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Performances Urbanas: Economia Estética, Poéticas e Singularidades Múltiplas 
 

 
 
 
 
 

RESUMO 
 

 
 

A pesquisa investiga as experiências artísticas inseridas no cotidiano urbano 

contemporâneo para compreender as perspectivas estéticas latentes nessas práticas, no que diz 

respeito à sua interferência nos processos de subjetivação hegemônicos promovidos pelas 

sociedades capitalistas. 

Foram analisadas as práticas de performances artísticas que fazem apropriação do 

espaço urbano e outras produções estéticas anônimas e relacionais, que se afastam das 

proposições usuais e mantêm atitudes que se fundamentam na necessidade de encontrar 

mecanismos de sobrevivência e de reconhecimento dentro das lógicas contemporâneas. As 

análises foram amparadas por três grupos de intervenções urbanas como eixo empírico da 

pesquisa: o primeiro trata das derivas no meio urbano com a utilização de uma moldura 

clássica como dispositivo disparador da performance. O segundo eixo traz as performances 

urbanas de sentido relacional propostas pelo coletivo paulista “Garrafas Térmicas” e por 

grupos similares, observando as variações e afinidades. Por fim, observamos as práticas 

artísticas dadas como inscrições poéticas arraigadas no “senso comum” enquanto experiências 

conhecidas e não pensadas. 

A sua contextualização teórica se fez pelo entendimento da arte contemporânea, da 

estética e da crítica da arte, primeiro por autores como Artur Danto, Anne Cauquelin, Hans 

Belting e Giorgio Argan. Em seguida, o contato com as ruas remeteu a pesquisa para autores 

que se utilizam da estética para abordar questões filosóficas, antropológicas e das ciências 

humanas, como Jacques Rancière, Levi-Strauss, Henry Lefebvre, Frederic Jameson, Máximo 

Canevachi e Richard Schechner. 

Esse percurso resumiu-se com a escolha de Michel de Certeau (2014), para a 

abordagem da produção estética no ambiente urbano, alinhado ao pensamento das táticas 

desviacionistas emergentes nas práticas cotidianas, e de Stuart Hall (2013), que norteou a 

reflexão sobre o campo cultural contemporâneo que envolve os sistemas de produção de 

ideologias implícitas nas produções de relações e de produtos engendradas pela globalização 

generalista do sistema capitalista. 

Este estudo também teve o intuito de lançar um olhar sobre o jogo de valores 

mercadológicos e agenciamentos institucionais que provocam a absorção dessas experiências, 

transformando-as em objetos estéticos. Verificamos, ainda, qual a  relação dos  museus e 

demais espaços e instituições das artes acerca dessa produção estética. 
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TITLE: 
 

Urban Performances: Aesthetic Economy, Poetry and Multiple Singularities. 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 

 
The research investigates the artistic experiences inserted in the urban everyday life in 

order to comprehend the dormant aesthetic perspectives in those practices concerning their 

interference in the processes of hegemonic subjectivation promoted by capitalistic societies. 

The analysis was made on practices of artistic performances that take the urban space 

and other anonymous aesthetic and relational   productions that move away from usual 

propositions and keep attitudes based on the need of finding survival mechanisms and 

recognition inside the contemporary logic. The studies were supported by three urban 

intervention groups as the empirical main point of the research: the first is about the drifting 

in urban space having used a classic frame as starter device of the performance. The second 

point shows the urban performances of relational sense proposed by the group "Garrafas 

Térmicas", from São Paulo, and others similar, observing the variations and affinities. Lastly, 

we observed  the artistic practices given as poetical registers rooted in "common sense" taken 

as experiences known and not thought. 

It's  theoretical  contextualization  made  itself  through  the  understanding  of 

contemporary art, aesthetic and art criticism, first by authors like Artur Danto, Anne 

Cauquelin, Hans Belting and Giorgio Argan. Next, the contact with the streets directed the 

research to authors who use the aesthetic to approach philosophical and anthropological 

questions and also the human sciences, like Jacques Rancière, Levi-Strauss, Henry Lefebvre, 

Frederic Jameson, Máximo Canevachi and Richard Schechner. 

This path was summarized with the choice of Michel de Certeau (2014), to approach 

the aesthetic production in urban environment aligned to the ideas of emerging deviationist 

tactics in daily life practices, also Stuart Hall (2013), who guided the reflection over the 

contemporary cultural field which involves the systems of ideology productions implicit in 

the making of relations and products engendered by generalist globalization of the capitalistic 

system. 

This study also had the objective of directing some attention over the game of market 

values and institutional agency trades that provoke the absorption of those experiences turning 

them into aesthetic objects. It's was also verified the relation of museums, other places and art 

institutes regarding that aesthetic production. 
 
 
 
 
 

KEY WORDS: Aestheticization, Subjectivation, Agency trades, Identity. 
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INTRODUÇÃO 
 

 
 

As intervenções artísticas das quais participamos na cidade de São Paulo, no período 

entre 2014 e 2016, possibilitaram à pesquisa uma abordagem franca e direta das questões 

teóricas com as quais viemos trabalhando há cinco anos. Contando, neste percurso, com uma 

especialização em História da Arte, na Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP) que deu 

ensejo pra uma análise da lógica espacial que determina os lugares dentro das cidades 

contemporâneas. A participação nas disciplinas do Programa de Pós-Graduação em Estética e 

História da Arte (PGEHA/USP) contribuiu muito para essa reflexão, compondo com as 

cursadas  de  áreas  afins,  a  saber,  sociologia,  psicologia  e  filosofia,  presentes  na  minha 

formação anterior. 

Além do quadro teórico, a apropriação do espaço urbano proporcionada pelas 

experiências e vivências artísticas práticas também influenciou o rumo da pesquisa. Se, num 

primeiro momento, a pesquisa enveredou pelos caminhos da arte contemporânea, da estética e 

da crítica da arte, remetendo a autores como Artur Danto, Anne Cauquelin e Hans Belting; foi 

o contato com as ruas e seus praticantes que trouxe as questões da pesquisa mais para perto de 

autores que permeiam o campo da estética para abordar questões filosóficas, antropológicas e 

das ciências humanas em geral, como Levi-Strauss, Henry Lefebvre, Frederic Jameson, 

Máximo Canevachi e Theodor Adorno; para se fixar depois em autores de abordagem política, 

que criticam os sistemas hegemônicos de poder derivados do pós-colonialismo que 

fundamentam o capitalismo em seu estágio atual. 

Para compreender as perspectivas estéticas latentes nas práticas cotidianas e em suas 

bordas, por exemplo, praticadas por grupos de excluídos ou resistentes às determinações do 

sistema das artes, foi muito importante o contato com autores como Hommi Bhabha, Stuart 

Hall, Nestor Garcia Cancline, Oliver Mongim, Michel de Certeau, Jacques Rancière e Nicolas 

Bourriaud. Porém, como realizar uma pesquisa ligada a um programa de Estética e História da 

Arte, que tem como referência o Museu de Arte Contemporânea (MAC USP), mantendo, ao 

mesmo tempo com um viés crítico que assimile as questões destas áreas do conhecimento, e 

que seja capaz de dialogar com a produção estética da contemporaneidade em seu embate 

político contra o sistema hegemônico, que exerce seu comando sobre a cultura, a arte e os 

mercados? 

Para isso, pareceu necessário um objeto de estudo com características marcantes como 

forma  de  arte,  a  performance  artística,  mas  que  permita  uma  fluidez  de  significados, 

conteúdos e formas para que não se limite a um campo exclusivamente estético. Nesse 
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contexto, um dos mecanismos adotados foi a aproximação com as ciências sociais, para que o 

cotidiano urbano fosse entendido como um campo de embate entre produção, recepção e 

sistema das artes, cada qual representando uma entidade totalizadora que manteve um vasto 

domínio de pesquisas durante o século XX. 

Para tanto, o estudo dos autores franceses Nicholas Bourriau, com as proposições 

relacionais das produções contemporâneas, e Jacques Rancière, com um contraponto entre 

consenso e dissenso social, tendo o campo das produções estéticas e as experimentações 

artísticas como um campo do sensível, “a fábrica do sensível”. Ambos estão completamente 

voltados para a política do reconhecimento e não para uma produção redundante e objetos 

modelos para o sistema das artes e políticas culturais remanescentes do modernismo. Por 

exemplo, a noção equívoca implícita na ideia de modernidade na medida em que: 

 
 
 

 
[...] gostaria de produzir um corte na configuração complexa do regime estético das 
artes, reter as formas de ruptura, os gestos iconoclastas e etc. separando-os do 

contexto que os autoriza: A reprodução a interpretação, a história, o museu, o 

patrimônio. Ela gostaria que houvesse um sentido único, quando a temporalidade 

própria ao regime estético das artes é a de uma co-presença de temporalidade 

heterogêneas. (RANCIÈRE, 2012, p. 37). 
 
 
 
 

O delineamento de todos os detalhes iniciais que apontavam caminhos para a pesquisa 

foi  ficando  mais  claro  à  medida  que  os  trabalhos  de  campo  foram  acontecendo.  Esses 

trabalhos foram pensados e realizados como formas de intervenções no espaço urbano, 

inicialmente pelas performances artísticas. Essas dimensões do espaço urbano “ocupado” 

também foram estudadas a partir dos autores Oliver Mongim e Nestor Garcia Canclini, para 

as questões das cidades contemporâneas, e por Richard Schechner, para a performance como 

estabelecimento de um teatro político no meio urbano. 

Este encontro com a cidade foi definindo aos poucos a necessidade de uma prática 

constante de intervenções no espaço urbano, com diálogos e participação em grupos que 

atuavam nesse ambiente ou por criações de projetos individuais de performances, derivas, 

ocupações e afins1, refletidos a partir das leituras. Como abordagem direta do campo teórico, 

 
1 
Atualmente as  intervenções urbanas  destaca-se como  linguagem  amplamente apoiada nas  artes  visuais  e 

contribui  para  um  espaço  ampliado  e  reflexões  para  o  pensamento  contemporâneo.  Importante  paro  o 

pensamento crítico e investigativo para a elaboração de valores e identidades nas formas de relações sociais e do 

desenvolvimento das artes. Aparece assim, como uma alternativa aos circuitos oficiais de produção cultural, 

capaz de promover o acesso direto e o corpo a corpo com o público independente de mercado consumidores e da 

burocracia das instituições. 
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foram tomados dois autores que se afastam das proposições estéticas usuais e mantêm uma 

linha de pensamento que se fundamenta na necessidade de encontrar mecanismos de 

sobrevivência e de reconhecimento dentro das lógicas contemporâneas: Stuart Hall, que  trata 

das heterogeneidades culturais das modernas sociedades que constituem um campo de 

hibridizações, contradições e resistência; e Michel de Certeau, que aborda as táticas de 

apropriação  do  lugar  através  das  narratividades  contidas  nas  práticas  cotidianas  e  a 

emergência de um pensamento ou uma inteligência milenar contida no senso comum e que se 

expressa pelas ações singulares dentro das práticas naturalizadas. 

 
 
 

 
[...] tal como o dos poetas ou pintores, o saber-fazer das práticas cotidianas não 

seria conhecidas senão pelo intérprete que o esclarece no seu espelho discursivo, 

mas que não os possui tampouco. Portanto, não pertencem a ninguém. Fica 

circulando entre a inconsciência dos praticantes e a reflexão dos não praticantes, 

sem  pertencer  a  nenhum.  Trata-se  de  um  saber  anônimo  e  referencial,  uma 

condição de possibilidade das práticas técnicas ou eruditas. (CERTEAU, 2014, p. 

143). 
 
 
 
 

O foco da pesquisa encontra-se na cooptação dos objetos artísticos, inventivos ou 

transgressores por uma ciência que se propõe traduzir, isolar e afastar-se das práticas e das 

linguagens tornando-as “um  discurso  elucidado  que  a  plena luz  produz a  representação 

inversa de sua fonte opaca”. (CERTEAU, 2014, p.135). 

Os processos de cooptação permeiam todas as reflexões teóricas da pesquisa e estão 

implícitos nas ações realizadas, como um pano de fundo que suporta a latência de uma 

política de contenção das hibridizações e das transgressões frente às atitudes de resiliência 

através de produções estéticas, seja em função da realização de uma obra, seja de uma 

experiência relacional como as performances ou mesmo nas práticas cotidianas ligadas à 

sobrevivência e  ao  trabalho.  Contudo,  esse  aspecto  será  abordado  mais  diretamente  no 

capítulo 4, através de uma leitura do sistema das artes e dos museus contemporâneos que 

incluirá os autores Boris Groys (2002) e Hal Foster (2014). 

No final, portanto, a abordagem do conjunto de fatores que produzem estética no 

ambiente urbano alinhou-se mais ao pensamento das táticas desviacionistas emergentes nas 

práticas cotidianas, alinhavada a partir de Michel de Certeau (2014), como dinâmica 

inconsciente de produção de relações, o que trouxe uma visão renovada sobre a possibilidade 

estética de resistência política. Por outro lado, a aproximação com os autores Homi Bhabha e 
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Stuart Hall facilitou a abordagem e a reflexão sobre o campo cultural contemporâneo 

engendrada pela globalização generalista do sistema capitalista. “A prática é a forma como 

uma estrutura é ativamente reproduzida” (HALL, 2013, p.184). 

Ficou por conta de Stuart Hall, a tarefa de nortear e guiar a pesquisa nesta ceara 

intrincada que envolve os sistemas de produção de ideologias implícitas nas produções de 

relações e de produtos. Destaca-se sua abordagem do multiculturalismo, entendido como um 

universo constituído pela diáspora cultural proporcionada pelo pós-colonialismo e que é 

inerente à existência dos espaços e das relações urbanas contemporâneas, nos quais as 

singularidades são valores essenciais constantemente ameaçados. Segundo Hall: 

 
 
 

 
[...] quando naturalizamos categorias históricas, fixamos esse significante fora da 

história, da mudança e da intervenção política, e uma vez fixado, somos tentado a 

usa-los como algo suficiente em si mesmo [...] e somos tentados, ainda, a exibir 

esse significante como um dispositivo que pode purificar o impuro e enquadrar 

irmãos e irmãs desgarrados, que estão se desviando do que deveria estar fazendo e 

policiar as fronteiras como se elas fossem genéticas” (HALL, 2013, p. 384). 
 

 
 
 
 
 

O autor discorre sobre o conceito de “negro” como condição de assujeitamento dentro 

da sociedade colonizadora, mas traz um referencial muito forte de como se dá a transformação 

de  uma  condição  que  transgride  os  limites  comuns  em  algo  eleito  como  categoria  do 

essencial. 

Enquanto artista, com desenvolvimento prático de pesquisa em artes já de longa data, 

percebi que, quanto mais se produz e se pensa as relações contemporâneas, mais se detecta a 

inutilidade de produzir objetos artísticos acabados em uma determinada prática ou técnica, em 

detrimento das práticas estéticas mais relacionais e colaborativas. Optando, como pontua 

Claire Bishop, por “um modelo social mais positivo e não hierárquico” como impulso por trás 

de uma arte mais participativa, como tentativa de “restauração do vínculo social por meio de 

uma elaboração coletiva de significado” (BISHOP, 2006, p. 12). Produções essas, que não são 

passíveis de definição como um gênero específico e despertam interesses mais políticos do 

que mercantis. 

A pesquisa, a partir de seu título, tem também o compromisso de abordar as relações 

de produção e controle de uma produção simbólica de sujeitos ou localidades, a partir de 

legitimação agenciada que configura não apenas um sistema das artes, mas uma economia 
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estética que mobiliza valores materiais e simbólicos dentro de uma ordem política social 

global e se articula, como outras economias de mesmo porte, reforçando sistemas de poder 

que quebram os códigos e reescrevem o particularismo ocidental com o universalismo global. 

Neste contexto, o sujeito se subscreve como um indivíduo ou grupo com uma identidade 

forjada. (HALL, 2005) 

As poéticas e as singularidades estão ligadas à produção do lugar como um regime de 

resistência, consciente como as ações de coletivos e artistas que se dedicam ao ativismo; ou 

inconsciente, subscrito a todas as práticas sociais, como procuram definir alguns autores. Por 

exemplo, Nestor Garcia Cancline, com as “Instâncias de enunciação coletivas e alternativas”, 

(CANCLINI 2013). Michel de Certeau com as “táticas de agir no campo do outro”, 

(CERTEAU, 2014). Nicolas Bourriaud: “Ao investir na realidade cotidiana, o artista produz 

circuito, itinerários, deslocamentos", (BOURRIAUD, 2011). Ou ainda Stuart Hall, 

mencionando uma situação agônica da cultura por: “processos e estratégias políticas sempre 

inacabadas” (HALL, 2013). 

Esses são, portanto, valores irredutíveis, que se expressam constantemente e passam a 

ser entendidos como políticas de reconhecimento e elementos de subjetivação alternativos 

que, mesmo atuantes dentro de um sistema ou de uma ideologia a ela subscrita, produzem o 

diferente ou lançam índices que escapam ao controle. 

As  poéticas  são  iminentes e  as  singularidades são  múltiplas, não  sendo  possível 

mapeá-las segundo os padrões e gêneros convencionais. Elas escapam, assim, por um lapso de 

tempo às estetizações e classificações, principalmente enquanto se expressam como valores 

universais concorrentes aos modelos institucionalizados. Esta é uma das aberturas que o 

multiculturalismo, na acepção de Hall acabou por produzir, com o rompimento das fronteiras 

e a fragmentação da produção para um mercado globalizado. 

 
 
 

 
Nestes interstícios, existem possibilidades de um conjunto disseminado de 

modernidades vernáculas. Culturalmente elas não podem conter a maré da 

tecnomodernidade ocidentalizante. Entretanto, constituem modelos, desviam e 

“traduzem” seus imperativos a partir da base. O fundamento de um novo localismo 

que surge dentro do global é algo novo como uma sombra que acompanha a 

globalização. (HALL, 2013, p. 67). 
 
