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Resumo: O presente trabalho trata-se de uma abordagem inicial sobre a 

experiência artísticas de três grupos que realizam suas ações nas ruas da cidade 

de Florianópolis (Santa Catarina, Brasil), são eles: ERRO Grupo, Grupo ETC e 

o Coletivo Urbe. É possível compreender a tomada de rua através do teatro como 

um duplo gesto político, pois questiona, num só tempo, tanto o teatro quanto a 

rua. Dessa forma, as notas etnográficas aqui apresentadas discorrem sobre 

algumas das experiências desses grupos, buscando discutir as transformações 

dos corpos no momento em que essas ações ocorrem, refletindo a respeito dos 

usos dos espaços públicos e as possibilidades de novos usos geradas por tais 

experiências.  
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O presente trabalho refere-se a minha pesquisa em desenvolvimento para 

o trabalho de conclusão de curso em Ciências Sociais da Universidade Federal 

de Santa Catarina (UFSC). Desse modo, através das experiências iniciais 

realizadas com os grupos de teatro e performance de rua em Florianópolis, 

realizo aqui uma primeira abordagem do tema. 



Por experiência compreende-se a ideia de transformação. Um processo 

que, conforme aponta Fabião (2009: 237): “determina um antes e um depois, 

corpo pré e corpo pós-experiência”. Este é o propósito último da performance, 

que envolve tanto o performer, quanto o espectador. Portanto, diz respeito às 

ações dos grupos, suas práticas artísticas, e ao mesmo tempo ao meu processo 

de aprendizagem dessa prática, na medida em que busco colocar-me nesta 

pesquisa como aprendiz do teatro e da performance de rua. 

Práticas essas que, segundo Fabião (o. cit.: 245) tem se entrecruzado. Na 

performance: 

(...) abre-se mão de um ou mais elementos constitutivos no 
teatro tradicional – o texto, a consciência de espectador, a 
personagem, o ator, o palco, a narrativa, a dimensão 
representacional – para desconstruir limites, aumentar 
atritos e, com isso, criar novas zonas de significação. 

 

Isso pode ser visto nas experiências do Erro Grupo, que ora trazem 

aspectos mais teatrais, ora aproximam-se mais das artes plásticas e visuais 

(Contraponto, 2011). Durante a oficina IRRUPÇÃO: muda depende do tamanho 

da cova para criar raiz promovida pelo grupo em abril, cuja temática tratava do 

lugar da natureza na sociedade contemporânea, pude experienciar esse 

hibridismo. Comecemos por essa experiência – que afinal, é o começo. 

 
Árvore errante  
A chamada para a oficina – divulgada no site do grupo e em sua página 

do Facebook – não apontava detalhes sobre seu conteúdo, tampouco quanto a 

sua forma, deixando pouca ou nenhuma previsão do que seria feito. No entanto, 

logo se revelou o mistério.  

No primeiro dia de oficina, após uma prática corporal, o diretor do grupo, 

Pedro Bennaton, explica em poucas palavras aos 17 participantes que a 

proposta da “intervenção urbana” é deslocar uma árvore ao longo de um 

determinado trajeto no centro da cidade.  

Em seguida, apresenta-nos um breve texto em que se apontava a questão 

de fundo desse deslocamento, ou seja, sobre o quê a intervenção se sustentava 

– pelo menos inicialmente, pois a proposta do grupo era realizar um processo 

colaborativo: tratava-se de questão ambiental vivida entre os moradores da ilha 



de Santa Catarina: a presença do Pinus, uma espécie de árvore estrangeira, que 

plantada há cerca de 50 anos atrás com o intuito de produzir madeira para ser 

aproveitada industrialmente, invadiu a mata nativa de restinga, representando 

uma ameaça para o ecossistema local. Por esta razão, em 2012, foi aprovada 

uma lei que determina a remoção e substituição dos Pinus por espécies nativas.  

No referido texto, podemos observar o entrelaçamento entre essa questão 

e as referências teóricas que o grupo aborda no seguinte trecho: 

 
Desde o ano passado, em Florianópolis, a FLORAM 
(Fundação Municipal do Meio Ambiente) anunciou a 
retirada dessas espécies de forma a preservar a fauna local 
e dar espaço ao plantio de árvores nativas da região 
causando um grande alvoroço em um grupo de cidadãos 
que alegam que as árvores forasteiras já fazem parte da 
paisagem local. Essa situação reforça o questionamento 
antropofágico, mas especialmente a noção de natureza na 
contemporaneidade, onde a distinção entre natural e 
artificial se mistura e parece não mais importar, pois a 
valorização estética imediata é a busca principal (Erro 
Grupo, 2015). 
 

