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A RUA E A PERFORMANCE - PRÁTICAS, ARTISTAS E ESPAÇOS  

 
Resumo: Este trabalho pretende realizar uma análise espacial de teatros e 

performances que utilizam-se da rua como espaço de acontecimento na cidade 

a partir da pesquisa realizada na cidade de Belo Horizonte/Minas Gerais - 

Brasil. Esta escolha de recorte foi feita para que se pudessem articular o 

acontecimento artístico e seus agentes, com a questão da produção do espaço 

urbano. Neste sentido deseja-se articular, enquanto eixos de força da análise, 

os produtores destas formas de iniciativas artísticas e os espaços escolhidos 

para o acontecimento artístico. A partir dessa premissa discute-se possíveis 

formas de leitura entre as relações estabelecidas entre essas práticas culturais 

e os espaços urbanos em que acontecem. Como um artista interage com a 

materialidade da rua, seus usuários e seus usos são perguntas chave para se 

entender como se estabelecem as dinâmicas temporárias do espaço e que tipo 

de efeitos as mesmas podem ter sobre a rua, os espectadores e, 

principalmente, os próprios artistas. Através desta articulação pretende-se 

refletir como a relação entre estas modalidades de performances artísticas 

estabelecem dinâmicas de reescrever e desestabilizar os sentidos da rua 

enquanto lugar público donde se visibilizam e converge as assimetrias de 

poder que constituem as cidades capitalistas contemporâneas. 

Palavras-chave: Performance Artística, Rua, Espaço Urbano, Arte. 

 

 

Introdução 

 A cidade moderna está morta, vítima da utilidade
1
.  

 

 Engraçado pensar que uma cidade pode morrer por causa da utilidade. 

Afinal, não seria o contrário? Não é o espaço urbano vivo porque é usado? 

Seria o espetáculo assim tão poderoso de forma a constituir um simulacro no 

qual apenas pensamos estar vivos? As experiências urbanas encaminham-se 

para a falseabilidade imagética onde tudo é fetiche e mercadoria e, portanto, 
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  Constant Nieuwenhuys 



nós nos descolamos da realidade sensível da criatividade e afetividade que 

antes eram aspectos dominantes de nossas subjetividades? Seria o panorama 

situacionista2 inescapável a não ser que uma reação enérgica, estética e 

afetiva seja feita nas diversas esferas da vida social, mas em especial no 

urbanismo? 

 Um oceano e algumas décadas separavam os situacionistas de Jane 

Jacobs, mas isso não impediu que a autora também declarasse em seus 

próprios termos o risco de morte das cidades. Manifestando-se contrária à um 

planejamento funcional de cidade, ela ataca aquilo que chama de urbanismo 

ortodoxo e atenta para os riscos de se planejar uma cidade com olhos que 

apenas enxergam de longe. A salvação da cidade ainda estaria vinculada ao 

instrumento de planejamento formal da cidade, ainda que incorporando a 

noção de vitalidade que viria da diversidade de usos dos espaços urbanos. 

 Estes são alguns dos exemplos de gritos de alerta que foram em relação 

à situação das cidades que foram dados no passado e que ainda hoje 

reverberam nos problemas percebidos nas cidades da atualidade. Por outro 

lado, encontramos outras vozes como a de Francesco Careri, italiano que 

encontra no ato de caminhar a possibilidade de redescobrir uma cidade criativa 

que há muito se diz moribunda. Caminhada esta que para Michel de Certeau 

não é uma redescoberta, mas uma invenção do sujeito. O autor francês ao 

deslocar o olhar para as formas de apropriações das normatizações e as 

astúcias que os habitantes das cidades mobilizam para a potência criativa do 

que é viver em sociedade.  

 Pensando neste conjunto de perspectivas sobre a cidade, me parece 

que a palavra chave que as atravessa é a criatividade. Termo mobilizado de 

diferentes formas, seja na construção da diversidade de usos para os espaços 

urbanos, seja para a inventividade cotidiana dos sujeitos, seja como proposta 

estética. Vale lembrar que no contexto brasileiro, a Economia Criativa vem se 
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 O movimento chamado Internacional Situacionista é um movimento de cunho político e 

artístico do final da década de 1960 que aspirava grandes transformações sociais 
principalmente no âmbito urbano.  



tornado termo corrente para se pensar nas dimensões econômicas, simbólicas 

e espaciais das cidades brasileiras3.  

 Este trabalho é parte de uma pesquisa iniciada em 2014 na cidade de 

Belo Horizonte cujo objetivo era realizar uma análise espacial das 

performances artísticas que aconteciam no espaço da rua em uma dupla 

escala: sua distribuição pelos territórios da cidade e a relação da performance 

com seu espaço imediato de acontecimento. Este artigo se concentrará no 

aspecto de como o(s) artista(s) interagem com a materialidade da rua, seus 

usuários e seus usos. A partir dessa premissa discute-se possíveis formas de 

leitura entre as relações estabelecidas entre essas práticas artisticas e os 

espaços urbanos em que acontecem. 

Neste trabalho lido com a criatividade que atravessa a prática artística 

que acontece na rua, mais especificamente no que diz respeito ao teatro e à 

performance. De que forma estas atividades criativamente pensam seus 

espaços de acontecimento, mobilizam imaginários, disputam espaços, 

representações de cidade e projetos políticos para esta mesma cidade. 