 
 
 

Nestes termos, o “local” não possui um caráter estável e não possui inscrição política 

fixa. Seu conteúdo político não é determinado por um único conteúdo essencial, emerge em 
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muitos locais e se articula com outras forças que promovem uma migração das margens para 

o centro da metrópole ocidental e ali articula o multiculturalismo. “O que é deixado de lado 

pelos fluxos panorâmicos da globalização, mas retorna para perturbar e transformar seu 

estabelecimento cultural”, (HALL, 2013, p. 68). 

A performance urbana como produção estética foi um encontro muito feliz para o 

desenvolvimento desta pesquisa, pois possibilitou um retorno às atividades artísticas e uma 

reflexão sobre o campo teórico articulado a partir de dentro, em contato corporal com as 

questões levantadas e as hipóteses formuladas no desenvolvimento da estrutura do trabalho. 

Sendo as performances urbanas consideradas artísticas, quando propostas por artistas, 

ou  apenas  relações  performativas,  quando  inscritas  nas  relações  e  fazeres  cotidianos, 

permitem a experiência da dualidade e inconstância que demove os mecanismos de tradução. 

Apresentam-se como uma propriedade cambiante. Ela existe ao mesmo tempo em que não 

não existe; emitem-se códigos múltiplos, conforme Naira Ciotti: “A performance não trabalha 

com mensagens, o interessante da performance é que ela é limítrofe, tem uma mensagem, mas 

ela não é controlável.” (informação verbal)2. 

A prática e as reflexões sobre as várias formas performativas, dentro das relações de 

constituição e recuperação de espaço nas cidades, permitiram colocar em relação as 

perspectivas de uma produção poética que subjaz às práticas do cotidiano com possibilidade 

de inferir na subjetividade e na existência de um sistema social, político e econômico que cria 

mecanismos para controlar e reduzir suas capacidades de transformação do sujeito por suas 

práticas produtivas que não se separam de uma experiência estética. 

Este controle se dá pelo regime de estetização que age na produção, na medida em 

que ela se mostra mais criativa do que mecânica, mais participativa do que passiva. Porque ao 

se apropriar de suas singularidades, pode refletir outras perspectivas de subjetivação e, desta 

forma, configurar transgressões. "[...] tampouco existe trabalho que não seja uma 

transformação de si”. (BALIBAR, 1995, p. 41). 

Mecanismos  como  o  “sistema  das  artes”,  cujo  modelo  são  os  museus 

contemporâneos, ou as práticas de colecionismo, acabaram por sustentar modelos de 

agenciamentos e bases de políticas culturais globais que agem tanto no sentido de estabelecer 

uma cultura universalizada, como de cooptação das produções locais3. 

2 
Extrato  de  palestra  proferida  pela  Profa.  Doutora  Naira  Ciotti,  docente  do  departamento  de  Artes  da 

Universidade do Rio Grande do Norte, durante o I Simpósio Performances Urbanas, realizado em Fevereiro de 

2016, na cidade de São Paulo. 
3 
Procurando compreender o processo conhecido como cultural turn, Otília Arantes acredita se tratar de um 

fenômeno novo: “Ou seja, chegamos à situação paradoxal em que não só os grandes negócios parecem necessitar 

de iscas culturais, sob pena de não terem futuro, mas, mais ainda, para que ocorram, são obrigados a incorporar, 
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A pesquisa se deparou, também, com o sentido de campo preparado; locais onde a 

produção e a recepção artística são mais comuns, sendo permitidas e legitimadas pelos 

agenciamentos institucionais ou outros esquemas, o que contrasta com locais onde esta 

produção não é comum, mas subsiste como foco de resistência nos modos de vida e nas 

formas de trabalho. Parece que, quanto mais se aproxima das formas de trabalho menos 

regulamentadas, mais as licenças poéticas se tornam presentes. Por exemplo, a atuação dos 

vendedores de rua, dos artesãos de rua e dos catadores de sobras da cidade, com seus 

“carrinhos” equipados e enfeitados. Também, como será descrito no capítulo 1, as feiras livres 

são exemplos disso, com o seu mundo particular de construções simbólicas e referências 

estéticas singulares tanto nas instalações no espaço, como na construção de relações pessoais, 

comerciais e afetivas. 

Se transpusermos o abismo que separa as experiências comuns das experiências 

estéticas, será possível entender a grande quantidade de experiências singulares e poéticas 

geradas nos simples fazeres da vida cotidiana. O valor estético da experiência ordinária foi 

devidamente ressaltado pelo filósofo estadunidense John Dewey: “Chega-se à compreensão 

buscada pelas teorias através de um desvio, retornando à experiência do curso comum ou 

rotineiro das coisas, a fim de descobrir a qualidade estética que esta experiência possui”, 

(DEWEY, 2010, p.71). 

A performance artística, por sua efemeridade, proporcionou à presente pesquisa o 

contato com as novas formas de ação no espaço público urbano, que são produtoras de cultura 

tanto quanto as formas ditas elevadas de arte. E, interagindo no campo do comum, essas ações 

mantêm sua  capacidade de  evidenciar o  potencial político que  a  interferência promove, 

porque  elas  se  renovam  constantemente  em  pleno  contato  real,  surgindo  como  frutos 

imediatos das necessidades criadas pelas contradições que são escamoteadas para forçar a 

existência de um consenso generalizado. Essas afirmações se apoiam em Stuart Hall, para 

quem a concepção de cultura é em si mesma, socializada e democratizada, e “mesmo a arte, 

designada anteriormente como posição de privilégios, uma pedra de toque dos mais altos 

valores da civilização – é agora definida como apenas uma forma especial de processo social 

geral” (HALL, 2013 p.147). 

Outro aspecto desconstruído pela experiência urbana da performance é o sentido de 
 

 
do gerenciamento à divulgação de seus produtos, valores e modelos de funcionamento da cultura, mais 

especificamente, das artes, deixando-as ao mesmo tempo desarmadas enquanto instância crítica. Tudo se passa 

como se a cultura de oposição, os questionamentos próprios à arte, em especial a desestabilização de todos os 

valores burgueses, buscada especialmente pelas vanguardas e que culmina com os movimentos da década de 

1960, fossem aos poucos passando para o campo inimigo, deixando a arte e a crítica sem objeto. (ARANTES, 

2000, p. 13) 
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autoria da obra de arte. No campo urbano, onde a relação vai ser causadora do objeto ou da 

potencialidade estética da ação, o autor cede lugar para um conjunto de circunstâncias que 

agem na subjetividade, mais efetivamente trazendo distensões nas perspectivas de uso 

naturalizado do local. A presença objetiva das performances subsiste, após sua “aparição”, 

apenas como registros ocasionais ou combinados e estes configuram obras independentes, 

adjacentes e conjugadas a uma pluralidade de autores. Vários tipos de obras podem vir a ser 

constituídas a partir de uma intervenção com os propósitos relacionais de uma performance 

artística urbana. “Uma transição autoral que procura provocar participantes e uma linhagem 

coautoral que busca envolver a criatividade coletiva”. (BISHOP, 2006) 

Também  por  seu  primado,  muitas  vezes  antiartístico  ou  antiestético,  aumenta  a 

instância política de sua investidura. No processo de desenvolvimento dos trabalhos de campo 

para a pesquisa, surgiu a perspectiva de se distanciar das configurações artísticas facilmente 

reconhecidas, apropriar-se do inútil, das bricolagens, com elementos disponíveis e neste 

embate, muitas vezes relatado nas experiências e nos perigos que algumas regiões oferecem 

para o artista ou pesquisador, houve uma renovação da vontade de continuar as ações a partir 

dos resultados obtidos, um vício que inverte a negatividade contida no conceito de adicção4. 

A utilização do corpo como dispositivo principal das performances, resgata o corpo 

perceptivo, que atua entre outros corpos modificando os significados dentro de práticas tão 

arraigadas no sistema produtivo de uma lógica global. O sujeito se encontra situado no mundo 

porque está encerrado no corpo. O sujeito do conhecimento é um sujeito incorporado. 

(DESCARTES). 

Autores das ciências sociais como Bhabha e Hall, que tratam da emergência das novas 

culturas e das implicações do multiculturalismo na formação das identidades e nas produções 

culturais, auxiliaram na abordagem das estéticas nas bordas, como cultura de resistência 

formada por heterogeneidades que subjazem a um sistema que força as reconciliações para 

não haver o reconhecimento dos novos participantes, senão como contrapontos ilegítimos. 

Isso  parece  ser  conseguido  por  controle  das  práticas  culturais  delimitadas  por  políticas 

culturais que fazem os agenciamentos das práticas estéticas, tanto no sentido de criar o 

discurso da produção, como o da recepção. Ambas são tornadas práticas que reforçam as 

ideologias na aparência de liberdade e de autonomia. Segundo Hall, “A ideologia parece 

exercer a função que dela se demanda qual seja, reproduzir a dominância da ideologia 

dominante” (HALL, 2013, p. 190). 

4 
Adicção é o vício, e geralmente está relacionado com drogas ilícitas. Mas a adicção também significa qualquer 

dependência  psicológica  ou  compulsão  por  algum  tipo  de  jogo  (bingo,  pôquer,  etc.),  comida,  sexo, 

computadores, internet, videogame, notícias, exercícios, trabalho ou TV, entre outros. 
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O  Capítulo 2  dedica uma boa parte dos  relatos às atividades desenvolvidas pelo 

coletivo paulista “Garrafas Térmicas”, como performances urbanas de sentido relacional. A 

participação neste coletivo foi de grande importância para a pesquisa e deu ensejo para a 

observação da cooptação exercida por equipamentos do SESC às suas práticas performativas. 

O jogo parece se estabelecer a partir de pequenos convites para exibição do trabalho dentro 

das unidades do interior, como teste de capacitação. Num segundo momento, as unidades da 

capital (no caso, a cidade de São Paulo) são oferecidas e o grupo aproveita a oportunidade, 

como uma forma geral de reconhecimento. 

Esse exemplo introduz a transformação de uma ação política em uma exibição pública 

mais espetacular, transformação sutil que raramente os artistas e grupos percebem. Desta 

maneira, também se dá a apropriação de espaços físicos da cidade. Citando novamente o 

SESC, mas entendendo que representa outras potências financeiras, como os bancos, no 

loteamento da capacidade cultural da cidade; o conceito de ocupação é basicamente tomado 

de assalto para legitimar, frente ao público, a apropriação de áreas que poderiam ter outros 

destinos menos agenciados, como o grande espaço constituído em frente ao Mercado 

Municipal de São Paulo com a demolição do famoso “Treme-Treme” e das construções 

vizinhas. Hall indica que “somos constituídos pelos processos inconscientes de ideologia, 

naquela posição de reconhecimento ou fixação entre nós mesmos e a cadeia de significados, 

sem o qual nenhum significado ideológico seria possível”, (HALL, 2013 p.195). O 

agenciamento e a relação de pertencimento e aceitação parece estabelecer uma conjuntura 

pública de legitimação do sequestro de bens físicos e simbólicos. 

As  expressões  artísticas  acabam  por  se  renderem  aos  eventos  nas  formas  de 

espetáculos e encerrados nas novas galerias, que são equipamentos de maior acesso público; 

criando modalidades de pertencimento através de atividades múltiplas que dispersam a crítica 

por se colocar a serviço da comunidade com uma pluralidade de jogos de lazer. Desta forma, 

escamoteiam as contradições, por exemplo, grandes áreas da cidade são precarizadas e depois 

ocupadas por equipamentos culturais que priorizam apresentações grandiosas e relegam às 

produções mais individuais e às exposições temáticas, discursos vazios de um consumo 

passivo e assujeitamento ideológico; ao mesmo tempo em que a região de seu entorno exibe 

condições de degradação insustentável. 

As performances permitiram também compreender, no momento da ação, os 

compromissos culturais que se fecham ou se abrem nas relações de encontros entre culturas 

num campo de lutas de classe, que são lutas no campo político e econômico mas, 

recentemente, transparece muito mais no campo cultural. O performer faz a representação 
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objetiva do sujeito ideologicamente constituído e expõe a necessidade de refazer a perspectiva 

de subjetivação do outro a partir de encontros e eventos cujas atualizações são imediatas. 

 
 
 
 

 

A performance como prática cotidiana 
 

 
 
 
 

Sempre há um descompasso entre o projeto e a estrutura final do trabalho, entre aquilo 

que almejamos fazer e aquilo que conseguimos fazer. Não só pela dialética entre o projeto e 

contingências, mas por aquilo que também nos emociona durante o processo e, 

inevitavelmente, faz com que o propósito da pesquisa se modifique. O interesse na relação 

entre o cotidiano e o sistema das artes e entre a produção e as experiências artísticas no espaço 

urbano e o sistema das artes se transformou em inúmeros momentos, mas foi um dos que 

permaneceu. 

Pensar a relação entre economia estética, as poéticas e as singularidades, conceitos 

que vão sendo desenvolvidos através de análises, significa pensar a relação entre arte e o 

sistema das artes e, num espectro um pouco mais amplo, pensar a relação entre a produção e a 

incorporação da produção estética. Uma faceta desta questão é a posição e o papel dos museus 

contemporâneos na institucionalização das artes. Entendendo que não são agentes únicos e 

isolados no âmbito desse processo, os museus contemporâneos inseridos no sistema das artes 

estão também contidos em um sistema econômico com estratégias planejadas para a 

estruturação da cidade via culturalização da própria economia e da estetização do cotidiano. 

Os museus seriam um dos elementos-chave, dada a sua relação com a produção e com 

as obras é bastante significativa para o sistema das artes, por conta de ser um dos principais 

agentes na absorção da produção estética para o sistema, tanto quanto em qualquer 

transformação  urbana,  e  é  sempre  importante  posicioná-los  como  lojas  âncoras  neste 

processo.   Aqui, é interessante o vínculo constituído no século XX entre a economia e a 

cultura, que vai auxiliar no jogo intrínseco ao próprio sistema econômico de cooptação e 

incorporação das subjetividades e das singularidades. Esses processos, que irrompem como 

potência e logo depois são incorporados como situações de acontecimentos que mostram 

força política, são rapidamente naturalizados, e apaziguados (JAMESON, 2011). 

Seguindo autores que pensam uma distinção entre uma prática mais poética e uma 

prática mais aguerrida na própria cidade, daqueles que têm sido chamado por alguns autores 
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de “artivistas”, o trabalho vem no sentido de tentar abranger e desenvolver certas 

singularidades sobre o pensamento predominante hoje da performance a partir do próprio 

trabalho como artista, da relação entre o corpo, a relação entre a performance e a cidade. 

Trabalhar as  performances  como  uma  possibilidade de  resistência dos  corpos  na 

cidade, como uma ação que tem uma resiliência num campo da arte, seja pela dificuldade de 

representação, que diminui cada vez mais, pelo seu caráter efêmero, seja pelo seu aporte 

centrado nos acontecimentos. Aliada a alguns dispositivos para evidenciá-la ou para aumentar 

sua ambiguidade como acontecimento apartado das relações normais, é possível atuar e captar 

as ressonâncias no cotidiano das pessoas, expondo os fragmentos aparentemente inúteis, mas 

que evidenciam uma perspectiva crítica das ações necessárias e produtivas do cotidiano. 

A realização desse contato como o cotidiano urbano por intervenções com dispositivos 

e corpos se constitui como “performance artística”, cujas singularidades cada vez mais 

abrangem o campo das artes e do sistema das artes, expandindo suas abordagens e suas 

leituras. A partir desse envolvimento do artístico com práticas cotidianas, foi possível abordar 

as duas questões principais da pesquisa, que são: a existência de singularidades inerentes às 

práticas cotidianas pode ser traduzida como poéticas que são capazes de agir na construção de 

subjetividades alternativas a uma mundialização que se pretende absoluta? Como se dá o jogo 

de valores mercadológicos e agenciamentos institucionais que, através de políticas culturais, 

controlam  as  poéticas  singulares  mantendo-as  como  ilegítimas,  ilegais  ou  provocam  a 

absorção das experiências, transformando-as em objetos estéticos? 

A efemeridade da performance artística se equipara às mesmas efemeridades das 

poéticas produzidas ou ligadas às práticas cotidianas e, nesse sentido, sua relação com as 

políticas culturais e públicas é também semelhante: é feita de astúcia e de dissimulação. "Sua 

apreciação engraçada ou artística refere-se também a uma arte de viver no campo do outro” 

(CERTEAU, 2014, p. 81). Há, em ambas, ao romperem certos limites operatórios, tanto a 

proibição, como a possibilidade de cooptação. Contudo, essas sobrevivem como necessidades 

naturais e não tem limites precisos, são do tipo tático e, como observa Certeau: 

 
 
 

 
Nesses exemplos de terrenos onde se podem rastrear as modalidades específicas 

das práticas ‘enunciativas’, manipulações de espaços impostos, táticas relativas a 

situações particulares, abre-se  possibilidade de analisar o imenso campo das ‘artes 

de fazer’ diferente dos modelos que reinam em (princípio) de cima para baixo da 

cultura habilitada pelo ensino (do superior ao primário) e que postulam, todos eles, 

a   constituição   de   um   lugar   próprio,   independente   dos   locutores   e   das 

circunstâncias, onde construir um sistema a partir de regras que garantam a sua 

produção, sua repetição e verificação.” (CERTEAU, 2014, p. 81). 
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Essa relação com o sistema se determina quase que exclusivamente por processo de 

agenciamento para a cooptação, integração e contenção que, para Certeau, está amparado nas 

razões científicas, responsável por eliminar dos discursos operatórios as “astúcias”, os 

“deslocamentos”, as “elipses” para construir para si um sentido próprio (CERTEAU, 2014). 