No entanto, não houve uma preocupação por parte do grupo em se 

debruçar sobre o texto, permitindo que cada participante da oficina trouxesse 

sua reflexão sobre a temática. Isso foi estimulado logo em seguida a partir da 

provocação feita pelo grupo: “Qual é o lugar de uma árvore abandonada?” – em 

referência à imagem que se criaria na intervenção, conforme se vê na figura 

abaixo. Assim, as respostas a essa pergunta compuseram o mote do espetáculo. 

 



 
Figura 1 – IRRUPÇÃO. A árvore abandonada. 

Fonte: ERRO Grupo 1. 
 

Durante a oficina, as (os) participantes foram levadas (os) a defender seus 

argumentos, trabalhando com eles ao longo dos dias, coletando materiais que 

lhes dessem sustância e, ao mesmo tempo, experimentando defender o 

argumento de um (a) outro (a) participante. Assim, no momento da apresentação 

estávamos munidos de um repertório de ações que nos permitia dialogar com as 

(os) transeuntes que por aquela rua passavam e propor-lhes intervir naquela 

situação. 

O que fazer com aquela árvore? Seria possível replantá-la em um lugar 

que fosse valorizada? Deveríamos vendê-la a uma indústria? Eram sugestões 

mais “concretas”. Ou deveríamos nos alimentar daquela árvore para absorver 

suas propriedades, sua história, e assim possibilitarmos que permaneça viva? 

Poderíamos fumá-la? Ou talvez partilhar de sua essência e experimentarmos ser 

árvore? Essas propostas tomaram formas gestuais e a elas adicionaram-se 

outras ações; juntas constituíram a intervenção do ERRO Grupo e colaboradores 

IRRUPÇÃO: muda depende do tamanho da cova para criar raiz, que transitou 

pelo centro de Florianópolis por 10 horas.  

Ao tomarmos a rua como espaço de encenação, as noções de possível e 

impossível, real e irreal permeiam-se e tornam-se mais amplas. Sem o 

                                                        
1 Disponível em: 
 
<https://www.facebook.com/ErroGrupo/photos/pcb.942941125757354/942941095757357/?type
=3&theater>[Acesso em out. 2015]. 



estabelecimento prévio entre ator e espectador, o espetáculo só acontece na 

medida em que se cria uma relação entre ambos, ou seja, quando ocorre a dupla 

intervenção: atrizes e atores intervindo no espaço público, público intervindo na 

cena. Interessa o diálogo, a reflexão, “a ideia não é entender as coisas, não há 

necessidade de haver uma resposta pronta”; “não apresenta propostas, 

apresenta problemas” (P. Bennaton, com. pers.). 

 
Figura 2 – IRRUPÇÃO. Transeunte/espectador e ator.  

Fonte: Cassiana dos Reis Lopes. 
 

Assim, as concepções do teatro convencional de narrativa, palco, ficção, 

texto dramático e personagem se desfazem. Por essa razão, acontece das 

pessoas introduzirem-se no espetáculo sem terem consciência – como me 

pareceu ser o caso do senhor na foto acima, que nos acompanhou por cerca de 

três horas, até que, discordando da decisão de levarmos a árvore à Câmara 

Municipal, resolveu seguir outro caminho, assim como alguns outros.  

É possível que a interação não fosse a mesma caso todas (os) tivessem 

a informação de que se trataria de um “teatro”. Quando a árvore estava ainda 

em seu sítio 2inicial, por exemplo, há cerca de 30 minutos do início da 

apresentação, enquanto eu fazia o gesto de cumprimento à árvore (correr as 

mãos pelas suas folhas, em toda sua extensão e então, agachada, olhá-la por 

um instante), outra atriz se aproximou de uma mulher que me observava e lhe 

                                                        
2 A apresentação consistia de um roteiro onde se estabelecia 10 pontos de paradas (contanto o 
início e o fim). Assim, estava previsto seu local de início e de encerramento e isso fora divulgado 
na chamada para apresentação. 



perguntou se saberia de onde tinha surgido aquela árvore, ao que ela respondeu: 

“isso aí é teatro. Mas é importante, a natureza está morrendo”, e foi-se.  

No entanto, foram muitas (os) as que quiseram saber da origem, do 

motivo, daquela árvore estar ali, e de umas tantas outras (os) que sugeriram o 

que fazer com ela. Uns disseram que era possível plantar; uma senhora deu 

receita de chá e falou de seus benefícios; outro senhor sugeriu levar à 

universidade para fazer estudos; uma mulher ficou indignada com a demora em 

decidir o que seria feito e partiu com ar de decepção por ter deixado a árvore em 

seu estado de abandono; um rapaz se prontificou em telefonar para a FATMA 

(Fundação do Meio Ambiente) e solicitar um veículo para transportar a árvore 

para outro lugar onde poderíamos plantá-la; quando um artista plástico surgiu e 

solicitou um pedaço da árvore para sua exposição – tendo sido realizada uma 

assembleia para chegar a uma decisão –, uma criança ficou muito chateada e 

chorou.  