Portanto, o que se deseja é pensar menos na ótica da performance artística 

enquanto acontecimento e mais em como este tipo de prática interage com as 

diversas dimensões que compõe a cidade, principalmente o aspecto espacial 

das mesmas.   

A Rua como ponto de partida 

 Na contramão de um caminho esperado no qual se partiria das 

Performances Artísticas para então situá-las nos espaços de acontecimento, 

escolho primeiro falar das ruas da cidade para justamente refletir o que 

significa a escolha de artistas interventores quando as escolhem como lugar da 

prática. Afinal, quais os sentidos uma rua pode ter? Esta pergunta pode ser 

respondida de diversas formas: pensar a rua a partir de sua materialidade, 

seus usos, usuários, seus tempos, seus códigos são alguns dos olhares 

possíveis de serem lançados sobre este elemento que compõe o espaço 

urbano. A cidade enquanto unidade territorial primária das populações da 

contemporaneidade é concentradora de uma série de grupos e atividades que 
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Criativa se revela mais poderoso, principalmente aos projetos de revitalização do Porto que 
ganhou o nome de “Porto Maravilha”. 



proporciona proximidade física dos sujeitos de forma propiciar o 

desenvolvimento de complexas relações sociais (GRAFMEYER, 1994). É no 

meio urbano que “se estabelecem, se amplificam e multiplicam as interações 

de todas as ordens que constituem o princípio da vida social” (GRAFMEYER, 

1994, p.14). Esta configuração espacial resulta em um jogo entre proximidades 

desejadas (seja se pessoas, serviços, vida cultural), proximidades indesejadas 

(seja com questões como violência, pobreza, superlotação demográfica, 

trânsito de carros) e também de proximidades inesperadas. A cidade então se 

converte em local de encontros de diversas naturezas,  

“Dar encontrões a alguém desconhecido, assistir cenas que nunca 
teríamos previsto, são experiências que não são evidentemente úteis 
nem agradáveis, mas que talvez tenham consequências particulares 
no plano pessoal, ou no plano social e cultural [...] O faro 
(serendipity), o fato de descobrir qualquer coisa por acaso quando 
procurávamos outra, talvez seja uma aptidão que privilegia a vida 
urbana” (HANNERZ, apud, GRAFMEYER, 1994, p.15)” 

Se a cidade é o lugar dos encontros de diversas naturezas, a rua é sem 

dúvida a forma espacial para onde converge a possibilidade dos mesmos. 

Espaço de passagens e permanências, de trabalho e de lazer, ela concentra 

em si a potência da multiplicidade de usos e de sujeitos. Se de acordo com 

Magnani, 

A rua que interessa e é identificada pelo olhar antropológico é 
recortada desde outros e variados pontos de vista, oferecidos pela 
multiplicidade de seus usuários, suas tarefas, suas referências 
culturais, seus horários de uso e formas de ocupação. A rua (...) vira 
casa, vira trajeto devoto em dia de procissão, local de protesto em dia 
de passeata, de fruição em dia de festa,etc. Ás vezes é vitrine, outras 
é palco, outras ainda lugar de trabalho ou ponto de encontro. 
(MAGNANI, s/d, pg. 3) 

 

Contudo ainda que a rua possa ser pensada como potência aberta 

enquanto forma espacial, ela se concretiza dentro de um contexto, disputas de 

usos, formas de ordenação formal e informal que são alguns dos elementos 

que a constituem. Mas para além dos possíveis usos e sentidos da rua, é 

importante para este trabalho esclarecer que tipos de suportes materiais se têm 

em mente quando penso a rua. Neste trabalho a categoria rua faz referência 

aos espaços que, em geral, estão ao ar livre e que são classificados pelo senso 



comum enquanto públicos, ou seja, as morfologias urbanas abarcadas pela 

pesquisa entendem pela categoria rua: as vias de trânsito de veículos, as 

calçadas, praças, parques e quarteirões fechados à passagem de veículos.  

 Se a cidade é então o lugar do encontro que aglomera tantos indivíduos, 

que, por sua vez, possuem diferentes preferências, necessidades, hábitos, 

habilidades e saberes, o espaço da rua enquanto lugar de cruzamento destes 

sujeitos converte-se nos locais públicos mais vitais da cidade (JACOBS, 2011). 

Não obstante, o protagonismo da rua não se limita à um reforço positivo de 

princípios democráticos, mas é nela também que se concentram disputas 

espaciais que perpassam as própria representações de cidade. Se podemos 

perceber desde 2009 um contexto de crise econômica global e da democracia, 

“novos espaços” de democratização e indignação se multiplicaram e  

“(...) um rastilho incendiário se espalhou pelas praças, pelas ruas, 
pelos bairros reclamando o espaço público. Tomar a rua tornou-se 
um movimento performativo de intensidade nova em um plano que se 
refina e se intersecta em escalas globais, nacionais e locais, usando 
meios de comunicação e tecnologias de agit-prop da era digital.” 
(RAPOSO, 2014, p.92). 