Os processos de agenciamento parecem se fortalecer por um círculo vicioso, a serviço 

de uma subjetividade fabricada a partir das grandes máquinas sociais, midiáticas, linguísticas, 

dentre outras, que autores como Felix Guattari, Michel Foucault e Gilles Deleuze tratam como 

processos de subjetivação dominante5   (Cf. GUATTARI, ROLNIC, 2005, p. 142). O cenário 

internacional, além de não possibilitar a visibilidade cultural dos novos grupos assimilados 

pela globalização da economia, provoca a diluição dos compromissos locais por dispositivos 

institucionais, a serviço de uma internacionalização corporativa que limita o intercâmbio de 

valores dentro do qual as culturas se desenvolvem. 

 
 
 

 
Na  era  da  globalização,  a  tendência  dominante  é  a  constituição  de  mega- 

instituições culturais transnacionais, geridas segundo princípios empresariais, em 

geral envolvidas em grandes projetos de redesenvolvimento urbano nas cidades em 

que  se   implantam.  Na   dinâmica  engendrada  por   esse  processo,  emergem 

localmente novas grandes instituições culturais privadas, também inseridas em 

processos de reestruturação urbana, associadas às entidades transnacionais e 

patrocinadas  por  corporações  e  grupos  financeiros.  Verdadeiros  aparelhos  de 

captura do espaço urbano e da produção cultural. (BRISSAC, 2008, p. 12). 
 
 
 
 

As possibilidades surgidas com a emergência de uma esfera pública conectada em rede 

mundial atualizam a relação hierarquia entre instituição e público em que se agrava a crise do 

papel regulador do Estado. O público é inserido num panorama de padronização do gosto 

ditado pela mediação cultural institucionalizada. Um dos modelos deste tipo de agenciamento 

são as megaexposições globais de arte contemporânea. 

5 
A subjetividade, para Foucault, é definida como uma relação que o sujeito estabelece consigo mesmo, a partir 

de uma série de procedimentos que são propostos e prescritos ao indivíduo, em todas as civilizações, para fixar 

sua identidade, mantê-la ou mudá-la em função de um certo número de fins (EIZIRIK, 1997). Podemos 

compreender, portanto, que para Foucault a subjetividade é constituída historicamente. O sujeito não existe como 

uma forma determinada. O sujeito é formado pelas práticas que o constituem. Nessa perspectiva, à luz de um 

enfoque multidisciplinar integrando os campos da filosofia, sociologia, psicanálise e antropologia, Guattari 

(1986, 1992) postula que o que caracteriza fundamentalmente o capitalismo, nas suas diversas formas de 

existência, é um determinado modo de produção de subjetividades. Nesse sentido, a subjetividade, no mundo 

atual, permanece massivamente controlada pelos dispositivos de poder e de saber, que colocam as inovações 

técnicas, científicas e artísticas a serviço das figuras mais retrógradas da sociedade. (Cf. Joana Dark Costa, 

2011). 
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No   sentido de entender o processo de agenciamento e suas abrangências, que a 

pesquisa buscou abordar como uma relação interdependente entre artistas e instituições 

culturais, as condições iniciais de análise foram postas em duas fases como uma sintese do 

posicionamento dos artistas e das instituições neste processo de agencimento, como segue: um 

artista, na cidade, fora dos museus, desimpedido, completamente puro, operando as suas 

performances a partir de suas singularidades, de suas subjetividades, que ainda não foi 

cooptado até esse momento. Numa segunda fase, o sistema interfere e coopta com as suas 

várias formas de ação e agenciamento. 

A partir daí, quando as leituras se tornaram mais densas e penderam para as ciências 

sociais e as práticas performáticas nas ruas foram se intensificando e se desdobrando em 

diálogos com grupos e participações em ações de vários tipos, surgiu o interesse por pensar a 

partir das contradições inerentes a qualquer arte e as artes surgidas também em circunstâncias 

desligadas da noção de sistema6. Um dos embates deste tipo ficou claro quando da integração 

ao coletivo “Garrafas Térmicas”. 

Muitos destes coletivos de artistas também se sentem valorizados quando são 

convidados por uma instituição como o SESC (Serviço Social do Comércio), podendo assim 

ser incorporados num processo geral, num jogo que se enquadra pela perspectiva do artista na 

seguinte lógica: “eles me usam, mas eu também uso o espaço deles”. Para a pesquisa, pensar 

esse contexto, excluindo as contradições entre fazer uma produção crítica e admitir ser 

assimilado pela instituição, é admitir que pudesse existir lugar para certa ingenuidade no 

seguinte  sentido:  os  artistas  não  estão  assimilados  só  quando  passam  a  ser  o  foco  de 

exposições nacionais ou internacionais e afins. Existe uma relação interdependente que esta 

implicita no complexo jogo social hierarquicamente constituido. 

Adotei então, o paradigma de que alguns artistas, não importa o trabalho que 

desenvolvam, estão fora do sistema, lutando contra a corrente, e não se veem como mais um 

destes agentes do próprio sistema, seja da arte, seja da cultura oficial. 

Temos  que  reconhecer  que  o  ser  humano  é  intrinsicamente  contraditório,  as 

instituições são igualmente contraditórias, os artistas também o são. Assumir as contradições e 

ambiguidades parece tornar as ações, as práticas e os fenômenos mais ricos; inclusive para 

que se possa distinguir todas estas camadas. Esse ponto de vista é uma contribuição do trazida 

 

 
6 
Para além das produções culturais e industriais que fazem parte de um amplo espectro das produções humanas, 

existe uma divisão entre esferas legítimas e valorizadas, amparadas pelas ciências e outras esferas que ficam 

restritas ao plano do “caseiros” e ao do “senso comum”, desvinculado de processos científicos. No campo 

cultural, define-se como “alta cultura” e “baixa cultura”, o regime parcialmete inconsciente em que certas 

camadas produtivas não se pensam fazendo arte, pois ela pertenceria a uma outra ordem social. 
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pelo pós-estruturalismo contra as grandes narrativas e as estratégias atuais via táticas, eventos, 

acontecimentos. Estabelecemos, portanto, a compreensão de uma estrutura mínima na qual se 

assenta a situação da performance no território da cidade. 

 
 
 
 

 

Economia estética 
 

 
 
 
 

A globalização contemporânea está associada ao surgimento de novos mercados 

financeiros desregulamentados, ao capital global e aos fluxos de moedas, grande o suficiente 

para desestabilizar as economias médias, as formas transnacionais de produção e consumo. 

Essa nova configuração global se liga, ainda, ao crescimento exponencial de novas indústrias 

culturais, impulsionadas pelas tecnologias de informação, bem como ao aparecimento da 

“economia do conhecimento” (HALL, 2013, p. 64). 

As relações econômicas, políticas e sociais se estruturam em campos diversos e 

influenciáveis, que podem ser entendidos como formas de economia. Por exemplo, a 

“economia de trocas simbólicas”7, de Pierre Bourdieu, a “economia do Dom8, amplamente 

investigada por Marcel Mauss e a “economia dos afetos9. Estas são, na realidade, economias 

intersticiais que sobrevivem de maneira não declarada, porque estão alocadas entre as formas 

de economia reconhecidas que dominam o sistema. As relações mercantis que permeiam a 

 
 

7 
A Economia das Trocas Simbólicas é uma investigação que lança luz renovadora sobre a realidade social. A 

sociedade é vista como um campo de batalha operando com base nas relações de força manifestadas dentro da 

área de significações. Atitudes, práticas, grupos de poder e de decisão, níveis de discurso e estruturação de 

imagens informam o campo ideológico de uma dada cultura e, para compreendê-lo, Piere Bourdieu (2011) 

reconduz, de forma original, o estudo da simbolização às suas bases sociais. Fonte: Sergio Micele em introdução 

a Economias das Trocas Simbólicas de Pirerre Bourdieu, 2011). 
8 
A “Economia do Dom” é fruto dos estudos de Marcel Mauss, tratado em seu célebre “Ensaio sobre a Dádiva” 

de 1924 onde traz a compreensão da dádiva como o sistema de trocas básico da vida social permite romper com 

o modelo dicotômico típico da modernidade, pelo qual a sociedad e ou seria fruto de uma ação planificadora do 

Estado ou do movimento fluente do mercado. O entendimento do sentido sociológico da dádiva quebra esta 

dicotomia para introduzir a idéia da ação social como «inter-ação», como movimento circular acionado pela 

força do bem (simbólico ou material) dado, recebido e retribuído, o qual interfere diretamente tanto na 

distribuição dos lugares dos membros do grupo social como nas modalidades de reconhecimento, inclusão e 

prestígio. Por ser a lógica arcaica constitutiva do vínculo social, a dádiva integra potencialmente em si as 

possibilidades do mercado (retenção do bem doado) e do Estado (possibilidades de redistribuição das riquezas 

coletivas). Fonte: Paulo Henrique Martins. “A economia do dom e a visão de Marcel Mauss”, Revista Crítica de 

Ciências Sociais, 73, Dezembro 2005, p. 53. 
9 
Economia dos afetos é, para Spinosa, a existência que se desenrola a partir da relação dos muitos afetos que se 

sucedem num mesmo indivíduo e entre as afetações que diferentes indivíduos causam uns nos outros, numa 

infinita rede de relações da qual todos participam necessariamente. Fonte: 

https://laboratoriofilosofico.wordpress.com/tag/spinoza/ Acesso em 03 de março de 2016 . 
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produção cultural, assim como o jogo de valores e experiências nas “estruturas dominantes” 

(HALL, 2013), se inserem neste contexto como “economia estética”. 

À margem das determinações institucionais de controle da vida social, sobrevivem 

práticas que ocupam os vazios espaciais e produzem singularidades, como poéticas que 

constituem sítios potenciais de resistência, intervenção e alternativas de tradução. Essas 

poéticas são derivadas de pequenas aventuras “desviacionistas” (CERTEAU, 2014) dos fluxos 

das  atividades  produtivas  dentro  do  cotidiano  urbano.  Indefinidas  e  incompletas  como 

sistemas significantes, são desconectadas dos interesses comerciais e sobrevivem das sobras 

materiais num tempo recuperado da produção. Não são produtos prontos para serem inseridos 

nesta economia e parecem mantém algum grau de liberdade e de experimentação ao se apartar 

da racionalidade produtivista. Como destaca Certeau: 

 
 
 

 
[…]  esse  resto,  abandonado  pela  colonização  tecnológica,  adquire  valor  de 

atividade “privada”, carrega-se com investimento simbólico relativo à vida 

cotidiana, funciona sob o signo das particularidades coletivas ou individuais, torna- 

se em suma a memória ao mesmo tempo legendária e ativa daquilo que se mantém 

à margem ou nos interstícios das ortopraxias científicas ou culturais. (CERTEAU, 

2014, p.132, 133). 
 
 
 
 

Indo além de seu valor comercial ou semântico, elas trazem potencialidades para 

representar um interstício social10  capaz de rompimento do “muro branco”11, criado pelas 

operações  de  mediação  sistemática  de  toda  produção  cultural  (DELEUSE,  GUATARRI, 

2011). 
 

A consideração destas produções singulares como estratégia de mudança de modelos 

de comportamento e de relações permite uma aproximação com as ações de minorias, que são 

 

 
10 

O termo interstício foi usado por Karl Marx para designar comunidades de troca que escapam ao quadro da 
economia capitalista, pois não obedeciam às leis do lucro. O interstício é um espaço de relações humanas que, 

mesmo inserido de maneira mais ou menos aberta e harmoniosa no sistema global, sugere outras possibilidades 

de  troca,  além  das  vigentes nesse  sistema. Fonte:Danilo Fleury. As  cidades, da  industrialização à  estética 

relacional. In: PEIXOTO, Elane Ribeiro; DERNTL, Maria Fernanda; PALAZZO, Pedro Paulo; TREVISAN, 

Ricardo (Orgs.)    Disponível em: http://www.shcu2014.com.br/content/cidades-da-industrializacao-estetica- 

relacional. Acesso em 30 de outubro de 2015. 
11

Muro Banco é a superfície onde se aloja o significante ou onde, para Deleuse e Guatarri (1995), a linguagem é 

indexada. Parte do sistema que os autores chamam de máquina abstrata de rostidade, cujos conceitos se 

aproximam das máquinas binárias de aparelhos de poder e o seu respectivo processo de formalização de palavras 

de ordem que devem ser transmitidas, comunicadas sem nenhuma espécie de ruído. Fonte: A máquina abstrata da 

rostidade: Notas sobre artes, literatura e filosofia a partir de Samuel Beckett. Disponível em 

http://www.questaodecritica.com.br/2008/05/a-maquina-abstrata-da-rostidade/ Acesso em 24 de 

julho de 2015. 

http://www.shcu2014.com.br/content/cidades-da-industrializacao-estetica-relacional
http://www.shcu2014.com.br/content/cidades-da-industrializacao-estetica-relacional
http://www.shcu2014.com.br/content/cidades-da-industrializacao-estetica-relacional
http://www.questaodecritica.com.br/2008/05/a-maquina-abstrata-da-rostidade/
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participantes do grande jogo de valores, porém se situam mais próximas dos lugares 

degradados. Espaços esses, que são presenças negativas ou negativizadas pela “rede de 

coerções e seguranças socioeconômica” (CERTEAU, 2005, p. 105), mas que expressam 

potencialidades nas suas ações de sobrevivência e de expressão mínima. 

Pretendemos investigar, por este viés, a formação de novas poéticas e, para isso, 

contrapomos as intervenções artísticas, como as performances, para estabelecer conexões 

entre as atividades ordinárias e as “culturais” e o posicionamento do museu na 

contemporaneidade, em sua relação com essa produção. “É exatamente esta produção singular 

e menor, esse ponto singular da criatividade que terá um alcance máximo na produção de 

mutação da sensibilidade em todos estes diferentes campos que chamei de revolução 

molecular” (GUATTARI, ROLNIK, 2005, p. 134). 

O século XX primou pela busca do novo no sistema das artes, na medida em que a 

economia estética cresceu e se estabilizou. Por fim, associou-se de vez com o capitalismo 

financeiro, apropriando-se do conceito de cultura. A submissão a esse novo parceiro, a que 

estaria sujeita toda produção cultural, é evidente, se pensarmos que a apropriação é central no 

discurso liberal capitalista. 

As singularidades são também as resiliências das realidades cotidianas em forma de 

anomalias contrárias às customizações e que: 

 
 
 

 
Surgem primeiramente com visibilidade em seu próprio território de pertença e 

intentam abrir “brechas” necessárias para a produção de uma subjetividade não 

mais capturada pelo princípio do desvalor humano. Por que não abordar sob a ótica 

de que há chances de emergência de novos fluxos de vida brotando num território, 

desde sempre, considerado unicamente sob o prisma das pulsões de morte? 

(TAKEUT e BEZERRA, 2012).12
 

 
 
 
 

A presença negativa, neste caso, está ligada às experiências subjetivas de perda e falta 

que permeiam as áreas material e socialmente degradadas. Nestas condições, repousam a 

positividade de uma ausência latente. Onde se assentam, as ações de experiências estéticas 

promovem a autonomização da subjetividade, ampliando um processo no qual as minorias, ou 

 
12  

Relato de  experiência junto a  um coletivo jovem (Associação Posse  Lelo  Melodia –  Guarapes/Natal) . 

Levando-se em conta o dinamismo cultural (articulado ao político), identificado em algumas “periferias urbanas” 

das  grandes  cidades  brasileiras,  onde  se  faz  presente  um  movimento cultural  juvenil  (hip  hop),  a  nossa 

abordagem em campo se desenvolve, entre outras metodologias, através de oficinas de histórias de vida em 

coletividade. Fonte: Pobreza, Jovens e Resistências - desde 2007. Ciências Sociais/UFRN artigo apresentado por 

Norma Takeuti e Marlos Alves Bezerra em 2012. 
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o próprio sujeito, poderão encontrar referenciais novos e intrínsecos para romper com 

“redundâncias dominantes, os extratos de ressonâncias”13, abrindo-se para o desenvolvimento 

de “singularidades múltiplas” convergentes (Cf. GUATTARI, ROLNIK, 2005, p. 142). 

As relações de produção e de circulação da cultura estão relacionadas aos processos de 

regulação  e  emancipação  com  os  quais  o  sistema  político  e  econômico  interfere  na 

organização da sociedade. Emancipação pressupõe a transposição de obstáculos para o pleno 

desenvolvimento  do  sujeito,  enquanto  a  regulação  é  composta  por  mecanismos  que 

enquadram o sujeito num determinado modelo. O contexto institucional ao qual as artes que 

definem a alta cultura se submetem faz parte dos mecanismos de regulação parecem se 

identificar com o que Certeau (2014) define como “plano estratégico”, enquanto que as 

práticas cotidianas, por sua vez, podem ser tomadas como “plano tático”. 

 
 
 

 
Desde que a nossa cientificidade, substituindo os lugares “próprios” dos 

terrenos complexos das astúcias sociais e suas línguas “artificiais” pela 

linguagem ordinária, permitiu e impôs à razão uma lógica do domínio e da 

transparência   [...]   onde   o   invisível   saber   escapa   ao   poder   visível. 

(CERTEAU, 2014, p. 78, 148). 
 
 
 
 

As “astúcias sociais” são procedimentos que se apropriam das práticas cotidianas, das 

bordas, dos meios limites, e cujo saber invisível pode colaborar para o desmonte da 

subjetividade dominante. Transformações no campo social são dependentes da recuperação e 

do  desenvolvimento  da  cultura  e  podem  ser  alcançadas,  entre  outras  formas,  pela 

reapropriação dos meios culturais de comunicação de massa – as experiências de Felix 

Guattari14, por exemplo, com as rádios livres. (GUATTARI, ROLNIK, 2005, p. 141). 