 

 
Figura 3 – IRRUPÇÃO. Artista plástico corta árvore. 

Fonte: Cassiana dos Reis Lopes. 
 

Encerremos essa primeira experiência com essa imagem que, tal como o 

momento em que ela se deu, julgo bastante simbólica da potencia que emerge 

dessa ação artística no contexto do espaço público.  

 

Sofá itinerante  



Em S.O.F.A, o Grupo ETC (Experiência, Trânsito, Corpo) também realiza 

um deslocamento pelo centro urbano. Neste caso, carregando um sofá.  

Pude acompanhar duas apresentações dessa interferência, a primeira via 

streaming, na qual o grupo fez três apresentações simultâneas em diferentes 

capitais (São Paulo, Porto Alegre e Florianópolis) e mais recentemente uma 

realizada na cidade de Blumenau durante o Festival Colmeia, ocorrido em 

meados de Setembro deste ano. Desse modo, em ambas as apresentações, 

minha experiência se deu como espectadora. 

A ideia de interferência, de provocar ruídos, a qual o grupo se propõe, 

revela-se nessa ação. Com raros diálogos, as (os) performers vão construindo 

ao longo do trajeto uma série de quadros nos quais seus corpos integram os 

espaços por ora ocupados. São vitrines, bancos ou outdoors.  

O sofá, “objeto-motor-da-ação”, é o elo entre seus corpos e os espaços; 

assim, seu lado obscuro é revelado e ampliado. Em lugar de um momento de 

conforto e aconchego, sobrepõe-se o ócio, que se mostra como seu oposto. A 

cada parada as (os) performers expressam a sensação de incômodo, 

procurando uma nova posição no sofá, mas sem dele se desgrudar.  

 
Figura 4 - S.O.F.A. Performers expressam desconforto.  

Fonte: Larissa Schein. 
 

Finalmente a inquietude acaba por fazê-las (os) levantar-se e transportar 

o sofá para outro lugar, mas logo volta o desconforto. 

Trata-se de uma crítica a sociedade de consumo, no entanto, a 

provocação não se reduz a atitudes individuais, mas lança-se às instituições 

econômicas e de poder. A primeira parada é um banco comercial. As (os) 



performers observam-no deslumbradas (os), do outro lado da rua. Até que uma 

se arrasta  em sua direção, como se um imã a puxasse. Outra performer tenta 

evitar que seja atraída. 

 

 
             Figura 5 - S.O.F.A. Performer é atraída por uma instituição 

financeira. 
Fonte: Larissa Schein. 

 

As ações de interferência vão sendo construídas em outros espaços do 

itinerário: uma vitrine de uma loja de eletrodomésticos, outra de uma loja de 

departamento. As pessoas que transitam por esses locais, estabelecem uma 

relação de estranhamento com as (os) performers. O olhar assustado revela um 

choque. E dele não se sucede um diálogo que insira os passantes na ação, pois 

a relação já está estabelecida pela imagem: o sofá que se integra aos espaços 

da cidade e escancara seus efeitos sobre os indivíduos. 

Às vezes as performers convidam os passantes a sentarem-se e degustar 

da trash food espalhada no sofá, ou solicitam ajuda para carregá-lo, mas o 

diálogo não se estende, pois parecem estar interessadas demais naquilo que 

veem ou, no caso do momento de transporte, ansiosas para achar um novo 

deslumbramento.  

O grupo tece essas imagens ao longo de cerca de 50 minutos, até que 

exauridos pelo desconforto, encerram a performance aparentando ter passado 

por um processo de deterioração; porém, pouco antes há um momento de 

respiro, de fuga da passividade: uma performer derrama uma garrafa de Coca-

Cola sobre si, e depois a lança contra uma parede. 



 
Figura 6 – S.O.F.A. Performer lança garrafa de Coca-Cola.  

Fonte: Larissa Schein. 
 

Sem haver um entrelaçamento direto entre performers e espectadores 

(as), outra potência é aqui ativada. A calçada acima, por exemplo, ganha outros 

significados na medida em que as (os) performers constroem sobre ela (e com 

ela) novas imagens.    

 

Quebra no deslocamento  
Enquanto as duas experiências citadas acima se caracterizam por 

deslocar-se no espaço urbano, esta terceira, ao contrário, intervém em um 

deslocamento: no trajeto de um ônibus. 