 

Mas simultâneo a esta retomada da rua, ou melhor, anterior a ela e que 

neste contexto, em algumas ocasiões apropriam-se deste movimento de 

retorno, estão diferentes forças que também disputam o espaço da cidade. As 

paisagens de poder das cidades envolvem pensar o entrelaçamento cada vez 

mais intenso entre forças do capital financeiro e o espaço urbano, seja pela 

inserção de uma competição urbana em um mercado global, seja pela 

produção imagética de certos espaços escolhidos como novos símbolos de 

desenvolvimento das cidades (ZUKIN, 2000). Ao mesmo tempo em que ocorre 

um ressurgimento do protagonismo das ruas como locus das disputas políticas, 

econômicas e sociais, essa mesma rua reproduz cada vez mais intensamente 

segregações espaciais em função principalmente do capital econômico 

articulado a instâncias institucionais que produz políticas excludentes e 

higienistas que gerenciam o espaço urbano. Estes tensionamentos estão 

presentes em diversos episódios recentes das cidades brasileiras, como por 

exemplo, o caso da polêmica a respeito da construção do metrô em 



Higienópolis na zona oeste da cidade de São Paulo4, as remoções da Vila 

Autódromo na cidade do Rio de Janeiro5, a restrição de usos da Praça da 

Estação que resultou na criação do movimento da Praia da Estação na cidade 

de Belo Horizonte6, o caso da Ocupação Estelita em Recife7 e o caso mais 

recente das remoções realizadas na Praia do Sossego8 na cidade de Niterói. 

Fica claro então que a cidade e suas ruas são arenas de disputa de uma 

multiplicidade de projetos que formam uma complexa trama de relações 

sociais, econômicas e simbólicas. 

Mas nem sempre as disputas pelos espaços da cidade são 

estabelecidas de forma cristalina, pois nem sempre o conflito é diretamente 

visível. Em minhas experiências de mapeamento em Belo Horizonte o que noto 

até então é uma concentração absoluta de performances artísticas na região 

Centro-Sul da cidade, mais especificamente da área central. A proposta de 

uma reocupação do espaço da rua enquanto projeto de revitalização da 

dimensão pública das cidades era recorrente no discurso de muitos artistas 

interventores, contudo podemos questionar até que ponto se estabelece uma 

disputa espacial e política que nada mais faz além de reproduzir a notável 

desigualdade de distribuição de investimentos públicos, obras de revitalização, 

equipamentos culturais, ofertas culturais, etc. Neste sentido é importante 

questionar qual a distância entre a prática realizada e o projeto político 

idealizado de cidade e sociedade. Seria então as iniciativas culturais o 

“antídoto” dos problemas de uma cidade (TOMMASI, s/d)? Por outro lado 

alguns dos interlocutores até aqui encontrados não mobilizam diretamente uma 

dimensão política de sua prática, se colocando enquanto sujeitos que desejam 

produzir artisticamente sem necessariamente entrar em nenhuma forma de 

disputa explicita em relação à dinâmica seja a questões da cidade ou do modo 

capitalista da sociedade de forma mais ampla. Neste sentido, articular as 

diversas motivações dos artistas se torna desafiador para se pensar a prática 

artística que se coloca na rua, “é preciso escapar tanto dos entusiasmos 
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simplistas sobre a presumida “potência transformadora” como do cinismo 

resignado que só vê “cooptação” e derrota pelo “neoliberalismo”, o “capital” e o 

“mercado””. (TOMMASI, s/d. pg. 16). 

 É este contexto que motivou e ainda motiva a escolha da rua como 

ponto de partida desta pesquisa e deste trabalho. A polissemia de sentidos da 

rua: sua dimensão pública, a morfologia material, pensa-la como arena de 

disputas de diversas naturezas e suporte da vida social, que é o suporte desta 

escolha espacial em relação à performance artística.  

Performance Artística – (In)definições                                               

Imaginação é o começo da criação.9 

 

Mas dentro de todas as coisas que acontecem nas ruas de uma cidade, 

por que se escolheu a performance artística como recorte para se pensar a 

cidade?  

 Já em 1903 Simmel apontava para uma reconfiguração da vida nervosa 

dos indivíduos em contextos urbanos metropolitanos que resultava na atitude 

que ele venho chamar de bláse, 

Uma vida desmedida de prazeres torna blasé, porque excita os 
nervos por muito tempo em suas reações mais fortes, até que por fim 
eles não possuem mais nenhuma reação (...) que extraem dos nervos 
sua ultima reserva de forças, e como eles permanecem no mesmo 
meio, não tem tempo de acumular uma nova. (SIMMEL, 2005 p. 581). 

Hermano Vianna já contrapunha o blasé de Simmel com a ternura de 

Fernando Pessoa (1999), colocando em jogo outro tipo de individuo capaz de 

viver na metrópole sem esgotar suas energias nervosas, indicando a criação de 

“novas culturas subjetivas”. Nesta mesma linha sobre o estar nas cidades, 

Louis Wirth defende que o urbanismo se torna uma nova forma de vida dos 

sujeitos em contraposição com as formas de existir do campo (1987). Não resta 

dúvida que as cidades, principalmente as metrópoles, reorganizam e 

transformam as formas de experiências dos sujeitos. 

“A própria escala de uma megacidade impõe modificações na 
distribuição e na forma de seus espaços públicos, nas suas relações 
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com o espaço privado, no papel dos espaços coletivos e nas 
diferentes maneiras por meio das quais os agentes (moradores, 
visitantes, trabalhadores, funcionários, setores organizados, 
segmentos excluídos, “desviantes”, etc.) usam e se apropriam de 
cada uma dessas modalidades de relações espaciais. (MAGNANI, 
2002, p.14). 