No “plano tático”, proposto por Certeau, “haveria uma proliferação de manipulações 

aleatórias e incontroláveis, dentro de uma imensa rede de coerções e seguranças sócio- 

econômicas” (CERTEAU, 2014, p. 98), então, pequenas inserções são possíveis no fazer 

 

13 
Redundâncias dominantes e extratos de ressonâncias – conceitos trabalhados por Félix Guattari e que dizem 

respeito à supressão de capacidades do indivíduo ou de grupos no desenvolvimento de suas potencialidades, 

através da modelização do comportamento, principalmente por meio da atuação da mídia como mediadora dos 

processos de subjetivação, produzindo a serialização de subjetividades impostas pela sociedade de controle. 
14 

Pierre-Félix  Guattari  –  (volleneuve-les-sablons,  1930  –  Cour-Che,  1992).  Foi  um  filósofo  e  militante 
revolucionário francês. Esquizoanálise, transversalidade, ecosofia, caosmose entre outros, são alguns dos termos 

usados pelo autor. Foi muito longe nesta desteritorialização e criou uma obra na qual o problema do desejo 

singular é inseparável do político, da indústria, da informática, das instituições. Inconsciente institucional, para 

além, aquém, junto com o inconsciente individual. Coloca o problema da subjetividade – em um sentido bastante 

diferente da tradição filosófica – no centro das questões políticas e sociais contemporâneas. Fonte: 

http://www.wikivisually.com/lang-pt/wiki/Felix_Guattari Acesso em 22 de março de 2015. 

http://www.wikivisually.com/lang-pt/wiki/Felix_Guattari


29  

 

cotidiano e este fazer, que se constitui como experiência diferenciada, sempre possuirá um 

teor estético. Para Certeau (2014), a diferenciação se caracteriza como “Arte de viver no 

campo do outro”. Singularidades tratadas como anomalias são micropolíticas que agem como 

uma cunha que amplia qualquer fissura no “muro branco”. 

 
 

Uma formalidade das práticas cotidianas vem à tona nestas histórias, que invertem 
frequentemente as relações de força e, como as histórias dos milagres, garantem ao 

oprimido a vitória num espaço maravilhoso, utópico, [...] a sombra das práticas 

cotidianas que consistem em aproveitar a ocasião e fazer das memórias o meio de 

transformar o lugar [...]. Este é o momento equilibrista e tático, o instante da arte 

(CERTEAU, 1998, p. 85, 150). 
 
 
 
 

 

Aspectos históricos 
 

 
 
 
 

A globalização da economia, ponto fundamental do amplo espectro político e social da 

modernidade, se consagra como um sistema de cooptação e fragmentação de culturas, tanto 

no âmbito de países, como de pequenas comunidades. O gesto habitual é substituído pelo 

gesto induzido pelo consumo, a um corpo cultivado para determinadas habilidades. (Cf. 

FOUCAULT, 1999, p.192). 

A falência gradativa do modelo funcionalista produz uma indústria de crise que, 

principalmente nos países do terceiro mundo, serve como ferramenta de controle e expansão 

da  customização:  excluindo-se  as  exceções  e  as  anomalias.  Os  sistemas  midiáticos 

apropriados pelo projeto democrático tornam-se, na prática, um instrumento de dissolução das 

diferenças, um meio de homogeneização do pensamento, da opinião, da vontade e mesmo do 

sentimento. Desse modo, o custo da produção personalizada é reduzido. 

Um dos modelos de exportação no panorama das artes foram os Museus de Arte 

Moderna, tendo como referência o Museu de Arte Moderna (MoMA) de Nova York, no 

contexto das programações de recuperação do governo americano frente à crise de 1929. Este 

modelo foi também atualizado com o reaparelhamento dos museus a partir da década de 1980, 

com projetos urbanísticos que preparavam as cidades para os megaeventos culturais. Para 

termos um exemplo desta ocasião, a própria cidade de São Paulo segue com projetos de 

gentrificação15     e  higienização  dos  centros.  Este  processo  acaba  por  impor  condições  de 

 

15 
Gentrificação  é  um  processo,  ao  mesmo  tempo  físico,  econômico,  social  e  cultural  num  contexto  de 

mundialização do capital financeiro, num procedimento generalizado associado a projetos de "regeneração" 
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sobrevivência nas áreas degradadas a partir da cultura de resistência, como será relatado no 

capítulo 2. 

Este modelo de sociedade começa a ser questionado também pela produção estética, 

como a retomada das estratégias das vanguardas históricas, porém associado ao incremento 

político, com o surgimento do conceito de artivismo. Singularidades que escapam à 

customização, e incluem o espaço urbano nas questões da arte e da estética. São exemplos 

destas singularidades pincipalmente, os grupos europeus Kobra e Fluxo, a Internacional 

Situacionista - encabeçada por Guy Debord nos anos 1960 - e as gerações sucessivas de 

artistas artivistas, como Archigran, Super Studio e Acionistas vienenses, entre outros 

precursores das performances arte e das intervenções como crítica ao urbanismo. Artistas 

performáticos abrangem um amplo campo de ações, encontrando as expansões do teatro e das 

artes plásticas, da música e da dança contemporânea. 

Essas manifestações têm, em comum, a intenção de ir na contramão do movimento do 

sistema, que persegue a possibilidade de controle, a fim de eliminar as diferenças, reduzindo- 

as ao mesmo denominador comum, o que garantiria a previsibilidade das manifestações 

sociais. 

Das teorias que pensam nas relações entre cultura, cidade e capitalismo, a partir do 

final dos anos 1960, Henry Lefebvre, por exemplo, em seu livro “O direito à Cidade”, traz a 

questão da dimensão do encontro e da criação do novo num contexto de fragmentação social 

amplamente refletido nas condições urbanas e na produção cultural. Tais abordagens teóricas 

permitem refletir sobre os planos e estratégias políticas locais, como as "viradas culturais" 

enquanto imaginário gentrificante, na medida em que substituem as potencialidades locais, e 

os conflitos sociais lá existentes, por uma imagem da cidade marcada pela diversidade, 

higienizada, destituída de conflitos e desejada como forma de investimento, lazer e moradia. 

Reforça-se, com isso, a cultura como símbolo de status e distinção social, operando a 

substituição imaginária das classes e práticas sociais existentes na vida cotidiana, além de 

uma desidentificação, ou apagamento, da vida vivida. A remoção dos entraves operados pelas 

políticas culturais, neste sentido, conduz à reprodução do espaço urbano como mercadoria. 

Neste contexto a cultura e, em especial, as instituições artísticas, passam a fazer parte 

da  estrutura  de  poder  mundial. As  grandes  corporações associadas  aos  seus  respectivos 

urbana, com forte presença do capital global associado a planos políticos locais, bem como a forte repressão aos 

movimentos políticos de oposição à gentrificação que operam principalmente com o apoio de manifestações 

artísticas bastante inventivas. O termo foi utilizado inicialmente, pela socióloga britânica Ruth Glass (1963), para 

caracterizar um  fenômeno típico  de Londres  e  cidades inglesas: uma ação  pontual, realizada por  agentes 

privados, que resulta na retomada das regiões centrais pela classe média londrina e, consequentemente, na 

revalorização e modificação do perfil social de seus habitantes (GLASS, 1963); ou seja, um processo de 

substituição de classes sociais, associado à valorização do espaço. 
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estados nacionais incorporam, na sua estratégia de poder; todas as alegações emancipatórias 

que num certo momento foram privilégio do discurso da grande arte. Segundo Jameson: 

 
 

 
A economia acabou por coincidir com a cultura, fazendo com que tudo, inclusive a 

produção de mercadorias e a alta especulação financeira, se tornassem cultural, 
enquanto que a cultura tornou-se profundamente econômica, igualmente orientada 

para a produção de mercadorias (JAMESON, 2001, p.73). 
 
 
 
 

As próprias administrações das cidades lançam mão da cultura como polo de 

sinalização, para as elites, de que se trata de um lugar seguro para morar e fazer negócios, o 

que corresponde ao consumo gentrificado, ou seja um padão de consumo voltado somente 

para as pessoas ricas. 

Até mesmo para as teorias do “fim da arte” e do fim da história, debates intensificados 

a partir da década de 1960, Jameson procura identificar uma disposição política por possíveis 

ligações e cumplicidades entre instituições culturais e o sistema das artes. Debates esses que, 

para o autor, tiveram a intenção de defender os valores ocidentais, reavivando o pensamento 

de Hegel. "Algo que também pressupõe um alto nível de investimento na cultura oficial e na 

alta cultura, cuja posição influente é vista com extensão do poder estatal" (JAMESON, 2001, 

p. 75). 
 

Estas considerações são importantes para o trato histórico das principais questões 

desta pesquisa, porque evolvem a relação profunda entre o Estado e a Cultura, refletida na 

constante intensificação de cooptações e no agenciamento ou criminalização das anomalias. É 

nesse contexto que situamos as performances atuais, cuja gênese principal está nos 

Happenings  e  nas  aberturas  das  representações  teatrais  para  uma  práxis  política.  "As 

invenções teatrais se posicionam então, como um gesto simbólico de protesto estético". 

(JAMESON, 2001, p.75). 

Rosalind Krauss16    argumenta sobre a “virada” ocorrida tanto no campo da produção 

artística, quanto nas instituições que as veiculam. Segundo a autora, estaria ocorrendo com os 

museus, a partir de fatores como a transformação da instituição Guggenheim em algo como 

uma museum industry, algo da mesma ordem do que sucedera em todos os outros setores em 

que a produção em escala industrial também acabou por se instalar: a franquia de conceitos. O 

que evidencia isso é a imediata multiplicação da demanda de museus Guggenheim mundo 

 
16 

Artigo apresentado no CIMAM de 1990, em Los Angeles “A lógica cultural dos museus no capitalismo 
avançado”, fazendo clara referência a Jamenson (KRAUSS, 1990) 
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afora, segundo o modelo dos parques temáticos da Disney. Esta pesquisa se serviu, ainda, da 

autora brasileira Otilia Arantes, para um entendimento maior do processo iniciado em Londres 

e conhecido como Cultural turn, no qual se reconhece a aliança entre poder econômico e 

cultura. 

 
 
 

 
Não há dúvida, trata-se de um verdadeiro tournant que trouxe a cultura para o 

coração dos negócios -- o encontro glamoroso entre cultura, dinheiro e poder -- e 

que se expressa no que venho chamando de “culturalismo de mercado”, a propósito 

do papel desempenhado pela cultura nas novas gestões urbanas, mas que serve para 

designar este amálgama inédito entre cultura e mercado. É claro que não estou me 

referindo  à  simples  relação  entre  arte  e  mercado,  sem  cujo  contraponto  de 

nascença, quase sempre hostil, mas não raro convergente, não se teria notícia de 

algo como a moderna obra de arte autônoma -- como já se disse, uma mercadoria 

paradoxal. Estou sim me referindo a essa inédita centralidade da cultura na 

reprodução  do  mundo  capitalista,  na  qual  o  papel  de  equipamentos culturais, 

museus a frente, está se tornando por sua vez igualmente decisivo. (ARANTES, 

2000, p. 6). 
 
 

 

O destino dos povos colonizados se concentra em culturas de exceções, cuja 

necessidade de integração traz contradições profundas ao modelo capitalista neoliberal. É 

possível observar que a fragmentação das culturas pelas estratégias do capitalismo provoca a 

desterritorialização e a desidentificação, com características semelhantes a diásporas, 

provocada pela descolonização. A condição da vida urbana e a produção cultural derivam em 

grande parte destes fatores. "O conceito fechado de diáspora se apoia sobre a concepção 

binária de diferença. Está fundada sobre a construção de uma fronteira de exclusão e depende 

da construção de um 'Outro' e de uma oposição rígida entre o dentro e o fora". (HALL, 2013, 

p. 36). 
 

Esquematicamente, a argumentação desta pesquisa se divide em quatro capítulos, nos 

quais propomos discorrer sobre os conteúdos das práticas artísticas urbanas implicados na 

política e na cultura contemporânea. Trata-se da leitura de um trabalho artístico pessoal, com 

forte influência de uma vivência política, mas sem abandonar estes aspectos em nome de uma 

perspectiva cultural restrita e que se esforça para englobar formas de conhecimento, 

estabelecendo interlocuções com campos adjacentes, como a educação, o urbanismo e as 

produções audiovisuais. 

Os capítulos 1 e 2 expõem um conjunto teórico, juntamente com análises de 

experiências estéticas e intervenções variadas - como eixo empírico da pesquisa - a partir das 
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ideias de Michel de Certeau, para uma abordagem das relações de produção das quais 

emergem poéticas de resistência como condição de sobrevivência e reconhecimento: “[d]os 

práticos anônimos aos artistas reconhecidos, milhares de redes informais fazem circular, nos 

dois sentidos, os fluxos de informações e garantem esses intercâmbios sem os quais a 

sociedade morre” (CERTEAU, 2012, p. 9). 

Não se distanciando das práticas estéticas que derivam das experiências de inversão 

dentro das práticas cotidianas, o autor ainda possibilita o entendimento da cultura em dois 

planos, um do ponto de vista de uma classe superior escolarizada e, outro, no plano do senso 

comum. Nesse segundo caso, a cultura é tomada como cultura popular de menor valor e a ser 

controlada e explorada pelas classes superiores. Este percurso já traz as ideias iniciais sobre os 

confrontos entre produção cultural e estetização: “[o] próprio espírito que animava as 

representações as abandona. Ele não desapareceu. Está em outro lugar, no estrangeiro, longe 

das estruturas que sua partida transforma em espetáculos lamentáveis ou em liturgias da 

ausência” (CERTEAU, 2012, p. 30). 

Para o capítulo 2, principalmente, foi importante também da obra de Oliver Mongim 

que, com Luce Giard, participou de grupos de pesquisa de Certeau. Ambos têm, portanto, uma 

linha de pensamento próxima para tratar do espaço urbano onde o sujeito habita, na falta de 

outros espaços e de outras culturas. Pela constatação de que nas cidades a dinâmica dos fluxos 

sobrepõe-se às ocupações dos lugares, é possível abrir um viés de reflexão sobre a experiência 

urbana e procurar os mecanismos que os habitantes preservam, a fim de vivenciar os lugares. 

Imersa neste fluxo, práticas que poderia ser traduzidas como uma real experiência urbana, 

estão circunscritas a vestígios de nostalgia ou completamente perdida para a grande maioria, 

mas reservada em interstícios do cotidiano, nas formas de fazer que, para os grupos mais 

marginais, traduzem-se em formas de sobreviver. 

 
 
 

 
O bom equilíbrio entre os lugares e os fluxos, tornou-se ilusório". […] Símbolo de 

libertação, da emancipação, a cidade não se resume a uma experiência territorial, 

material e física: ela está na cabeça, ela é mental. […] Uma cultura urbana não 

pode ser somente patrimonial, artística, arquitetural, ela exige que um espaço tome 

forma política e que ele encontre uma coerência a fim de se precaver contra a 

fragmentação do urbano (MONGIN, 2009, p. 23). 
 
 
 
 

O espaço e o território não se traduzem mais especificamente por uma simples área 

geográfica Esses mesmos conceitos se aplicam a práticas políticas, sociais e culturais e, mais 



34 

recentemente, agrega-se ainda ao espaço mental. 
 

O  terceiro  capítulo  aprofunda  as  questões  trazidas  por  Certeau  para  as  práticas 

 

 

culturais, mas também se serve de Stuart Hall para questões de identidade cultural, 

multiculturalismo e hibridismos sustentados por referenciais hegemônicos e ideológicos. As 

ocupações, intervenções e experiências são estratégias culturais que fazem a diferença mas, na 

maioria dos casos, apenas deslocam os dispositivo de poder. Os deslocamentos são, para Hall, 

a imagem da relação da cultura com as estruturas de poder. 

 
 
 

 
Pode-se fazer pressões através de políticas culturais, em uma “guerra de posições”, 
mas a absorção destas pressões pelas relações hegemônicas de poder faz com que a 

pressão resulte não em transformação, mas em deslocamento; da nova posição 

fazem-se novas pressões. (HALL, 2013, p. 12). 
 
 
 
 

O entendimento de que as estruturas se renovam a partir da absorção de suas críticas e 

de rupturas permite compreender a produção estética como uma instância de enunciação 

coletiva que constantemente se renova para conseguir sobreviver. Essas circunstâncias são 

bastante observadas nas produções marginais e “invisíveis”. 

Identificando, nos espaços urbanos, outras formas de leituras das práticas cotidianas 

que sobrevivem em contraste com as políticas culturais e em busca do reconhecimento, 

encontram-se as formas de inovações culturais que, de certa maneira, expõem uma estética de 

sobrevivência irredutível ao sistema, cuja ruptura constitui um ato permanente de resistência 

inconsciente, que apresenta novas formas de subjetivação ligadas à reconstrução do sujeito ou 

da diluição da identidade tácita. 

O quarto capítulo é dedicado às práticas artísticas como inscrições poéticas arraigadas 

no senso comum que são experiências conhecidas e não pensadas, fissuras nas quais a 

subjetividade se estabelece, bem como suas formas de cooptação pelos sistemas das artes. A 

esse processo, denominamos “estetização”, que é a absorção de valores simbólicos gerados 

pelas experiências estéticas e pelas poéticas inerentes às práticas cotidianas para transforma- 

las, independentemente de seu aspecto formal, em objetos estéticos que passam a pertencer ao 

acervo cultural organizado e gerenciado pelo sistema das artes, como modelo universal 

simbolizado pelos museus, galerias e espaços reservados às artes. 

Embora estejam presentes em diversos pontos desta dissertação, , as questões de 

ideologia  e  de  multiculualismo  de  Hall  serão  retomadas  no  quarto  e  último  capítulo, 
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juntamente com Boris Groys, autor nascido na então Alemanha oriental, para tratar dos jogos 
 

de  valores  mercadológicos  e  dos  agenciamentos  institucionais  promovidos  a  partir  das 

 

 

instituições “museus”, principal vetor em que as práticas cotidianas, as experiências artísticas 

e as criações estéticas estão sujeitas a se deixar integrar, perdendo assim seu potencial de 

transgressão. 
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1 EXPERIÊNCIAS ARTÍSTICAS NO COTIDIANO URBANO 
 

 
 
 
 

A produção humana é, antes de tudo, uma produção de sujeitos. Assim, apresenta as 

características e o ponto de vista de quem a produz enquanto sujeito e como autor. A partir de 

sua elaboração, as produções acabam por adquirir um valor de troca, mais do que um valor de 

uso. Por esta perspectiva, podem ser agenciadas pelo sistema no qual estão inseridas, como 

objeto artístico ou científico, em ambos os casos com caráter cultural e simbólico. O caráter 

simbólico dessa produção responderá à consciência coletiva da época. Esta consciência parece 

se determinar por um sistema que busca a representação de uma totalidade para a qual nada 

permanece exterior. (Cf. ADORNO, 2009, p. 29). 

