 

E TRINDADE, 2010). No entanto, frente às mobilizações do fazer teatral sobre os 

espaços em questão, penso ser necessário problematizar essa concepção de 

“material urbano”, uma vez que que ele se apresenta antes como um material 

carregado de histórias que através do improviso dos artistas vem a ser evocadas e 

incorporadas de diversas formas, do que como um contexto neutro ou material cru a 

partir de onde seria possível apresentar a cenografia desejada livremente. Penso 

que a criatividade do teatro de rua opera a partir de um dinamismo imanente ao 

material (MCLEAN, 2009) no qual ele se inscreve, de forma que acompanhar essas 

práticas implica em não separá-las conceitualmente no entendimento do espaço 

urbano como cenário. Nesse sentido é possível situar também o que quero dizer 

quando me refiro às fronteiras teatrais, bem conhecidas no que se refere à ideia da 

separação do palco como esfera da pura representação ou reflexo da vida que fora 

dele ocorre, mas pouco problematizadas quando essas fronteiras se esgarçam e 

atingem a textura das ruas13. Tomando o teatro como o “cálculo do lugar olhado das 

coisas” (BARTHES, 1974; DAWSEY, 1999), penso que é mais produtivo considerar, 

antes, as tensões que se dão na teatralidade (FABIAN, 1999) do apresentar-se na 

rua, com todos os paradoxos, contradições e interrupções contidas nessa relação, 
                                                
12 Tradução minha. 

13   Carreira (2007) alerta para a falta de atenção dada à “história do teatro de rua”, relegado a 
uma certa marginalidade nos estudos sobre teatro no Brasil. 
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do que propriamente insistir no teatro e na rua como dois polos separados nos quais 

movimentos de análise e de percepção distintos se desenvolveriam, 

desconsiderando o apelo político e criativo dessas ações. O teatro de rua seria a 

prática que procura “encontrar uma forma de irromper nas ruas uma poética 

clandestina” (SCHAPIRA, 2010), e me arrisco a expandir essa percepção a todas as 

artes que procuram mimetizar-se às quebras do urbano (Ibid), atualizando os seus 

concretos na mobilidade própria às encenações e jogos teatrais. 

 Outra questão que se impõe sobre a problematização das fronteiras entre 

teatro e cotidiano é verificada em muitos trabalhos que se dedicam a pensar a arte e 

o teatro de rua propondo analisá-lo a partir da constatação de que suas ações se 

baseariam na interrupção do cotidiano urbano, como forma de transgredi-lo e 

transformá-lo (HARRISON-PEPPER, 1990; MASON, 1992, CARREIRA, 2007; 

SIMPSON, 2009). Como venho tentando evocar ao longo do texto, as performances 

e encenações teatrais na Roosevelt e no Minhocão parecem dar uma forma 

característica às movimentações mais corriqueiras no centro paulistano. Penso que 

acompanhar a prática dos artistas de rua implica em considerar esse cotidiano de 

interrupções que se movimenta a partir do fazer teatral no urbano, de modo que a 

questão talvez não resida na separação do teatro em relação ao cotidiano, mas em 

pensar nas inversões e reversões dessas práticas teatrais que em vez de marcarem 

sobre o cotidiano um outro registro, parecem se confundir com ele e até mesmo 

exceder-se às suas movimentações.  

 Apesar de a história da Praça Roosevelt compartilhar uma forte relação com a 

história do teatro de grupo paulistano, foi apenas recentemente que o urbano se 

elevou a um certo protagonismo nas encenações sobre aquele espaço. 

Especialmente no mesmo período do início de minha pesquisa de campo, o Buraco 

da Minhoca, apelido dado à área subterrânea da Praça Roosevelt que marca o início 

do Elevado Minhocão, foi ocupado por um grupo de artistas que, através de 

performances urbanas e apresentações de arte de rua procura movimentar de outra 

forma o espaço destinado anteriormente apenas aos carros que transitavam no eixo 

leste-oeste. Junto às movimentações deste coletivo, os Artistas de Rua, após um 

decreto da prefeitura que limitava drasticamente a sua ação, organizaram-se entre 

os limites da Praça Roosevelt e do Minhocão para derrubar o decreto e retornarem 
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às ocupações e encenações. Esses movimentos de resistência culminaram, no mês 

de setembro, em um projeto criado pelos artistas que prevê impedir a ocupação de 

um dos quiosques da Praça Roosevelt pela Polícia Militar, e busca neste local 

implementar o primeiro “Centro de Arte de Rua” de São Paulo. Isso, de certa forma, 

liga-se à constatação de que “a maior parte da história das performances de rua é 

encontrada em leis que a proíbem”14 (HARRISON-PEPPER, 1990: 22) e é 

importante considerar de que forma os posicionamentos que resistem a esta 

proibição procuram reivindicar não simplesmente um espaço que lhes é próprio, mas 

mobilizá-lo de maneira política, bem como refletir sobre essas implicações. 
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