 Uma breve digressão sobre a palavra “experiência” nos permite 

encontrar em sua etnologia as noções de perigo e travessia (BONDÍA, 2002, 

CARNEIRO, 2013). Noções estas que perpassam a literatura antropologia 

sobre performance seja ela a ritual ou a artística (BEEMAN, 1993). Por este 

entendimento do fenômeno artístico como estético, mas também, experiencial, 

este trabalho indaga que tipo de experiência espacial e urbana certas formas 

de práticas artísticas propiciam. Mais especificamente, o interesse é tentar 

perceber como essas experiências de arte de rua deslocam e transformam a 

experiência urbana destes sujeitos produtores de arte e como eles mobilizam 

seu ofício para interagir com o espaço e com as representações de cidade para 

si, e em alguns casos, para os outros. Como alguns dos próprios interlocutores 

colocam em algumas de suas falas,  

 

E esse trabalho partiu de um pensamento sobre a rua. Sobre a rua 
não ser mais um espaço de convivência e ser um lugar de passagem, 
mas que, ainda assim, existiam grupos que habitavam a rua de outras 
maneiras. E que a gente queria se aproximar deles e fazer alguma 
coisa a partir dessa aproximação. Então, a princípio, o trabalho foi 
pensado pra rua por causa da rua, com essa ideia de que ela não 
seria mais um espaço de convivência, mas um espaço de passagem 
de um lugar privado para um lugar privado. Porém, para com tudo, a 
gente conseguia identificar grupos que habitavam aquele espaço 
quase como uma forma - a gente achava, a gente conseguia 
identificar - de resistência. (Mariana Maioline, Paisagens Poéticas) 

 

Cada trabalho artístico mexe com o próprio artista e transforma ele 
dentro de sua individualidade, dentro dos pontos que o tocam. O 
trabalho do Paisagens, o primeiro “o nome disso é rua” ele me 
transformou profundamente. Ele virou uma “chavinha” para mim em 
relação a cidade, com relação a possibilidade do encontro com o 
diferente, que assim, hoje é o que bate para mim para criar mas 
também pensar como estar aqui no mundo. Que é a ideia de que 
você tem que encontrar o diferente para dar conta da diferença. 
(Mariana Maioline, Paisagens Poéticas) 
 
A gente fica mais pronto pra se relacionar com a rua, assim. Liga 
essa chave. Por que a dança que eu fazia, que era, assim, uma 
dança contemporânea. Um espetáculo que ele era feito com a praça. 
Eu acho que ele dizia que ele queria interagir com o ambiente. Só 
que ele meio que fechava já as coisas. Tinha um palco invisível para 
o que estava acontecendo, sabe. As pessoas não ficavam à vontade 



para chegar perto da gente. Ou elas, rapidinho, já categorizavam "ah, 
isso é dança, isso é arte contemporânea". Com as coisas do Lio, as 
pessoas ficam assim "o que é isso?". E isso aproxima, porque a gente 
constrói o significado juntos. Na dança, nas minhas experiências, não 
era tão assim. As pessoas ficavam com medo de interpretar, 
achavam que não estavam entendendo. (Claúdia Marques Auharek, 
Lio Coletivo) 

 

 

 

 

 

Mas antes de prosseguir, se torna essencial uma primeira pergunta que 

antecede todas as outras deste trabalho e desta pesquisa: Afinal, o que é 

Performance? Esta definição nuclear no que diz respeito ao que recorto 

enquanto objeto é muito mais desafiadora do que se imagina por diversas 

razões. A primeira delas é porque o termo “performance” é mobilizado de 

diversas formas por uma ampla literatura que abarca diferentes campos do 

conhecimento. Neste sentido a rica polissemia de sentidos do termo se torna 

fator dificultador de uma definição. Portanto, mais que um conceito fechado em 

si, é mais interessante criar alguns princípios orientadores para se constituir o 

sentido de “performance” para este trabalho. O que nos leva à outro fator de 

dificuldade: o teatro e as artes da performance enquanto linguagens artísticas, 

se manifestam em uma multiplicidade de formas distintas que são impeditivas 

Performance: Do Tronco – Lio Coletivo 

Foto: Carlos Queiroz 



para a formulação de um conceito englobante. Até mesmo porque noções 

como “arte” e “artista” são termos que variam histórica e culturalmente. Por 

essa razão decidi trabalhar com a categoria nativa de “artista” e da adjetivação 

das intervenções de rua enquanto “artísticas”. No processo de pesquisa, venho 

buscando sujeitos que se denominam enquanto “Artistas” e que conferem à 

suas práticas o status de “arte”; trabalha-se então com uma auto identificação 

dos meus interlocutores no lugar de se questionar se suas ações são 

percebidas enquanto “artísticas” por aqueles que olham de fora. Esta escolha 

se deu por perceber que nem todas as ações até agora pesquisadas 

pretendem ser percebidas enquanto arte pelo que seria seu público (aqueles 

que estão na rua), mas que ao mesmo tempo dentro do processo de produção 

se identificam enquanto pertencentes ao campo artístico.  

A gente não quer passar mais aquela ideia que já passou, ah tem 
alguém atropelado, tem alguém passando mal, sabe....procura saber 
o que está acontecendo. A gente entra numa área de ambiguidade, o 
que é isso? Mas dois iguais? Não é possível. Então quando as 
pessoas, aí nós começamos a estudar o seguinte, qual o efeito que a 
gente quer. Se a pessoa leva uma imagem pra casa, mesmo que seja 
rápida, então a gente tá cumprindo nossa tarefa. Se a pessoa acha 
que é real, no sentido de aah, tá passando mal, tá acontecendo isso, 
que homem esquisito, não sei o que e tal. Tá por fora.  Se o outro 
fala, é pegadinha de teatro, também tá por fora. (Luiz Carlos 
Garrocho, Grupo Contraponto). 
 