A produção está sempre ligada a um sistema de produção local que, atualmente, está 

vinculada a uma estrutura globalizada. Assim, o caráter cultural recai sobre o “objeto” 

produzido como forma de expressão e pensamento de localidade determinadas. Tais 

localidades podem estar no centro do sistema ou ocupar suas bordas, apresentando-se como 

lugares de exceção. As produções estéticas que parecem demandar mais deste valor cultural 

servem-se de estratégias mais livres de utilização dos recursos locais; por isso, afastadas do 

centro, imprimem um caráter mais político às produções como forma de reconhecimento. 

Há, no entanto, um pensar dominante que, pela repressão e anulação das dinâmicas 

livres do pensamento e das práticas, faz com que essas produções não sejam simplesmente 

volatizadas, mas amarradas a conteúdos cujas determinações são controladas por categorias e 

projetadas para, no fim, recair sobre uma constante produção de consensos. 

 
 
 
 

 

1.1 Experiências estéticas e experiências urbanas 
 
 

 
Em contraste com esta sistematização que permite colocar tudo em categorias, resta 

para a produção, imbuída de um sentido cultural, a escolha de transpor a força do pensamento 

para a “determinação aberta dos momentos particulares” (ADORNO, 2009, p. 29). Esses 

momentos particulares ligados “às práticas”, conforme a abordagem de Michel de Certeau, 

podem, mesmo sob determinação por terem sido constituídos dentro do sistema, configurar 

um topos do pensamento, pelas táticas objetivas da produção artística. Isso ocorre porque elas 

promovem estados de suspensão das certezas, o que envolve riscos e novidades, mas favorece 
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a entrada numa relação em que as definições não cerceiam a saída de si, mas inserem falhas 

nos ritmos e nos fluxos, expondo suas contradições escamoteadas. 

Para se constituir como um elemento de resistência e de reconhecimento, a prática 

dentro da produção cultural neste caminho precisaria, então, evidenciar o fazer individual e 

afastar seu processo produtivo da padronização, com o objetivo de “constituir um espaço 

dentro do qual o indivíduo pudesse finalmente manifestar a totalidade de sua experiência e 

inverter o processo desencadeado pela produção industrial” (BOURRIAUD, 2011, p. 13), o 

que significaria inventar espaços na vida cotidiana que se subtraíssem à dominação do poder. 

Embora enfeixada em  um sistema que visa à  pasteurização do  pensamento e  da 

unidade cultural em todo o globo, a produção estética do final do século XX esteve alinhada a 

todos os recursos de práticas artísticas e culturais. Ela trouxe para o campo das artes o 

conhecimento estratégico das produções contidas no cotidiano, evidenciando a relação 

local/global a partir de táticas aparentemente desinteressadas e particulares da produção 

estética,  mas  com  conteúdo  político,  social  e  urbano.  Se  considerarmos  uma  leitura 

historicista, como é comum ao registro do percurso das manifestações culturais e artísticas até 

o final do século XX, é possível demarcar um percurso que vem das primeiras vanguardas 

europeias e russas, passando pelas manifestações dadaístas e pelos read made de Marcel 

Duchamp, até os trabalhos de bricolagem e de colecionismo ritualístico de Kurt Schwitters, 

anteriores à primeira guerra mundial. Essa gênese continua com o desdobramento das 

experiências de Schwitters e dos dadaístas, realizadas por Allan Kaprow, Merce Cunningham, 

John Cage, Robert Rauschenberg e pela vertente americana, entre outros. 

Dentro desse tipo de produção, as performances artísticas urbanas trazem um aporte 

muito interessante para ser analisado. São movimentos de interferência e interação no espaço 

cotidiano, limitado por normas e práticas intensamente vigiadas, que configura as cidades 

contemporâneas. Espaços onde se garante o livre fluxo de mercadorias e de serviços, mais do 

que a existência afetiva de sujeitos relacionais. Esse mecanismo de vigilância contínua faz 

com que a saída desse modus operandi seja uma ameaça à segurança e não um encontro com 

os benefícios da vida pública; o que torna o espaço público incerto, “e o sujeito que ali se 

arrisca é indeciso, é por isso que ele se esconde por trás de uma máscara." (MONGIN, 2009, 

p. 69). 
 

A performance urbana, como forma de produção estética, mantém uma liberdade de 

leitura que garante boa parte de seu sentido relacional. Embora traga um movimento novo 

para um espaço em que já existem coisas acontecendo, ela se realiza e se modifica no 

momento do encontro e a partir da participação do outro. É um movimento que inicia como 
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proposta artística, mas que pode de imediato ter uma leitura política pela ocupação do espaço 

público com corpos que se dispõem a reconfigurar as especificidades do lugar. A performance 

artística, instaurada no espaço do cotidiano, alimenta forças subjetivas contidas nas estruturas 

e nos sujeitos e os traz para a região de confronto das ideias; configurando um espaço de troca 

de afetos. Corpo e espaço se confrontam e se completam e o performer tem consciência de 

que "o espaço é um prolongamento do corpo, as coisas estão em círculo ao seu redor" 

(MONGIN, 2009, p. 63). 

A performance, enquanto forma de manifestação artística, se alinha a movimentos 

culturais de resistências e, embora subsista apenas em partes e sob a forma de registros, é 

observada de perto pelo sistema. Incorre no risco de ser criminalizada ou organizada como 

produto artístico a ser estetizado. Porém, alerta para as poéticas iminentes no movimento 

cotidiano de produção como forças políticas descoladas dos modos de assujeitamento e de 

objetificação da lógica capitalista, por exemplo, por sua efemeridade temporal e material, por 

sua impossibilidade de ser assimilada prontamente sem grandes inversões e, principalmente, 

por se constituir a partir da leitura e participação do público. 

A estetização se deduz de uma estratégia escriturística, cujo aparelhamento disciplinar 

na modernidade, indissociável da reprodução possibilitada pela imprensa, provocou o 

isolamento da voz como campo da expressão popular e promoveu a escrita como campo 

científico de fixação do conhecimento. Segundo Michel de Certeau: 

 
 
 
 

O “progresso” é do tipo escriturístico. [...] Oral é aquilo que não contribui para o 

progresso, “escriturístico” é aquilo que se afasta do mundo mágico das vozes e da 

tradição. […] Talvez toda experiência que não é grito de prazer ou de dor seja 

coligida pela instituição. Toda experiência que não é deslocada ou desfeita, por este 

êxtase, é captada pelo “amor do censo”, coligida e utilizada pelo discurso da lei. 

Ela é canalizada e instrumentada, é escrita pelo sistema social. (CERTEAU, 2014, 

p. 204-221). 
 
 
 
 

Para as intervenções, são aproveitadas as relações próprias dos ambientes urbanos que, 

num primeiro nível, o da escrita poética e da expressão dos corpos, se apresenta sob a forma 

de uma infinidade de trajetórias que são “indissociáveis da mobilidade corporal, desenham um 

imaginário, um espaço mental e permitem uma liberação, uma emancipação" (MONGIN, 

2009, p. 61). As dimensões públicas e políticas das experiências urbanas ocorrem porque, 

independente dos lugares estigmatizados como públicos possibilitarem uma experiência 

pública, onde termos opostos são colocados em tensão - como o centro e a periferia, o dentro 
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e o fora, o interior e o exterior – é preciso encontrar o melhor ritmo entre esses opostos para 

uma integração. 

A experiência urbana é a experiência do cotidiano, da vida ativa na cidade, mas ela é 

diferente da experiência estética, como nas performances, que buscam evidenciar as práticas 

do dia-a-dia enquanto portadoras de uma subjetividade camuflada, mas em estado de latência. 

A distensão do pensamento pelo fazer antiprodutivo, característico da experiência 

estética, que de alguma maneira esgarça as normatividades, inclusive dentro de sua própria 

sistemática, organiza um movimento de subjetivação17, sem ser reparadora, conciliadora ou 

compensatória. A partir desse enfoque, não é de todo impensável uma transformação das 

características passivas da atuação do sujeito frente a uma lógica produtiva e à formas 

normatizadas de comportamento social. 

Intervenções, como as performances artísticas, são ocasiões que tornam possíveis 

experiências urbanas que jamais são consumadas, acabadas ou totalizadas. Elas resgatam estas 

“vozes”, não como grito de prazer ou de dor, mas como desvio que escapa à lei do nomeado. 

Elas são fluidas e se reconstituem a cada momento, por cada participante, e aliam-se ao 

burburinho que é “um enumerável de singularidades”. (CERTEAU, 2014, 179). 

 

 
 
 
 
 

1.2 Análise I - Performances Urbanas 
 

 
 
 

Nas performances analisadas a seguir, procurou-se entender os conceitos colocados 

anteriormente através da abordagem dos participantes em suas relações humanas e sociais, 

através dos jogos ou de ações inusitadas, nas quais observamos o comportamento de quem 

participa como convidado ou inesperadamente e, no momento da ação, perdem o escudo de 

seu próprio personagem cotidiano. A ocupação performática se aproxima do drama teatral, 

com seus conceitos de “palco”, “público” e “história”. Nas experiências aqui analisadas, esses 

elementos foram substituídos pelos conceitos de “encontro”, “ação” e “participantes 

coautores”. 

Foram realizados “encontros” em uma feira livre de frutas, verduras e derivados, na 

Rua da Palmeiras, situada no bairro da Santa Cecília, na cidade de São Paulo. As ações 

ocorreram aos domingos, às 12h30, em frente à estação do Metrô que leva o nome do bairro. 

17 
Para Alain Tourane (2006, p. 166), o processo de subjetivação é “a construção, por parte do indivíduo ou do 

grupo, de si mesmo como sujeito”. 
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Foram feitos registros fotográficos e gravações com uma câmera de aparelho celular. 
 

Os “participantes coautores” foram os feirantes e frequentadores da feira livre, que 

prevaleciam em meio a um público bem diversificado, senhoras moradoras do entorno e 

moradores de rua. 

No primeiro encontro, a situação da feira livre se apresentou como um sistema todo 

integrado, no qual se destaca uma relação de intencionalidade entre os participantes, que 

permite compreender e participar dos pregões e outras demandas da relação; como um jogo 

performático já estabelecido. A mobilidade intensa dos compradores e o pouco espaço 

disponível para a circulação ocasionavam encontrões e engarrafamento nos corredores mais 

estreitos e em barracas de produtos mais procurados. Além do despojamento nas atitudes, 

trajes  e  acessórios  de  compra,  observamos  que  as  atitudes  dos  clientes  são  de  muita 

sobriedade, com uma integração quase ritualística no compartilhamento dos espaços e 

produtos,  um  movimento  orgânico,  livre  de  artifícios,  com  os  participantes  envolvidos 

completamente absortos em suas atividades, conforme demonstram as fotos. 
 
 
 
 

Ilustração 1: Feira livre Santa Cecília – SP, 2016. Foto: Patrícia Faria. 
 

 

Fonte: arquivo do autor. 
 
 
 

 

O pregão dos feirantes18 se apoia na teatralidade dos gestos e falas que procuram 

expressar confiança, sabor, preço e uma tradição que ainda se liga ao campo. Esta dinâmica 

amplia a sensação de ritual performático pela sonoridade, pelo reconhecimento e respostas 

corporais conhecidas. A voz do pregão, pelas “divergências e tangenciamentos”, promove 

uma construção espacial singular com uma rede de ligações em meio ao burburinho 

incompreensível  da  feira.  Destacamos  a  repetição  de  padrões  que  transparecem  nos 

 

18 
O pregão representa, segundo Bakhtin, as malezas da língua em suas variações e interpretações, a exacerbação 

da ambiguidade e ambivalência, ironiza, produz o riso e a crítica. O pregão é a linguagem da praça pública “livre 

e em seus aspectos positivos”. (Bakhtin, 1997, pg. 142). 
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movimentos de recepção dos clientes, nos reposicionamentos de produtos, na graça com os 

nomes de produtos formando conceitos ambíguos e de segundas intenções envolvendo a 

sexualidade ou o erotismo, conforme relata Zunthor, “[...] comportamentos repetíveis 

indefinidamente,   sem   serem   sentidos   como   redundantes   são   os   da   performance”. 

(ZUNTHOR, 2007, p. 32). 

Neste primeiro momento, o espaço não parece sofrer alterações pela simples passagem 

do performer com a câmera, mesmo pelo fato de ele estar gravando. Sua atitude parece fazer 

parte de uma gestualidade reconhecida e agregada ao cotidiano e, por  conta disso, não 

expande as dimensões espaciais do gesto do performer e nem gera excepcional alteração dos 

movimentos  da  feira.  Instauramos  um  passeio  aleatório,  sendo  possível  reconhecer  e 

apreender detalhes singulares das condições dinâmicas do local. O corpo do performer é 

dirigido e influenciado pelo espaço por onde é possível transitar; outros fatores como cor, 

formas e posições têm efeito retardado sobre sua gestualidade. A condição local reduz o 

tempo da ação, propondo uma abordagem rápida pelos planos contínuos da câmera, porém, 

apesar da fluidez do gesto e da permanência reduzida, algumas relações começam a se 

estabelecer, revelando a intencionalidade camuflada do performer, que acaba por se distanciar 

do ritmo e da imersão natural característica dos compradores. A permanência da ação garante 

um espaço onde é possível a aproximação dos feirantes e a inclusão da ação em seus pregões, 

que reflete nos participantes. 

No segundo “encontro”, a “ação” foi mantida no mesmo local, horário e com os 

mesmos participantes. Foi planejada como um desdobramento da primeira experiência mas, 

dessa vez, expandindo o corpo do  performer por um dispositivo, a saber, uma moldura 

dourada com padrões clássicos de 80 cm X 120 cm, com passe-par-tout branco. O interior, 

contudo, era vazio, evidenciando uma condição de dentro e fora, um espaço de onde se 

observa e se enquadra os elementos do espaço. 

A utilização de aparatos extras para a ampliação do corpo e da ação é muito 

característica das performances e, principalmente, quando se trata de uma abordagem 

performática no espaço urbano. É possível, através destes recursos, aumentar a ambiguidade 

da ação e, com isso, permear mais os movimentos do performer no movimento normal dos 

participantes. A ação pode variar em grau de intensidade, que vai desde uma apresentação à 

parte, até a sua completa diluição nos interstícios da trama cotidiana. 

A abordagem do espaço se caracterizou pela caminhada de atravessamento do espaço; 

portando a moldura, assim como um cliente habitual da feira, sentindo o ritmo e a reação dos 

participantes.  Sentindo-se  imerso  na  massa  intensa  de  movimentos,  sons  e  formas,  o 
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performer procurou ativar o espaço. Para isso, transformava seus gestos num ritual de 

contemplação da moldura, deixando o tempo fluir e o espaço expandir-se ao seu redor, como 

uma bolha invisível que absorve toda sorte de reações do público frente ao estranhamento. “A 

linguagem instala-se nessa ambiguidade entre aquilo que ela implica e aquilo que ela revela” 

(CERTEAU, 2012, p. 82). A gestualidade do performer se ligou à presença do quadro, que 

funcionou como auxílio à visualidade e à expansão dos seus movimentos, para fundar um 

novo espaço dentro do fluxo normal da feira. As qualidades e conceitos culturais ligados à 

moldura não foram os fatores primários para a escolha do objeto, mas esta atribuição se 

tornou bastante forte desde o início, gerando comentários e inclusões de falas ao pregão, 

ligados à história da arte. 

A interferência causou uma diminuição do ritmo corporal dos presentes e uma espécie 

de reconexão do espaço com um novo padrão de percepção, identificado pelas variações de 

atitudes e reflexos imediatos no ambiente, inferindo nas falas, nos pregões, nos olhares e nas 

ofertas dos produtos. A atitude dos presentes passou da simples contemplação à inclusão na 

experiência pela captação de fotos por  celulares. Percebemos, também, o  incômodo e a 

tentativa de expulsar a interferência ambígua para fora desse espaço de conforto. 
 

 
 
 

Ilustração 2: Intervenção performática - Feira de Santa Cecília - SP – 2014. Foto: Patrícia Faria. 
 

 

Fonte: arquivo do autor. 
 

 
 
 
 

A performance “se liga ao espaço através do corpo num laço que se valoriza por uma 

noção de teatralidade” (ZUNTHOR, 2007, p. 39). Para o performer, o estranhamento também 

foi singular, por desconhecer as reações possíveis do receptor frente ao estranhamento 

produzido pela abordagem e a força física e de concentração que deveria ser empregada para 

sustentar a ação até que a quebra do ritmo espacial fosse evidente e gerasse possibilidades de 
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participação. A participação, para Claire Bishop, sugere “uma nova compreensão da arte sem 

espectadores, uma arte em que toda pessoa é produtora” (BISHOP, 2012, p. 241). Embora 

Bishop, ao fazer essa afirmação, traga também a questão da impossibilidade da participação 

efetiva, a ambiguidade aumentada pela escolha de um corpo performático inexperiente e a 

redução de artifícios afasta-se um pouco das características de produção autoral e, por 

conseguinte, de obra de arte. Isso evidencia o aspecto espacial e relacional dessa experiência, 

além  de  alertar  para  o  conceito  situacionista  em  que  a  “situação  construída”  pretende 

substituir a representação artística pela realização experimental da “energia” artística nos 

ambientes do cotidiano. 

O performer traz o “fantástico do corpo” que traduz uma transgressão com relação às 

normas da sociedade e, sem ser elemento único ou critério absoluto da teatralidade, auxilia no 

reconhecimento do espaço de ficção que já é próprio da feira (Cf. ZUTHOR, 2007). 