“Poemas” trata-se de uma experiência ainda não consolidada que o 

Coletivo Urbe vem discutindo em seus encontros – dos quais tenho participado 

desde junho deste ano. Desse modo, apresento essa experiência artística em 

outro momento, que não o de sua realização, mas de sua construção. No 

entanto, abordarei também outra ação do grupo: “Facepraça”, a qual o grupo 

atribui uma proximidade com essa que está no período gestatório. 

A partir de um questionamento sobre a forte presença da tecnologia na 

vida contemporânea, que invade as relações humanas e as modificam 

drasticamente, o grupo propõe uma ação que discorra sobre essa temática e, 

mais do que isso, que a problematize.  

Assim, a ação “Poemas” vai sendo construída a partir de uma série de 

imagens: num ônibus, dois (duas) performers tiram selfies compulsivamente, 



algum tempo depois, outro (a) performer inicia uma conversa com uma (um) 

passageira (o) a respeito do uso exacerbado da tecnologia, depois, um (a) quarto 

(a) performer declama uma seleção de poesias sobre a temática – foram 

escolhidos: A máquina, poema de Manoel de Barros; um de autoria de um dos 

atores; e outro elaborado conjuntamente. Ao final da declamação, performers 

descem do ônibus. 

A semelhança com outra ação do grupo, a “Facepraça” se dá pelo fato de 

trabalharem com a mesma temática. Como o próprio nome sugere, consiste em 

ocupar uma praça e dela fazer um ambiente onde se constrói novas amizades – 

“reais”, discutindo os relacionamentos virtuais.  

Sentados (as) nos bancos da praça e, ao seu lado, uma pequena placa 

de fundo azul – tal como o da rede social – contendo algumas informações e 

fotos pessoais, os (as) performers iam convidando as pessoas que caminhavam 

pela praça a se sentar e a conversar. 

 

 
Figura 7 – Facepraça. Performer e transeunte/espectador conversam.  

Fonte: Coletivo Urbe3. 
 

Propunham manter contato com aquelas (es) com quem conversaram, o 

que deveria ser feito não apenas via internet, mas também por outros meios de 

comunicação.  

                                                        
3 Disponível em: 
<https://www.facebook.com/767890596563136/photos/a.903678689650992.1073741833.76789
0596563136/959220934096767/?type=3&theater> [Acesso em out. 2015]. 



Assim, enquanto que na primeira ação mencionada a ênfase se dá no jogo 

de imagens, nesta última (portanto no tempo cronológico a ordem é inversa) 

prioriza-se a relação com a (o) espectador/a.   

 

Reflexões iniciais 
Voltemos à preposição de Fabião – de que performances são programas 

de experiências que implicam em um processo de transformação que gera novos 

corpos – para lançarmos uma reflexão a respeito das ações artísticas (portanto 

experiências) aqui apresentadas, inserindo a especificidade do local onde elas 

ocorrem, o espaço público. 

Na medida em que para a autora a ideia de corpo compreende os “afetos 

que [ele] é capaz de gerar, gerir, receber e trocar” sendo algo que “está 

incessantemente, não apenas se transformando, mas sendo gerado” (Fabião, o. 

cit: 238), no momento em que esses corpos agem sobre os espaços urbanos, 

também eles são transformados, permitindo que novos sentidos sejam gerados. 

Se para Berenstein e Dultra (2008) a experiência contemporânea da 

cidade corresponde a uma diminuição da participação cidadã e da experiência 

corporal das cidades enquanto prática cotidiana, estética ou artística, as 

performances, ao transformarem os espaços, ativam a participação e a 

experiência corporal. 

Discutir sobre o destino de uma árvore abandonada em uma rua, carregar 

um sofá e conversar com um estranho em uma praça, são ações que 

desencadeiam esses processos. Deitar no chão de uma praça ao lado de uma 

árvore morta ou friccionar o corpo contra uma vitrine não condizem com a ordem 

funcional do capital que, como sugere Carreira (2008: 69-70):  

 
(...) pede espaços ‘limpos’, ‘organizados’ e ‘preservados’, 
considerando as demandas operacionais do sistema de 
circulação de mercadorias. Dessa forma, se instaura uma 
lógica que deve, na medida do possível, esvaziar a silhueta 
urbana de seus sentidos mais autônomos que emergem 
das dinâmicas socioculturais. 
 

A quebra dessa lógica proporcionada pela transformação da paisagem 

urbana através das experiências citadas é poética e ao mesmo tempo política. 

Não por se tratar de um discurso de militância, mas por se tratar de “uma ativação 



do corpo como potência relacional” (Fabião, o. cit: 245). Relação essa que pode 

ocorrer em diferentes dimensões, mais largas ou mais estreitas. Se é verdade 

que “uma imagem vale mais que mil palavras”, encerremos com elas. 
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