 
 

  Performance: Olho da Rua – Grupo Contraponto 

Foto: Grupo Contraponto 



Estabelecido como faço minha leitura do adjetivo “artístico”, espero ter 

localizado o tipo de performance que interessa a este trabalho. Mas além de 

uma auto identificação, cabe refletir sobre o que distingui uma performance 

artística vinculada ao teatro e às artes performáticas de outras formas de 

performances existentes. Neste sentido, ainda que existam algumas 

performances como as do Grupo Contraponto que se inserem na ambiguidade 

entre cotidiano e teatro, a grande maioria das performances pesquisadas até 

então se colocam enquanto rupturas mais óbvias do tempo cotidiano das ruas 

da cidade. Portanto, esta forma de se estabelecer um tempo-espaço distintos é 

um indicador de formar a noção que denomino de “performance”. Outro 

indicador seria o fato de que as performances artísticas com as quais lido, 

necessitam todas da figura da plateia. Ainda que a função desta plateia possa 

variar, por exemplo, entre observação passiva e participação ativa, em 

nenhuma prática artística até então mapeada esta figura de interação é 

dispensável.  

 O quarto marcador de definição seria a realização de uma representação 

simbólica, o que indica a descontinuidade entre o a vida do sujeito dentro da 

performance e sua vida cotidiana.  Este marcador se refere então a “um espaço 

simbólico e de representação metafórica da realidade social, através do jogo de 

inversão e desempenho de papéis figurativos que sugerem criatividade e 

propiciam uma experiência singular” (SILVA, 2005, p.43). Importante ressaltar 

que a distinção entre realidade social/realidade simbólica e sujeito dentro/fora 

da performance se dá mais por termos heurísticos do que por se pensar uma 

separação absoluta destas dimensões.  

Nos momentos em que o dançarino é um “não-eu” e contudo um “não 
não-eu”, sua própria identidade, e aquela do cervo, é localizável 
apenas nas áreas liminais da “caracterização”, “representação”, 
“imitação”, “transportação” e “transformação”. Cada uma dessas 
palavras diz que os performers não podem dizer quem eles são. 
(SCHECHNER, 2011, p. 214) 

Entendendo o termo “performance” enquanto fenômenos que existem 

apenas enquanto ações, interações e relações (Schechner, 2006) delimitei 

então estes indicadores para se determinar de quais performances me refiro 

neste trabalho. São eles: 



 Auto declaração de seus propositores enquanto inseridos no 

campo da Arte 

 Estabelecimento de rupturas de tempo-espaço 

 Necessidade da figura do espectador 

 Estabelecimento de uma Representação Simbólica 

Apesar de traçar estas linhas distintivas da performance artística, é 

importante reafirmar novamente que em dados casos esta construção do termo 

“performance artística” pode se revelar nebulosa e confusa dada as diversas 

formas de linguagens utilizadas e as formas como os próprios sujeitos da 

pesquisa se localizam em relação ao que seria o campo da “arte”. 

A Performance de Rua – Olhando de Perto e de Longe 

 O esforço feito em articular a questão das performances artísticas de rua 

com os espaços da cidade, já em seu primeiro momento envolve certas 

escolhas metodológicas que em relação a forma como tal empreitada será 

realizada. Ao elaborar certas linhas orientadoras para a realização de 

etnografias urbanas, José Cantor Magnani já nos alerta sobre algumas falhas 

que visões classificadas por ele como “de fora e de longe” que se traduzem no 

apagamento de certos atores e práticas, tomando-se a cidade à parte de seus 

moradores e creditando a dinâmica das cidades diretamente de forma direta e 

imediata ao sistema capitalista (MAGNANI, 2002). Em resposta a essa 

perspectiva, o autor aponta para a etnografia como abordagem que resgataria 

“estes aspectos da dinâmica urbana que passariam despercebidos, se 

enquadrados exclusivamente pelo enfoque das visões macro e dos grandes 

números.” (MAGNANI, 2002, p.16). Estabelece-se então o outro lado da moeda 

metodológica, o olhar “de perto e de dentro”, que constituiria o papel da 

antropologia enquanto campo da investigação nas cidades. 

 Mas se aceitarmos o lugar da antropologia enquanto um dos campos do 

conhecimento responsável por lançar sobre a cidade um olhar “de perto e de 

dentro”, devemos considerar os riscos que tal perspectiva carrega. Um recorte 

centrado nestes recortes de conjuntos de atores sociais e suas práticas 



localizadas pode resultar em um apagamento de forças e atores sociais que 

atuam em outras escalas na cidade, mas que sem dúvida são elementos 

essenciais a serem considerados nas interações apreendidas pela etnografia. 