Outro autor que possibilitou um viés de análise das condições culturais e expressivas 

de uma feira livre é Vilém Flusser (1994), na medida em que propõe os gestos como 

movimento simbólico, sendo que cada cultura apresenta uma codificação reconhecida para 

seus membros. Neste sentido de espaço ficcional construído, os acordos podem exteriorizar-se 

por meio da pluralidade dos movimentos corporais que se articulam e se expressam através de 

um jogo de gestos que produzem afetação. As simbolizações e os acordos são imprescindíveis 

para as experiências estéticas e também para o estabelecimento de um novo espaço de cultura 

implantado na normatividade do sistema, como nesses centros comerciais à moda antiga. 

A experiência realizada procurou ativar a pluralidade dos movimentos corporais pelas 

interferências intencionais nas quais novos gestos trazem novos significados. As feiras livres 

tendem a ser excluídas, gradativamente, da lógica comercial dominante. Mas elas resistem, 

assim como as formas de produção simbólica das minorias e representam um conflito de 

muitos regimes de sensorialidade para os quais confluem arte e afetação. 

O riso festivo, por exemplo, como um dos aspectos mais importantes no que diz 

respeito ao conjunto das criações populares, é, nesse ambiente da feira livre, um elemento 

ativo nas negociações de espaços e produtos. Como é relatado por Mikhail Bakhtin 

(BAKHTIN, 2013), ao se amparar no polo positivo das ambivalências, esse espaço promove a 

desconstrução do poder com uma inversão bem humorada dos valores e hierarquias 

constituídas, contrapondo-se ao dogmatismo e à seriedade da cultura dominante. 

 
 
 

 
Sua verdadeira natureza é a expressão da plenitude contraditória dual da 
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vida, que contém a negação e a destruição (morte do antigo), consideradas 

como uma fase indispensável, inseparável da afirmação, do nascimento de 

algo novo e melhor (BAKHTIN, 2013, p. 54). 
 
 
 
 

Inserir um elemento novo nesta paisagem já distendida pela ocupação da feira livre, já 

naturalizada no imaginário geral da cidade e que interfere  no ritmo do bairro e dos habitantes 

é uma tarefa difícil. A intervenção pode dar -se como uma invasão descontextualizada, por 

isso ser impedida ou no pior dos casos produzir relações irrisórias em vista das que ali já se 

pratica.  Portanto, estas intervenções performáticas buscaram “celebrar a festa”19, aliando-se à 

subcultura presente na “praça pública” ativada principalmente pela forma despojada e instável 

de seu vocabulário. 

As possibilidades de refundação de um local devem muito à atuação da palavra, sua 

utilização na feira livre prima pela solidariedade entre os participantes; não se pratica a 

palavra de acusação ou intimidação, busca-se antes provocar o riso. A feira livre, neste 

sentido, parece suspender temporariamente as convenções do sistema e, em substituição, 

apresenta um movimento de aproximação promovido pelo lugar refundado. Nessas atuações, 

são característicos os trajes confortáveis e despojados, o que denota um afastamento do ritmo 

urbano para o qual a lógica do consumo traz dificuldades em relação às trocas sensíveis. Para 

Certeau, a vestimenta é um dos códigos mais rígidos e ritualísticos, pois ratifica contratos 

secretos dos grupos. A transgressão a este código se equipara à transgressão das ordens 

estabelecidas e isto é tolerado à proporção em que se aproxima da representação teatral. 

Talvez por isso o público procure interpretar a ação performática como só uma representação. 

(CERTEAU,  2014,   p.   48).   Os   atos  performáticos,  inseridos  no   cotidiano  enquanto 

experiências artísticas, como esses realizados na feria livre, são marcados pela presença do 

participante de maneira imediata. As ações do performer atualizam virtualidades ligadas ao 

sujeito e aos objetos e, como o ritual, podem ser sentidas para além do momento de seu 

acontecimento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 
Mikhail Bakhtin, ao tratar do tema interpretando os escritos literários de François Rabelais que, tratou o riso na 

Idade Média como uma sensação subjetiva de pertencimento ao povo, ao Estado, à Pátria, em estado contínuo de 

crescimento e renovação, de forma que a festa, ao proporcionar a alegria, representaria a vitória sobre os temores 

e os horrores do Além, os tiranos e os poderosos que os oprimiam. (Bakhtin, 2014, p. 79). 
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Ilustração 3: Feira-livre de Santa Cecília apresentando um espaço com uma cultura refundada. - SP – 

2016 - Foto: Patrícia Faria. 
 

 
 

Fonte: arquivo do autor. 
 
 
 

 

A feira livre, contudo, não oferece uma apropriação ou uma intensificação do novo 

sistema de relação ali constituída pelos participantes, mesmo quando da provocação pela 

inserção da performance. O lugar parece estar subjugado por uma lógica que mantém uma 

situação consciente do modelo de consumo dominante. A teatralidade é muito presente neste 

ambiente, muito mais do que na maioria dos ambientes urbanos, mesmo naqueles que se 

constituem para outros tipos de mercados ao ar livre, nos quais a possibilidade de jogos 

cênicos se reduz a uma descontração momentânea. Nas imediações, o mesmo público assume 

as características de sua vida citadina cotidiana normal, excluindo qualquer expansão do 

comportamento, como se perdessem a proteção do lugar instaurado pela feira livre. 

 
 
 
 

 
1.3 Análise II - Derivas performáticas 

 

 
 
 

A mesma moldura das experiências nas feiras livres foi utilizada como dispositivo para 

a ativação da deriva como uma performance artística urbana. Foram realizadas inúmeras 
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ações na cidade de São Paulo, algumas pelas periferias e outras em áreas mais específicas, 

próximas ao centro, que não parecem estabelecer um campo preparado para atividades 

artísticas,  embora  sejas  foco  de  vários  grupos  de  ativismo  com  o  aporte  de  elementos 

estéticos. 

O entendimento desta prática como performance é algo muito pessoal e se articula 

com o pensamento e a pesquisa de mestrado desenvolvida durante os últimos quatro anos; por 

meio da qual foi possível abordar esta prática tanto pelos conceitos de derivas urbanas dos 

situacionistas, quanto pelas pesquisas recentes sobre arte efêmera e política, como a das 

“fuleragens”, de Bia Medeiros (UNB), da “performance socialmente engajada” da 

pesquisadora Tânia Alice (UNIRIO), e das “poéticas do desmonte” da pesquisadora Marta 

Bayão (ECA-USP). 

A ação acontece como uma caminhada pelas ruas e praças, sem precisar marcar um 

rumo antecipadamente, isto é, busca-se “o caminhar errático” (BAYÃO 2016). Essas práticas 

têm como referência contemporânea a estética relacional de Nicolas Bourriaud (2009) e as 

táticas de sobrevivência e de expressão que levam ao reconhecimento, principalmente em 

Michel de Certeau (2012). Elas encontram suporte, ainda, nos conceitos de “incorporação” e 

de “comportamento restaurado” de Schechner, bem como nas possibilidades de abusar da 

arbitrariedade entre significantes e significados encontrados na filosofia de Derrida ou nos 

efeitos políticos que a presença do sensível evoca, dimensão a que se dedica a antropóloga 

indiana Veena Das, para quem a interferência e a restauração não são atos heróicos, mas 

podem se dar no cotidiano. Há, para finalizar, o interesse despertado pelas situações de 

conflitos  sociais,  novas  fronteiras  sutis  demarcadas  dentro  do  espaço  urbano  e  de 

hibridizações culturais, que vêm sendo tratadas em arcabouços teóricos como o pós- 

colonialismo,  sobre  o  qual  refletem  autores  como  Stuart  Hall,  por  exemplo,  em  sua 

abordagem das políticas culturais pelo viés da heterogeneidade, provocada pela distensão das 

relações sociais e produtivas pela lógica do capitalismo globalizado. 

Portanto, o interesse desta pesquisa traz subscrita a questão posta pelas políticas 

públicas para o campo cultural e o embate no campo urbano para o reconhecimento de grupos 

minoritários como produção de identidade a partir de elementos estéticos, práticas artísticas e 

posicionamento frente ao sistema de produção excludente. Como a vida na cidade pressupõe a 

busca de relações afetivas e de local para habitar e trabalhar, num plano bastante próximo a 

esses aportes está também nas questões do urbanismo moderno e suas contradições. 

Os artistas, ou coletivos de artistas, que normalmente utilizam o espaço urbano como 

prática política/estética almejam o alinhamento com os habitantes e praticantes de certas 
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localidades, como maneira de proporcionarem conteúdos para suas próprias experiências e 

reflexões sobre as relações e as expressões. Para isso, parece necessário subverter os 

movimentos e os rumos do cotidiano em suas práticas locais. As abordagens desses artistas 

são normalmente feitas por meio de intervenções ligadas à pesquisas artística no campo das 

artes visuais e do teatro. 

Qualquer abordagem a cerca de uma localidade trará o entendimento de que cada qual 

possui sua peculiaridade. Mas os seus usos e costumes seguem prescrições para os caminhos e 

os modos de caminhar, reais e imaginários praticados ali. São reações subscritas às práticas 

como forma de subjetividade compartilhada, o que permite um entendimento comum das 

maneiras e atitudes próprias do local e lhe dá sua singularidade. Propor as caminhadas como 

intervenção é uma maneira de vivenciar o espaço para encontrar novos sentidos nos rumos 

prescritos para a vida urbana. Estes novos sentidos concorrerão com os já introjetados nos 

praticantes do espaço pelas formas de uso, pelas estruturas arquitetônicas e urbanísticas, pelas 

mídias, por busca de segurança e comodidade e pelas relações possíveis, possibilitando assim, 

novas experiências e reflexões. 

 

 
 
 
 

Ilustração 4: Passagem pela estação do Metrô Brás em São Paulo com o dispositivo “moldura”, 15 de 

Julho de 2016. Foto: Patrícia Faria. 
 

 

Fonte: arquivo do autor. 
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Ilustração 5: Caminhada com o dispositivo “moldura” pela região do Bairro do Brás em São Paulo, 15 

de Julho de 2016. Foto: Patrícia Faria. 
 

 

Fonte: arquivo do autor. 
 
 
 
 
 
 

Entendida como “performance urbana” esta ação consiste na caminhada sem trajetória 

previamente traçada e procura reconstruir novas maneiras de se relacionar com o espaço de 

forma  mais  sensível  e  perceptiva,  ativando  o  que  encontra  no  percurso,  tanto  com  o 

dispositivo da moldura, como com o corpo. Esse procedimento se contrapõe à caminhada 

como forma de lazer ou trabalho pois, ao serem praticadas na cidade, excluem o sentido 

crítico de atitudes como, por exemplo, inversão, interrupção do fluxo ou inserção de novos 

ritmos das passadas. Os deslocamentos como lazer ou trabalho assimilam as estruturas e se 

utilizam delas como estruturas invioláveis. Alijadas de sentido crítico, elas são prontamente 

reconhecidos como atividades utilitaristas de lazer, como as corridas, os passeios no parque 

ou mesmo os deslocamentos ordeiros do fluxo para o trabalho. Nestas práticas, os acessórios e 

as roupas prefiguram a razão utilitarista do deslocamento, reforçando os campos preparados 
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para a utilização passiva e ordeira. 

Para procurar transformar essas atividades em práticas estéticas (Walkscapes - 

CARERI, 2013), necessitamos de alguns recursos, como o entendimento das práticas da 

região e dos dispositivos capazes de agregar novos sentidos simbólicos - dispositivos que 

possam parecer comuns, mas que, através de pequenas alterações, passam a ser vistos como 

incomuns e a causar estranhamento. Cabe, também, interpretar a ação como uma proposta de 

reflexão pessoal, de construção de relações com os praticantes locais e com os elementos 

encontrados. Os  dispositivos já existentes são inúmeros, alguns  inativos, outros bastante 

ativos - como o são nas feiras livres e as ruas de grande comércio. São como uma espécie de 

fluxos naturais da performance artísticas, pois são espécies de performances urbanas com 

multiplicidade de relações. 
 

 
 
 

Ilustração 6: Caminhada com o dispositivo “moldura” pelas ruas do bairro da Santa Cecília em São 

Paulo. 26 de Outubro de 2016. Foto: Guilherme Moraes. 
 

 

Fonte: arquivo do autor. 
 

 
 
 
 

A proposta é constituir uma prática artística, ou talvez uma experiência de relação que 

se ampare na ambiguidade da performance, para melhor permear os lugares e constituir 
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relações horizontalizadas, cujo fim é a constituição de um reconhecimento recíproco. 
 

Em qualquer caminhada, disputamos espaço como os praticantes locais, com os 

veículos, inúmeros obstáculos “naturais” e os instalados pelo comércio local em forma de 

propaganda, ou mesmo bancas de “camelôs”; assim como pelas obras públicas e pelo ritmo 

instaurado pela organização institucional urbana e sua lógica onipresente. O lugar se constitui 

historicamente por suas práticas, mas o espaço urbano tem a sua história atravessada por 

inúmeros interesses que nem sempre são locais e restringem outras lógicas de se instalar 

abertamente. Para Certeau, existe uma lógica escondida nas práticas do cotidiano urbano e nos 

fazeres artesanais que, constantemente, murmuram o futuro da ciência. Isso significa dizer 

que a grande reserva contida nas artes do fazer deve ser inventariada pela ciência antes de se 

tornar legítima. Há, portanto, um retardamento da eficácia das práticas desviacionistas, que 

antecede sua estetização por um “handicap temporal que separa dos saber-fazer a sua 

progressiva elucidação por ciências 'epistemologicamente superiores'”. (CERTEAU, 2014, p. 

129). 
 

Na cidade contemporânea, não é tarefa fácil nos perdermos, nem física nem 

mentalmente. Isso exige um trabalho de concentração e desprendimento que só a prática 

constante pode favorecer. Todas as suas formas, ritmos e caminhos encontrados remetem a um 

reconhecimento e há um retorno ao estado de consciência expandida, para o estado 

normatizado. Quando menos se espera, a caminhada, contrariando a proposta performática, 

integra-se ao ritmo do lugar. 

A ação procurou entender esta prática como uma deriva performática; aliás, como uma 

performance  de   longa  duração,  que  se   utiliza  do   corpo   para  uma   ocupação  “em 

deslocamento” que, com seus dispositivos, dispara a produção de novos ritmos, visualidades e 

relações. Conforme relatado, a partir das ações na feira livre, foram executadas inúmeras 

outras e a prática constante permitiu a construção de uma persona que assume o comando do 

corpo, do início ao fim do percurso. Embora proponha momentos de maior ou menor 

ambiguidade, o estado da ação é constante até que, no final, essa energia seja liberada por 

algum tipo de relaxamento. Essa constância produziu zonas de interesse e de afetividade no 

trato com a cidade. Há quase que um desejo intermitente de abordar a cidade e vivenciá-la 

desta maneira. As experiências repetidas produziram, também, um estado de pronto 

reconhecimento das elaborações possíveis durante qualquer percurso. Nesse sentido, além da 

proteção para perigos físicos iminentes, podemos reconhecer um estado poético que busca 

estabelecer laços afetivos e expandir as relações que se apresentam. 

O quadro clássico como dispositivo permite, como no ambiente da feria livre, expandir 



51  

 

o corpo, os movimentos e brincar com a leitura com público encontrado. É possível graduar o 

encontro, fazendo com que ele se intensifique ou se dilua. Durante todo o percurso, apesar do 

deslocamento, podemos perceber as afecções, mesmo no público que esteja relativamente 

distante e envolvido em suas atividades. 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 7: Caminhada com o dispositivo “moldura” pelas ruas do bairro Campos Elíseos em São 

Paulo. 26 de Outubro de 2016. Foto: Guilherme Moraes. 
 

 

Fonte: arquivo do autor. 
 
 
 
 
 
 
 

Todas as ações proporcionaram resultados interessantes para a compreensão da prática 

performática em locais públicos urbanos. O público encontrado a traduz muito rapidamente a 

interpretação das performances para o seu próprio perfil cultural e tem uma variação enorme 

de acordo com o lugar por onde se desloca. Nesse sentido, a performance ajuda a combinar os 

fragmentos nesta leitura e “cria algo não sabido no espaço organizado por sua capacidade de 

permitir uma pluralidade indefinida de significações” (CERTEAU, 2014, p. 241). 

A caminhada performática também permite reconhecer que, na cidade, existem e 
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conjugam-se vários campos preparados para atividades específicas e que corroboram com a 

teoria de que as práticas artísticas, como aparato cultural de uma política de reconhecimento e 

cidadania, não são propostas como um valor transversal e nem mesmo é permitidas, em 

alguns desses campos, sendo quase que desconhecidas em muitos deles. 

Uma das ações partiu do bairro Santa Cecília, região central da cidade de São Paulo, 

uma das mais antigas e com áreas de risco mais iminente para seus moradores e 

frequentadores; além de ser alvo das especulações imobiliárias mais intensas da capital. O 

deslocamento se deu da Alameda Barrão de Limeira em frente à sede de um dos mais 

importantes jornais do Estado, a Folha de São Paulo, em direção à estação de trem 

metropolitano Júlio Prestes e passando por ruas estreitas que saem na Praça Princesa Isabel. 

Neste trajeto, o ritmo do percurso teve que ser aumentado pela grande quantidade de 

moradores de rua ali existentes. Isto se deve tanto a uma percepção de perigo quanto à 

incapacidade, mesmo como persona, de suportar os encontros efetivados. 

 

 
 

Ilustração 8: Caminhada com o dispositivo “moldura” pelas ruas do bairro Santa Cecília em São 

Paulo. 26 de Outubro de 2016. Foto: Guilherme Moraes. 
 

 

Fonte: arquivo do autor. 
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Por outro lado, não foi possível romper uma percepção ética de respeitar os moradores 

de rua encontrados, em sua privacidade tão exposta, em favor de uma proposta estética 

experimental. Durante diversos percursos e pelos mais variados locais, esta percepção fez-se 

presente e, quando ela escapou ao domínio, houve perigos e reflexões muito negativas que 

perduraram no espírito e no desenvolvimento da pesquisa. 

Este mapeamento “letrado” foi reconhecido em fase posterior ao deslocamento, sendo 

que as ruas e saídas encontradas eram totalmente aleatórias. O que levou a esses locais, em 

todo  o  percurso, em outras palavras, foi algo  inerente ao próprio local, que induziu as 

decisões, o ritmo, os encontros e a tomada de rumo. As alternativas sobre essas questões 

durante a caminhada parecem ter sido influenciadas pelo local sobre o próprio corpo, o que 

muitas vezes é extremamente difícil de identificar. 

O estado “subjuntivo” (Schechner, 2006) é constante. Este estado que diz respeito a 

construção do sentido artificial, esse “faz de conta”, ou o “como se” necessário para a 

constituição da noção de pessoa separada de si que a performance exige. A influência do lugar 

sobre o corpo perceptivo e atuante, nessas condições, é total e produz um entrar e sair da 

persona, de maneira incontrolada. É a intensão chocando-se com a realidade encontrada e 

modificando os estados perceptivos e corporais; abrindo exceções nas quais novos comandos 

se tornam possíveis. Afinal, trata-se de um corpo naturalizado, reconhecido e ativo como 

outro qualquer corpo que ocupa um espaço. Portanto, é natural também que muitas das 

escolhas de ritmos, direções e espaços de ações, mais relacionais ou mais propositivas, sofram 

interferência direta do local. Estes momentos são os mais intensos e interessantes para a 

prática, pois se produzem percepções e estados alterados no corpo do performer. 

Minimamente, esses estados também são reproduzidos no local e nas pessoas que os praticam. 

Ações relacionais, ou expansivas, são criadas nos momentos em que se intensifica a 

condição performática. Por meio de operações mais poéticas e menos comuns, reduz-se a 

ambiguidade para forçar o entendimento ou aproximar a leitura da prática oferecida como 

uma “coisa” não natural acontecendo no espaço de convivência comum. 

Da Praça Princesa Isabel, o deslocamento passou pela região da “Cracolândia”, que 

ocupa o trecho final da Rua Helvétia e desemboca na estação de Trem Júlio Prestes. Da 

estação, seguimos para o centro, onde se situa a Praça da Sé e o “Marco Zero” de São Paulo. 

Percorremos um trajeto que passa pela Rua Santa Ifigênia, ponte Santa Ifigênia, Mercado 

Municipal e Pátio do Colégio, antes de chegar à Praça da Sé. Estas referências são marcos 

mais fáceis de localizar na região mas, para chegarmos a eles, passamos por inúmeras ruas 

que permitiram uma grande variedade de ações pontuais, movidas mais pela condição local, 
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que uma intenção específica de atuação. 
 

Para uma análise desses movimentos, nos servimos da obra de Certeau, principalmente 

no sentido de que a caminhada constrói-se como se constrói um texto. Há relativa semelhança 

entre essas duas práticas como construção de percursos que encontram os mesmos obstáculos, 

saídas e afins. O autor trata da leitura como uma operação de caça, na qual está implicado um 

público passivo com suas astúcias milenares de sobrevivência adormecidas por um sistema 

escriturístico que produz legitimidades e eficácia. “O público é moldado pelo escrito (verbal 

ou icônico), torna-se semelhante ao que recebe, enfim, deixa-se imprimir pelo texto e como o 

texto lhe é imposto” (CERTEAU, 2014, p. 238). E, por outro lado, é o próprio Certeau que 

entende a leitura como uma produção própria do leitor, que não toma o lugar do autor nem 

subscreve um lugar de autor, mas inventa outra coisa que não é a intenção trazida 

originalmente, mas uma nova combinação de fragmentos livres. 

O sentido geral do deslocamento vai se constituindo por duas espécies de astúcias que 

criam suas próprias expectativas. Uma que procura organizar um espaço legível (a 

performance) e outras, que se desembaraçam da regularidade dos códigos fixos e criam uma 

nova forma de leitura (espectador). Neste encontro, a obra pode se constituir. Seu sentido “não 

é, portanto definido por um depósito, por uma intenção ou por uma atividade autoral”. As 

leituras agregam material de apoio para os próximos passos do performer, e quanto mais se 

relaciona mais ganha significado para a prática, cuja leitura “ordena-se conforme códigos de 

percepção que lhes escapam” (CETEAU, 2014, p. 242). 

Cada uma dessas localidades identificadas nesse mapeamento apresenta a condição de 

espaço degradado e imerso nas relações de trabalho precário, policiamento ostensivo e grande 

fluxo de pessoas nas mais variadas atividades. Talvez, a característica mais impressionante 

seja a concentração de pessoas moradoras de rua na localidade identificada como 

“Cracolândia”. Há um verdadeiro acampamento, que ocupa toda a rua, impedindo a passagem 

e  a circulação de pessoas e veículos. As entradas são monitoradas por viaturas da polícia 

militar e unidades móveis de serviços sociais. Toda a região, em um raio de pelo menos um 

quilómetro, recebe influência dessa “maneira de viver” instalada no local. A partir desse 

núcleo principal, expande-se uma espécie de cultura de sobrevivência que permeia e marca 

presença, num embate vigoroso com o lugar e com tudo aquilo que representa o sistema. As 

relações são tensas e constantemente a violência sai de sua forma velada e atinge 

corporalmente esses habitantes. 

Esta concentração é um acontecimento recente, resultado do processo de gentrificação 

que atinge todo o centro da cidade, em vista da constante especulação imobiliária. Para a 
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região, entretanto, o fator determinante é a inclusão da região nos projetos de instalação de 

estruturas museológicas, como a Pinacoteca do Estado, o recém-incendiado Museu da língua 

Portuguesa, a sala de concertos Estação Pinacoteca e o Memorial da Resistência20. Outra 

manifestação dessa degradação foi a derrubada de vários prédios na região, que abrigavam 

cortiços verticais para a construção do Centro de Dança de São Paulo. Projeto que está parado 

há pelo menos dez anos. 
 
 

 

Ilustração 9: Enquadramento da entrada da Rua Helvétia, no Bairro Campos Elíseos em São Paulo, 

onde se situa a maior concentração de consumidores de “crak” em situação de moradores de rua: 26 de 

outubro de 2016. Foto: Guilherme Moraes. 
 

 

Fonte: arquivo do autor. 
 
 
 
 

20 
O edifício, conhecido principalmente por ter abrigado entre 1942 e 1983 o Departamento de Ordem Política e 

Social – DOPS, foi construído entre 1910 e 1914 para a instalação do Armazém Central e escritórios 

administrativos da Estrada de Ferro Sorocabana. Sediou também o Decon – Delegacia do Consumidor de 1983 a 

1998, data em que o prédio foi transferido para a Secretaria de Estado da Cultura. Após passar por obras de 

restauração, o edifício foi inaugurado em 2 de julho de 2002 para abrigar o Memorial da Liberdade. O prédio, 

cujo projeto em estilo eclético é atribuído ao arquiteto Francisco de Paula Ramos de Azevedo, caracteriza-se pela 

racionalidade dos espaços, reunindo em pontos estratégicos a circulação vertical, nas duas torres, em meio a 

grandes espaços livres. Externamente, a  fachada, obedecendo a  um eixo  central de simetria, em tijolinho 

aparente e detalhes de massa em relevo, confere elegância e sobriedade ao edifício que, juntamente com a 

Estação da Luz e a antiga Estação Júlio Prestes, compõe um cenário dos mais expressivos da arquitetura 

ferroviária. Fonte: Elisabete Mitiko dos Santos, publicado no Diário Oficial do Estado: Poder Executivo, Seção I, 

09.07.99, pg 24. 
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Esses projetos, incluindo outro mais ao centro, como o Paço das Artes, no Vale do 

Anhangabaú e o próprio redimensionamento do vale para receber grandes shows, fazem parte 

de  um  aparelhamento  da  capital  paulista,  nos  moldes  das  grandes  metrópoles,  para 

recepcionar eventos culturais mundiais. É preciso dizer que, cotidianamente, em períodos de 

entressafras destes grandes eventos internacionais, estes espaços continuam fechados para as 

relações com as comunidades fronteiriças; recebendo eventualmente espetáculos, exposições 

e feiras de artesanato regional como parte de uma política cultural da municipalidade. 

A introdução dessas especificidades locais, como relatamos na pesquisa, faz-se 

necessária porque elas fazem parte das influências que conduzem a performance durante o seu 

percurso e fundamentam as reflexões posteriores, como massa crítica agregada à produção de 

experiências estéticas na cidade. O que significa praticar um tipo de arte relacional no espaço 

urbano? Será isso se se resume em expor ideias e objetos em campos especificamente 

preparados? 

O sentido de permear os lugares pela performance foi realmente encontrar lugares 

limítrofes, onde ações culturais sempre acontecem como elemento estranhado e por mediação 

institucional que importa todos os elementos de áreas externas e sem ressonância para o local. 

Procuramos, nestes locais, as perspectivas de subjetivação encontradas em autores da 

sociologia como Oliver Monjin, Michel de Certeau, Pierre Bourdieu, Stuart Hall, Homi 

Bhabha, Nestor Garcia Cancline e em filósofos como Jacques Rancière, entre outros, que 

procuram traduzir o momento contemporâneo em termos de embate político-cultural entre as 

hibridizações culturais para uma sobrevivência e reconhecimento dentro do sistema capitalista 

universalizado. 

Nestes locais, percebemos as operações poéticas nas construções de narrativas e nas 

táticas dos fazeres diários pelos praticantes e que não estão ligados ao sistema das artes ou 

não se reconhecem como produção cultural, embora proponham formas inovadoras de 

pensamento e de relação. A apreensão da estética contida nestes fazeres depende do olhar 

estrangeiro que sobredetermina as formas. No trato diário, essas operações estão ligadas às 

formas de relação e de sobrevivência; portanto, evidenciam conteúdos mais políticos do que 

estéticos. A questão de produção utilitarista parece ceder lugar a uma emergência de táticas de 

sobrevivência amparada na astúcia. “A criatividade do praticante do espaço vai crescendo à 

medida que vai decrescendo a instituição que o controla.” (CERTEAU, 2014, p. 243). 

Como exemplo, podem ser tomadas as produções artesanais, criadas a partir de lixo e 

de sobras, tanto como adereços para o corpo, como para moradia ou utensílios. Incluímos, 

também, nestes exemplos, as formas de se instalar na rua para dormir, as linguagens com 
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novas articulações e sonoridades, as malícias para conseguir alimentação ou trabalho, o jogo 

político para a manutenção da integridade num espaço semi-invadido ou público. Também 

vimos tais aspectos na musicalidade, nas formas de cozinhar na rua, no consumo intensivo de 

“crac”; que exige toda uma operação elaborada de construção e manutenção de objetos e 

relações, nas cores e nos movimentos de deslocamento que já não são simplesmente nômades, 

como as práticas dos ciganos; ao contrário, pertencem à cidade e tentam se instalar 

permanentemente. 

Cada  lugar  do  espaço  urbano  é  constituído  de  singularidades  que  normalmente 

refletem uma política de exploração e de normatização. Nesse contexto, o uso de práticas 

estéticas, ou de experiências artísticas agregadas às formas de vida, é uma singularidade que 

se contrapõe como um ato de resistência. Talvez, o paradigma mais conhecido nesse contexto 

seja o da pichação. Não encontramos, ainda maneiras de estetizar o “pixo”. 

 

 
 
 
 

Ilustração 10: Enquadramento de local em que aparecem tentativas de comunicação e construções 

poéticas no centro da “Cracolândia”, na região central de São Paulo. 26 de Outubro de 2016. Foto: 

Guilherme Moraes. 
 

 

Fonte: arquivo do autor. 
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A produção de uma performance nas ruas urbanas em sua singularidade de experiência 

estética pode se dar, também, como sobredeterminação às produções existentes, “se não puder 

contar com o fato de já existir, multiforme embora subreptícia ou reprimida, uma outra 

experiência que não é a da passividade” (CERTEAU, 2014, p. 244), e assim trazer um outro 

totalitarismo com a pretensão de criar condutas diferentes, capazes de substituir as políticas 

públicas ou os entendimentos já construídos no lugar. 

O núcleo formado na Rua Helvétia possui todo um entorno que recebe o fluxo desta 

concentração de pessoas em situação de risco que o Centro de São Paulo e sua política social 

produz além de muitas outras pessoas - moradores e trabalhadores locais dos pequenos 

comércios locais - que compartilha espaço com o contingente que sobrevive sob este impacto, 

principalmente as crianças em condição de risco e de degradação. Isso leva igualmente à 

presença constante grupos de “artivismo”, que fazem práticas nestes locais, de maneira a 

também zelar pelas atividades menos invasivas de reconhecimento e empoderamento do 

sujeito, muitas vezes em parceria com as ONGs e o serviço social presente no local. 

A passagem por  este  local  foi  bastante  rápida  porque é  muito  difícil  suportar o 

encontro e a relação iminente quando se está sozinho. Outra dificuldade que se colocou foram 

as interferências que a ação sofreu por parte do sistema ali ativado pela presença de viaturas e 

pontos de controle policial e de assistentes sociais. Logo que a ação teve início, por mais que 

a  interferência se reduza à ambiguidade da simples figura de um passante carregando uma 

moldura antiga e dourada, a passagem pelo lugar fez com que todos os policiais e assistentes 

sociais percebessem e acompanhasse com hostilidade nos olhares e nos gestos. 

Na passagem por esta rua, mesmo nas condições de insegurança emocional devido a 

tantos fatores adversos, alguns encontros aconteceram e relações mais simples se formaram 

rapidamente. Nem sempre foram relações simples ou felizes, mas o importante é que 

acontecem, e quando acontecem resiginificam a passagem e trazem energia para o performer. 

Para uma descrição simples da maneira como se percebe e se registra a relação mais 

favorável à proposta, segue se o seguinte: primeiramente, o performer é notado pelo seus 

aspecto ou gesto, forma-se então, um vínculo através do olhar, bastas sustentá-lo um pouco e 

a relação se completa e se expande para aproximação física, os comentários sobre as primeiras 

impressões que são ligadas a referencialidades de cada um no processo de reconhecimento. 

Após isso inicia-se as conversas e os pedidos de poses e fotos e ate troca de contato. 

Outro tipo de relação percebida é uma rápida mudança de atitude nos afazeres ao notar uma 

figura com comportamento um pouco diferenciado permeando o local. Os vínculos afetivos 

mais fortes foram percebidos com mais frequência nas áreas mais degradadas do que nas 
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regiões como a Avenida Paulista em  que há  uma  identificação do  público mais  com o 

espetáculo e com a representação. 

Alguns praticantes do espaço gesticulam e fazem alusões aos objetos e, como na feira 

livre, a seus atributos simbólicos ligados à arte. Não foi possível, em nenhuma das passagens 

por essa região, sustentar uma conversa ou um diálogo muito extenso; obtivemos apenas estes 

vestígios de contatos afetivos. É interessante notar que a fuga da relação, ou o receio de 

expandir o contato nestes campos mais degradados parte do performer, o praticante promove 

uma acolhida, mas também um estranhamento, enquanto que nos lugares mais acostumados a 

manifestações artísticas, a fuga é mais da parte do público, que se sente incomodado ou 

banaliza o encontro. 

Uma das causas da acolhida nos espaços mais degradados, pode ser por uma 

identificação com a natureza afetiva do performer como um elemento externo que desliga da 

realidade. Seguindo este princípio, onde as manifestações e os eventos artísticos e culturais 

são mais comuns, parece que há uma fuga da representação pela identificação da própria vida 

com a representação que o performer apresenta e que se afasta da afetividade, por se 

referenciar aos simulacros que compõem a realidade cotidiana destes lugares. 

Parece, também, que a condição de existência nestas regiões mantém guardadas 

algumas formas de entendimento das práticas artesanais; o que pode ajudar no processo de 

identificação. O artesanato não esconde seus atributos, ele não tem uma aura paralela que o 

substitui, tem uma relação de uso estético ou funcional muito clara. Talvez pela proximidade 

das práticas menos industriais e mais artesanais, ou pela condição de trabalho que exige 

criatividade; as pessoas dessa região estão sempre ligadas à venda de produtos no mercado 

ambulante, ou ainda, a estéticas ligadas à própria sobrevivência que aí se expandem em 

singularidades culturais muito mais ligadas à subsistência do que são as formas de habitar, se 

vestir, se proteger, se alimentar e se relacionar nos vários períodos do dia. 

A existência de algo que parece produzir reconhecimento, embora este algo ainda seja 

uma incógnita, se dá pela rapidez com que a ação é percebida, como uma distensão da 

naturalidade local. 

Como já foi descrito em outros pontos deste trabalho, existem campos específicos 

preparados na cidade com mais condições de perceber e de se relacionar com as experiências 

estéticas do que outros. Podemos concluir que, nos campos menos preparados, como era toda 

esta região do percurso, por conta da estranheza das roupas e do uso do quadro, o performer 

seria muito notado e tenderia a se destacar. Mas isso não é real, porque em ambos os campos 

o  performer,  em  sua  caminhada,  permeia  muitos  elementos  tão  estranhos  quanto  seus 
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acessórios e seus dispositivos, em meio ao que, às vezes, é preciso certo esforço para se 

sobressair. Por exemplo, em frente a uma saída de Metrô, é muito fácil ser reconhecido e 

interpretado, mas ficar parado em frente às inúmeras barracas nas ruas do Bairro do Brás, por 

outro lado, não apresenta a mesma facilidade. 

Na  região  central  da  cidade  de  São  Paulo,  o  performer  conviveu  com  os  mais 

inusitados encontros, com pessoas que sem estar envolvidas em  performances artísticas, 

teriam a capacidade de distender as relações do cotidiano do lugar, se não estivessem tão 

integradas ao ambiente. Trata-se de elementos constituídos pelos vendedores ambulantes, 

pelos moradores de ruas e do uso de cores objetos e roupas tão ficcionais que, às vezes, não é 

possível competir, nem em visualidade nem em procedimentos expressivos. 