Neste sentido fica claro a complementariedade dos olhares “de perto e de 

dentro” com o “de fora e de longe”, e por isso, talvez perceber essas 

perspectivas metodológicas enquanto continuum entre macro e micro olhares, 

devendo-se atentar ao risco de que tais abordagens não se enclausurem em si 

próprias. Tarefa sem dúvida desafiadora não só para a antropologia, mas para 

outros campos de saber como o urbanismo e a sociologia. Tentar mediar 

perspectivas que por si só já abarcam enorme quantidades de dados, 

fenômenos e sujeitos é também correr o risco de empobrecer analises que na 

tentativa de contemplar ambas as perspectivas acabam não tendo êxito em 

nenhuma delas.  

 Será realmente inevitável que abordagens metodológicas de 

mapeamento quantitativo apreenda o “material destas práticas e não sua 

forma; ela põe à mostra os elementos utilizados e não o “fraseado” devido a 

bricolagem, à inventividade “artesanal”, à discursividade que combinam esses 

elementos, todos “recebidos” e de cor indistinta. Por isso, a sondagem 

estatística só “acha” o que é homogêneo. Ela reproduz o sistema a que 

pertence.” (CERTEAU, 2014. Pg. 15).  

 Este trabalho que se localiza nesta encruzilhada tenta então pensar a 

rua para além de seu sentido material e as performances artísticas como 

acontecimentos que habitam este espaço: o ocupam, o transformam, o 

tensionam e são moduladas por ele, 

“A cidade não é um palco no sentido tradicional que nos habituamos 
a dar a essa palavra quando pensamos o teatro de rua. Não podemos 
considera-la um cenário, ela não contém a cena, e muito mesmo a 
ilustra. Ela modula a técnica interpretativa e condiciona a percepção 
do público. A silhueta urbana é uma propriedade pública. E seus 
significados, que antecedem à intervenção teatral, compõe uma força 
intensa que interfere na performance do ator. A cidade é antes de 
tudo um espaço cênico diversificado, no qual não existe um fundo 
protetor, como a cena convencional. Um espaço penetrável e 
imprevisível que sempre será parte dinâmica do espetáculo.” 
(CARREIRA, 2011, p.14)  

  Com isto em mente, levantaram-se algumas características para refletir 

sobre as diversas formas de relação entre o espaço da rua e as performances 

artísticas. Tais variáveis foram pensadas com base em um mapeamento 



realizado na Grã-Bretanha pela pesquisadora Fiona Wilkie (2003) e são as 

seguintes:  

 

 Lugar de acontecimento 

 Morfologia do lugar de acontecimento 

 Mobilidade da Performance Artística 

 Se a Performance é exclusiva para o Espaço da Rua 

 Qual a forma de relação da Performance com o Espaço da Rua 

 

Necessário destacar que a pesquisa em andamento, tentou até agora 

utilizar-se de metodologias que trabalhassem com o entrecruzamento entre 

performances artísticas e a rua em múltiplas escalas através de Survey online, 

Entrevistas e acompanhamento do Grupo Paisagens Poéticas e a observação 

de algumas performances de alguns grupos/indivíduos pesquisados desta 

forma abarcou-se até então 69 performances artísticas de rua em maior ou 

menor detalhamento. No caso deste trabalho foram utilizados dados de meus 

principais interlocutores que são: 

Nome(s) Grupo Perfil 

Mariana Maioline, Mirela Persichini, 
Renata Cabral, Jésus Lataliza e Igor Leal 

Paisagens Poéticas Coletivo Independente 

Clarisse Gomes, Carlos Queiroz, Claúdia 
Auharek 

Lio Coletivo Coletivo Independente 

Thereza Portes Trabalho Individual 
Projeto de Intervenções na rua 
vinculado a uma Organização 

Não Governamental 

Luiz Carlos Garrocho Contraponto Grupo de Teatro Físico 

 

Dinâmicas entre rua, performance e artistas – Dois acontecimentos para 

se olhar 

Em um universo de pesquisa que em seu processo de pensar escalas 

tenta abarcar o maior número possível de performances artísticas que 

acontecem na rua se optou por trabalhar com categorias abrangentes que não 

partiram dos interlocutores para a classificação da dinâmica estabelecida entre 

acontecimento artístico e rua.  



Para tanto, utilizo a escala proposta por Wrights & Sites (2001) para se 

pensar categorias relacionais de classificação das performances.  

 

 

 

 

Observando este quadro então podemos ter uma ideia de como se 

articulam as performances com os espaços em que acontecem. Teríamos 

então as performances artísticas que se reproduzem em sua forma tradicional 

fora do edifício teatral, as performances classificadas como Site-Sympathetic 

que seriam aquelas que não têm laços de identidade estreitos com o espaço 

em que acontecem e que por esta característica conseguem transitar em 

qualquer tipo de espaço, em seguida temos as Site-Generic, que são aquelas 

que se vinculam a um tipo abstrato de espaço, no caso a rua e por fim temos 

as chamadas Site-Specific cujo critério de baseia em vínculos que as impedem 

de acontecer em lugares diversos, sendo produzidas e pensadas para um 

espaço específico. Vale ressaltar que estas categorias não são absolutas, e 

que de acordo com as circunstância nada impede que uma performance site-

specific aconteça em outro espaço, ainda que para isso se faça necessário 

adaptações. 

Fonte: Wrights & Sites 

Disponível em: <http://www.mis-guide.com/ws/about.html> 



Considerando estas categorias abstratas de relação, tomemos então 

duas performances pesquisadas que permitem pensar estas relações entre rua 

e performance artística de modo localizado em uma prática concreta. 

A primeira delas se chama Sombra Grátis realizada pelo grupo Lio 

Coletivo. Durante todo o mês de Abril de 2013, no período de 12:00 às 13:00 

dois performers, um homem e uma mulher, encaminhavam-se para a Praça da 

Estação no centro de Belo Horizonte, subiam em escadas portáteis e abriam 

seus guarda-chuva para lançar sombras sobre o concreto da praça. Ali ficavam 

todos os dias, mantendo o mínimo de interação possível com as pessoas ao 

redor. Cabe aqui destacar dois elementos: o primeiro é a duração da 

performance, pois ao se repetir todos os dias no exato mesmo horário, aquela 

intervenção passou a compor a própria paisagem da praça.  

Essa performance queria provocar isso, era uma performance de 
duração. Que é quando João propôs, acho que ele pensava nisso da 
duração, de provocar isso mesmo. Tanto que, quando eles foram 
embora, a praça ficou vazia, porque aquela paisagem foi. Eles 
ficaram por trinta dias e foram. (Claúdia Marques Auharek, Lio 
Coletivo) 

 
O segundo elemento a ser destacado é a razão pela qual o grupo 

escolheu aquele local como espaço de acontecimento que foi a morfologia da 

Praça da Estação; um espaço enorme e vazio cujo chão é todo de concreto. Na 

praça apenas duas árvores sobreviveram às repetidas reformas realizadas ao 

longo do tempo, no centro da praça uma estatua e duas fontes de água 

construídas no próprio solo (São pequenos orifícios no chão que esguicham 

água), mas que raramente estão em funcionamento. A motivação da 

performance era justamente pensar na ecologia de uma cidade onde cada vez 

mais o verde se torna cor escassa, mais especificamente em uma grande 

praça central de Belo Horizonte cujas bordas são intensamente usadas como 

passagem e como espera devido da localização dos diversos pontos de ônibus 

que ali se localizavam. Estes dois performers tensionam então a percepção de 

uma ecologia da cidade que na sua visão é essencial para uma cidade 

saudável. Esta performance também tomou outras dimensões pois ao longo do 

mês em que aconteceu recebeu cada vez mais atenção das redes sociais, 

blogs e jornais, inclusive ganhando participantes anônimos que também abriam 

suas sombrinhas e guarda-chuvas na praça compondo junto aos dois artistas a 

paisagem da performance. Esta participação inesperada culminou no evento 



chamado “Invasão de Sombrinhas” amplamente divulgado que ensejava tornar 

aquela praça em um “bosque humano”. 

 

 

 

  

Seria esta uma performance site-specific? Este é um exemplo de 

acontecimento ambíguo porque apesar de ser pensada para o espaço 

específico da Praça da Estação, traz uma discussão dos espaços cada vez 

mais cinza da cidade. Dessa forma, outros espaços poderiam ser o lugar de 

acontecimento do Sombra Gratís. 

A segunda performance a ser pensada é chamada Mesa de Thereza e 

foi realizada pela artista Thereza Portes na Rua Padre Belchior também no 

centro da cidade. Ao contrário da Sombra Grátis essa performance encontra 

nas memórias de um rio sepultado pelo asfalto seu motivo de existir.  

Na verdade essa mesa começou com essa história de vida, que é 
trazendo histórias de dentro pra fora. E arrumar uma mesa com uma 
toalha, igual a minha avó arrumava, com flor, de pegar a flor no 
jardim, de pôr no vaso, de fazer todo esse processo como se eu 
estivesse dentro da minha casa. Sem interromper as pessoas no 
fluxo, mas ao mesmo tempo trazendo alguma coisa. (Thereza Portes) 

Performance: Sombra Grátis – Lio Coletivo 

Foto: Gabriela Padula 



 A performance consiste na montagem de uma mesa de café na calçada 

da rua. Cada xícara, prato, talher foram recolhidos daqueles que habitam 

aquela rua diariamente seja morando ou trabalhando. Thereza passa o café 

continuamente. Em seu tempo de criança, qualquer visitante era recebido com 

um café por sua avó ou sua mãe naquela casa da Rua Padre Belchior. A mesa 

que a cada performance aumenta de tamanho, transforma a rua em casa, 

sobrepõe-se a esfera privada da casa com a pública da rua. Uma calçada cheia 

de ambiguidades que dá as boas vindas para quem quiser sentar-se a mesa 

para um bolo e um cafézinho.  

Antes eu coava só um. Vários cafés assim eu, sozinha. E aí as 
pessoas começaram a me ajudar demais sem eu pedir. Todo mundo 
queria me ajudar. Todo mundo quer ajudar a arrumar a mesa. Todo 
mundo que passa na rua ajuda a arrumar a mesa. Aí eu comecei a 
deixar. Aí eu comecei a arrumar outros mancebos e fui trocando, fui 
ganhando. Agora a gente já tem essa ação de coar cinco pessoas 
juntas. O café dá aquele cheiro forte na rua e aí a gente faz as broas, 
os bolos, usa guardanapo descartável. As pessoas têm que comer 
com a mão mesmo, sem guardanapo e tomar o café. E é bonito, 
porque as pessoas todas se aproximam: varredor de rua, morador de 
rua, artista, lojista. Nunca teve um ato de violência, nunca teve um 
roubo, nunca teve nada. Fica horas esse café aí na rua. Horas e 
horas. (Thereza Portes) 
 

 No caso desta performance não há dúvidas que seu sentido está ligado 

à uma memória da rua em que acontece que vincularia ao que seria uma 

performance site-specific. Indagada se já havia realizado Mesa de Thereza em 

outro lugar, a resposta da artista vem na forma de silêncio. Muitos foram os 

convites e muita foi sua hesitação. Adaptava a performance a cada nova 

localização, mas a intervenção sempre retornava à seu lugar na rua Padre 

Belchior. O tempo da performance varia, não há controle sobre o que vai 

acontecer ou quem vai se sentar. A rua já sabe o que vai acontecer quando 

Thereza chega com suas flores em punho, pouco a pouco saca da casa onde 

funciona o Instituto Undió a mesa, a toalha e rapidamente aqueles que já estão 

familiarizados com a artista se unem a ela na montagem da performance.  



 

 

Algumas reflexões e muitas (In)conclusões 

 

                                        O que eu gosto nas cidades é que tudo é em doses enormes, 

tanto a beleza como a fealdade.
10 

O crescimento das cidades em ritmo intenso principalmente a partir do 

final do século XIX desencadeou um processo de concentração populacional 

em territórios urbanos que foi acompanhado de um crescimento de espaços 

teatrais convencionais que dá aos artistas um novo contexto de atuação 

(MASON, 1992). Se durante a maior parte do século XIX a classe artística era 

marcada por uma composição elitista e intelectualizada, sendo poucos os que 

tinham condições de acesso aos círculos artísticos, transformações 

principalmente pós-revolução industrial propiciou certa democratização do 

ofício artístico. Surgiram novas configurações de eventos performativos, estes 

ligados a esfera do lazer e do entretenimento. Neste processo também 

devemos apontar a crescente mercantilização da arte11 acompanhada também 

por sua institucionalização, o que por sua vez, expulsa cada vez mais das ruas 

e da esfera pública as encarcerando-as em espaços formais como museus, 

centros culturais e casas de leilão (MESQUITA, 2011). 

 A arte de rua enquanto modalidade do fazer artístico perde espaço para 

formas de artes que acontecem nos espaços fechados cada vez mais 

                                                           
10

 Joseph Brodsky 
11

 Arte de forma mais geral (escultura, pintura, teatro, etc) 

Performance: Mesa de Thereza – Thereza Portes 

Foto: Kelly Aguiar 



numerosos das cidades. Pode-se dizer que vivemos em um momento de 

refluxo deste processo, onde a rua é retomada por movimentos que se valem 

de aspectos estéticos em suas manifestações (RAPOSO, 2014). Este novo 

contexto presente principalmente nas grandes cidades, reverbera em uma 

multiplicação da ocupação artística da rua de diversas formas. Intervenções 

cênicas, Instalações, Projeções Audiovisuais, Intervenções poéticas, 

Terrorismo Poético, o Grafite são alguns dos recursos mobilizados cada vez 

mais frequentemente nas formas de habitação das ruas da cidade em 

diferentes escalas de tempo e espaço.  

O que esta pesquisa já indica em seu processo é uma diversidade 

enorme de performances artísticas de rua, cada uma com sua forma de se 

relacionar com a cidade, seus usos, materialidades, disputas e sentidos. Mas 

em certo sentido, apesar desta multiplicidade, todas elas desejam criar 

espaços e tempos de reflexividade, mobilizando em suas propostas conflitos 

existentes dentro do contexto das cidades contemporâneas. Me arrisco a dizer 

que neste contexto, os dramas sociais (TURNER, 2008) tornam-se dramas 

urbanos que constituem uma unidade analítica que pode ser utilizada para se 

pensar as temáticas destas performances que em muitos casos se referem à 

questões na vida na cidade. Estas performances artísticas se tornam faíscas 

criativas que interagem com o espaço da rua e desloca seus sentidos, sendo 

assim os artistas, 

Ao trazer seu trabalho artístico para os espaços públicos do cotidiano, 
eles estão conscientemente reescrevendo a paisagem política para 
incluir a arte. Ao fazer isso eles estão incluindo grupos e assuntos 
muitas vezes deixados de fora dos discursos políticos. (SOMDAHL, 
2007, p. 21).

12
 

 Neste trabalho tentou-se para evidenciar a forma como as performances, 

seus artistas e o espaço da rua interagem e se constituem enquanto 

acontecimento que disputa os sentidos da cidade. Esta forma criativa de se 

habitar o espaço urbano, ainda que não deva ser colocado no lugar de 

possibilidade de resolução dos conflitos urbanos, sem sombra de dúvidas deve 

ser pensada enquanto eixo de força capaz de deslocar as relações de poder 

estabelecidas entre indivíduos. Instituições políticas e forças econômicas. Seja 

no registro da memória, como no caso de Thereza Portes, seja na ecologia 
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 Tradução minha 



como é o caso do Lio Coletivo ou no registro dos habitantes da rua como é o 

caso do Coletivo Paisagens Poéticas, é importante perceber como essas 

práticas propiciam experiências distintas do cotidiano na rua. 

 A dimensão do poder que atravessa a rua e a cidade, ponto de 

convergência das maiores belezas e fealdades da sociedade ocidental 

capitalista, pode então ser desestabilizada de forma local por essas 

modalidades artísticas de intervenção. Quem sabe uma dessas faíscas não 

resulta em chamas que reestruturem as assimetrias de poder em suas diversas 

dimensões nisso que convencionamos de chamar cidade contemporânea.   
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