Mas esta competição interna entre o performer e os elementos encontrados, sejam eles 

elementos  da  simbologia  local,  pessoas  do   lugar  ou   elementos  do   complexo  jogo 

arquitetônico, permitiu que o performer utilizasse em sua ação a ambiguidade da moldura, 

sendo esse o modelo de ação de intervenção que a performance em trânsito empregou. 

O campo de reflexão que esta simples passagem intencional produz é muito vasto e 

cada região produz um estado de significação e relação que deve ir sendo desvendado aos 

poucos. A condição da performance, bem como o seu motor, são políticos. Além de ser uma 

prática artística realizada por um artista e estar ligada à pesquisa, ela se torna um elemento de 

verificação dos conceitos e hipóteses levantados. Neste caso, ela ajuda na elaboração da 

pesquisa como objeto empírico, que permite sondagens em perspectivas estéticas que se 

afastam das naturalizadas pelo sistema das artes. Dessa forma, essa prática tem, no ambiente 

urbano contemporâneo, a possibilidade de se dirigir a outras regiões menos diretamente 

afetadas por estes princípios, que parecem se sustentar “não na energia das convicções, mas 

na sua inércia” (CERTEAU, 2014, p. 251). 
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Ilustração 11: Enquadramento com o dispositivo “moldura” entre os múltiplos elementos da rua. 

Bairro Brás, centro de São Paulo. 15 de Julho de 2016. Foto: Patrícia Faria. 
 

 

Fonte: arquivo do autor. 
 

 
 
 

A condição do  quadro escolhido como  dispositivo de  auxílio exerce a  força das 

relações de inclusão e de exclusão, do dentro e do fora, do interno e do externo, ligados tanto 

à autoria e à tradição, como ao lugar de promontório, de onde as traduções são legitimadas e 

as escolhas são feitas. 

Nesses ambientes e nesse tipo de percurso, buscamos a relação e a reflexão e, também, 

o corpo performático mais apto para encontros de natureza relacional e coparticipativa. O 

objetivo é, além do estranhamento, a condição de permeabilidade entre as práticas artísticas e 

os regimes de reconhecimento e de subjetividade nas condições de resistência e de 

sobrevivência abordadas em toda a pesquisa. 

A performance, como um todo, produz um ajuste de perfil entre o pesquisador, o 

morador/praticante e o performer. Há um reconhecimento de si intrínseco a essa prática e um 

grande  espaço  de  afetividade  reencontrado. A  descrição  procura  se  servir  de  relatos  e 

reflexões porque o percurso também se faz dessa forma. Para Michel de Certeau, como foi 
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dito, a construção da escrita tem uma similaridade com a construção de percursos pelo 

caminhante, ambas significam a descoberta de caminhos num território inseguro e cambiante. 

Portanto, retomando o relato, a passagem pela região da Praça de Sé reforça a ideia de 

encontros que superam a proposta performática aqui estabelecida. Há todo o complexo da 

praça, considerando o comércio ambulante, os grupamentos de assistência social, grupos 

autônomos de moradores de rua, pregadores evangélicos, juntamente com a Igreja e o Metrô, 

entre outros elementos nos quais subjaz uma performatividade insuperável. 

Essas performatividades, agregadas a um ambiente político e socialmente demarcado 

como  principal  ponto  de  encontro  da  cidade,  aparentemente  não  parecem  produzir  os 

processos de subjetivação aos quais esta pesquisa é aplicada, que são os estratos de formação 

de sujeitos por apropriação de determinada condição de exclusão e resistência, a fim de 

evidenciar um embate social renovado com auxílio da apropriação estética inerente a toda 

produção humana. 

Aparentemente porque, em razão da tradução desses inumeráveis eventos implantados 

constantemente sobre o local estar tão completamente naturalizada, não parece possível fazer 

qualquer tipo de conclusão teórica que não seja ligadas a processos históricos. O resultado do 

horizonte de eventos que a praça alberga se expande por todas as regiões da cidade, como 

sistemas de referências para um poder redutor e como imaginário público que sempre se 

renova. A Praça da Sé, com seus elementos ativos e inativos, resume a força da 

heterogeneidade em suas formas plásticas, poéticas, desiguais e violentas, que a 

contemporaneidade produz. 

Deste local, a ação se deslocou para a Avenida da Liberdade, depois para as ruas do 

bairro  do  Bexiga.  O  performer,  nesse  deslocamento,  é  uma  singularidade  que  produz 

resultados inesperados e se ampara, mormente, na força plástica do corpo e do dispositivo de 

expansão escolhido. Por todo o percurso que, depois do bairro do Bexiga, passou pela Praça 

Roosevelt, pela Praça da República e terminou na Avenida São João, só para citar os pontos 

mais conhecidos da trajetória que durou quatro horas, em que a condição de persona 

performática adotada desde o início da ação não foi abandonado. 

Durante todo o tempo do deslocamento, a moldura e o corpo foram ativados como 

índice de expressão; entendimento e reconhecimento sendo apoiados em suas ambiguidades 

naturais. É preciso considerar que a moldura pesa mais de cinco quilos e seu formato é 

regular, mas de difícil transporte. Ao longo da ação, o movimento da moldura ao redor do 

corpo é sempre constante, inclusive para evitar ferimentos. A característica principal desse 

acessório é nunca permanecer em estado de repouso, como elemento não ativado, senão 
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intencionalmente. Por exemplo, ao parar para comer, o quadro foi colocado como moldura 

enquadrando a refeição do performer. 

Nos deslocamentos, era importante a permanência do estado performático, porque a 

relação proposta se desenvolvia entre o percurso e o performer, portanto, uma relação com a 

cidade e seus elementos e não exclusivamente com um público. Não se resumia a uma 

perspectiva de encontro pessoal com observador, público ou participantes de toda ordem. O 

objetivo da performance é, antes de tudo, a reflexão; por isso ela parte de uma razão 

determinada e deixa abertura para todas as contingências possíveis. Uma abertura para o 

indeterminado a reconstrói constantemente. 

O estado performático, nesse sentido, diz respeito a uma intencionalidade constante, 

mesmo em locais totalmente isolados. Houve momentos muito interessantes, quando a 

passagem se deu por lugares desabitados, como terrenos baldios próximos à Avenida do 

Estado e alguns viadutos que praticamente não permitem a passagem de pedestres. Nesses 

lugares há restos de acampamentos e de moradias temporárias entre sobras de materiais de 

construção ou árvores usadas como abrigos parciais. Encontramos, ainda, restos de registros 

gráficos, pichações, grafites e toda sorte de dejetos e estruturas abandonadas. 

São momentos em que a cidade provoca no performer estados de tensão e medo. A 

iminência de encontros explosivos ou de acidentes graves, como é a passagem por pontes e 

passagens subterrâneas inusitadas e constante, mas restitui a vida ao trajeto urbano, 

constituindo uma práxis antropológica. São momentos de solidão e desafeição. A cidade nos 

empurra para estados emocionais de relação constante com o outro, mesmo que esteja vazia. 

A perspectiva de uma ação artística relacional como a performance urbana, quando carece de 

um público definido que a recepcione, acaba se amparando nas características físicas do 

percurso e nos sons da cidade, incessantes e perturbadores. Um longo perímetro assim 

percorrido produz esvaziamento, impaciência e angústia. 

Ao sair desses lugares, o primeiro encontro é jubiloso e parece que a recepção de uma 

figura dessa natureza também produz reações afetivas nas pessoas que encontramos. Raras 

vezes, durante esse percurso de quase cinco quilômetros, encontramos alguém disposto a 

dialogar ou estabelecer uma breve comunicação. Na realidade, essas ações não prescindem 

desta proposta, e promover o contato mais extenso leva a outra forma de abordagem do 

espaço. 

O   movimento   constante   da   moldura   é   um   recurso   tanto   para   provocar   o 

estranhamento, como para suportá-la durante o percurso. Neste processo, descobrimos 

inúmeras maneiras de segurar, interagir e criar evoluções com ela, o corpo e os elementos 
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encontrados, como as dobras e reentrâncias arquitetônicas, os objetos que são comuns na rua e 

as superfícies das paredes que, muitas vezes, possuem uma qualidade de espelhamento. 

Algumas posições são mais confortáveis e algumas, muito incomodas, embora sejam as que 

mais produz resultados, pois rompem com a ambiguidade e provocam a aproximação com 

uma leitura artística. 
 
 
 
 

Ilustração 12: Variações nas maneiras de portar o dispositivo “moldura” durante percurso pela rua 

Santa Ifigênia, região central da cidade de São Paulo. 26 de Outubro de 2016. Foto: Guilherme 

Moraes. 
 

 

Fonte: arquivo do autor. 
 
 

 

A moldura, para o performer, está inserida na qualidade de objeto transformacional, 

revelando-se como processo que se expande para o participante nestes encontros, produzindo 

uma relação de causa e efeito, por exemplo, na imaginação e na memória, que vai ao futuro e 

volta ao passado. A experiência estética da performance, então, permite produzir uma 

experiência existencial: a pessoa se sente enigmaticamente envolvida por algo que expressa 

seu self. Não há visão sem pensamento conectado. (MERLEAU-PONTY). 

Para o observador, um indivíduo transportando uma moldura não apresenta nenhuma 

singularidade em face das variedades de atividades semelhantes que se encontram na cidade, 

mas se este indivíduo caminha mais vagarosamente, ou altera constantemente seu ritmo e a 

moldura, ou qualquer objeto que ele porte, começa a se movimentar ao redor de seu corpo e 

propor interferências no lugar, parecerá um evento singular que se destaca e merece atenção. 

Em regiões de público muito denso, a passagem com este objeto grande é incômoda e 
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chama a atenção pela forma, mas é a interferência no fluxo que mais provoca reações, por 

exemplo, nas calçadas estreitas impede a passagem rápida que é muito comum aos habitantes 

de regiões comerciais das grandes cidade em suas práticas cotidianas, causando reação de 

confronto; mesmo que já estejam acostumados a inúmeras interferências que se instalam nas 

calçadas, próprias das atividades. O primeiro reflexo é a raiva, mas como o performer toma o 

cuidado de usar os movimentos a seu favor, um elemento que poderia, em condições normais, 

ser um empecilho, vira uma ilustração, uma coisa divertida, um show à parte no lugar tão 

carente de afetividade e com apelos comerciais ostensivos. 

Neste aspecto a atenção do espectador se torna uma coisa muito curiosa. Embora 

reconheça a passagem como uma atividade pouco normal, como alguma “coisa estranha”, 

percebe, mas se recusa a olhar como espectador; normalmente corrigem a atenção e seguem 

os seus rumos. Algumas vezes voltam-se para conferir se “perderam” alguma coisa. 

Quando percebem que é uma atividade artística, ou uma proposta de intervenção, e 

não uma proposta de venda de algum produto, olham com mais atenção, compartilham com 

algum companheiro, comentam em voz alta e, havendo um aglomerado maior de pessoas, é 

possível ouvir comentários, perceber ações de fotografar, filmar com celulares e algumas 

brincadeiras a partir da intervenção. Vendedores de lojas parecem ter a percepção mais 

aguçada para os gestos inusitados no espaço e são os que mais fazem comentários e alguns 

movimentos de interação, como gesticular imitando o performer ou interpelar de forma 

maliciosa a proposta. 

 
 

 
Ilustração 13: Intervenção no fluxo cotidiano ocasionando participações dos praticantes do lugar pela 

distinção da prática do performer causada pelo dispositivo “moldura” durante percurso pelo Baixo 

Glicério, região central da cidade de São Paulo. 26 de Outubro de 2016. Foto: Guilherme Moraes. 
 

 
Fonte: arquivo do autor. 
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Além de estarem mais dispostos, por conta de sempre buscarem novos clientes, 

percebem que está acontecendo um tipo de interferência no local, pois não estão em fluxo, ao 

contrário da  maioria das  pessoas  presentes no  local.  Essa  condição de  interpelação das 

pessoas tem muita semelhança com a ação praticada na feira livre, quanto ao pregão; sendo 

que, na feira, a alegria e a malícia vão ao encontro das brincadeiras ligadas a este comércio 

menos hostil e mais despojado, talvez mais cultural e menos comercial. O praticante da feira 

livre procura negociar as condições e tem liberdade para negociar os valores dos produtos. Ele 

é um praticante constante no local e assimila uma cultura que, em muitos casos, vem de 

negócios familiares muito antigos. Já nas ruas comerciais, onde há aglomerado de pessoas, as 

condições são quase inversas. O vendedor não tem margem de negociação e precisa cumprir 

metas. Seu comportamento é hostil em relação ao tempo, aos concorrentes e às interferências 

que possam atrapalhar o negócio. Sua permanência no local não é frequente. Portanto, uma 

forma de agir que se constitui menos como cultura e mais como prática de táticas 

momentâneas de conseguir vantagens e obter lucros. A sensação de perigo iminente é clara, o 

que não ocorre nas feiras livres. 

De qualquer forma, esta recepção também pode ser entendida como uma forma de 

participação e desdobramento da ação. Perceber essas particularidades é muito gratificante, 

porque motiva a reflexão e contínua, resignificando sua abordagem. Muitas das reflexões são 

elaboradas nestes momentos de encontro, outras vêm com a elaboração posterior, quando 

procuramos traduzir e construir uma narrativa textual como essa. É muito interessante notar 

como as circunstâncias nos voltam à mente e se reconstituem, emergindo de percepções que 

no momento eram muito sutis. É uma reconstituição do percurso, desta vez mental. 

De qualquer forma, é possível perceber que o público, em sua maioria, se posiciona 

mais como expectador do que como participante. Mesmo em campos preparados, como os já 

identificados na cidade, suas atitudes ainda exibem um conteúdo de passividade consumidora 

reservada e tímida, quando não hostil. 

A performance com a moldura que denomino, em algumas publicações nas redes 

sociais, de “reenquadrando a cidade”, permite resumir muitos dos conceitos da pesquisa em 

um campo empírico. Por exemplo, permite tomar a performance como uma singularidade 

bastante distinta diante de outras formas de atividades artísticas no espaço público urbano. Ela 

permite entender a possibilidade de englobar várias práticas da cidade como poéticas do 

cotidiano, performances urbanas que, com expressividades latentes, ligadas às formas de 

fazer, são como táticas de formação do self ou de subjetividades alternativas. São atitudes 

isoladas dentro de um complexo jogo das relações de produção, constituídas por indivíduos 
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ou por grupos que se utilizam de recursos corporais como elemento principal e agregam as 

ferramentas de suas atividades, como uma captação de recursos, para expandir seu espaço e 

influir no “entorno”. Essas atividades são normalmente esmagadas entre atividades “oficiais” 

e recuam o tempo todo diante delas, mas não cessam. Aparecem como atitudes diferenciadas 

dentro de um fazer constante que não se autodeterminam como Arte, mas que exibem e 

emitem indicadores estéticos e produzem uma gama de significados interferindo no ritmo, 

tanto ou mais do que as atividades propriamente elaboradas como eventos artísticos. 

Por princípio, há certa dificuldade para entendê-las dessa maneira; seria necessária 

uma coletânea de registros e reflexões elaboradas, o que seria uma forma de traduzi-las 

destacando-as de seus contextos. É necessário observá-las de perto e no contexto do lugar em 

seu próprio momento de jogo e de circunstâncias. Seus procedimentos não partem de uma 

intencionalidade aparente. São constituintes de uma sabedoria ligada ao senso comum, “uma 

outra voz que fala.” (CERTEAU, 2014). 

Stuart Hall (2013), por sua vez, identifica a existência do senso comum como a 

determinação mais natural de assujeitamento a um sistema, assim como a autonomia, pois 

ambas se inscrevem num regime de assimilação total das normas por ele determinadas. Trata- 

se de uma naturalidade de agir com suprema incorporação das regras, não há estranhamento 

nas formas determinadas para o complexo jogo social ao qual se somam as heterogeneidades 

pós-coloniais  e  as  margens  ativas,  mesmo  que  elas  sejam  contraditórias.  Assim,  “as 

identidades são constituídas dentro de uma relação de poder” (HALL, 2013, p. 295). Parece 

contraditória a visão dos autores, mas a pesquisa realizada nas ruas trouxe a leitura do senso 

comum como um conjunto agregado entre condições normatizadas e a expansão delas com o 

uso de táticas para garantir lugares de experiências. 

As atividades que indicam a existência de um senso comum partem dos contextos 

preparados cotidianamente na pluralidade de lugares, culturas e tarefas, como as maneiras e 

comportamentos ligados aos trajetos, às formas de recombinar ritmos e tempos, nas querelas 

das relações comerciais e no compartilhamento do espaço em trânsito ou utilizando-se do 

transporte público. Subjetivamente, também, esse senso comum parece ser responsável por 

uma readequação intensa dos interesses e das possibilidades de cada indivíduo ou grupo. São 

relações que se estabilizam em contato como o outro como presença física ou como 

determinação que comanda os movimentos. 

A distensão desse movimento da performance, da maneira como é percebida, com o 

desenvolvimento da pesquisa, permite compreender que existem forças que subjazem à 

normatividade e se expressam livremente, mesmo que inconscientemente, e não necessitam 
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ser constituídas como arte. Elas são efêmeras, singulares e podemos vê-las como uma reserva 

de novos conteúdos políticos e estéticos, uma constante produção de diferenças. 

Pela perspectiva de experiência artística efêmera da performance, há um ainda um 

“outro”, não acessível no lugar, o terceiro excluído que deixa de interagir, restando um único 

público encontrado no local que se torna seu parceiro na ação ou seu espectador. 

Encontramos uma dificuldade na maneira de entendermos o que é artístico e o que não 

é, num contexto em que muitos indicadores emitem significados diferentes o tempo todo. 

Parece haver uma necessidade de “entender” a manifestação apenas quando ela se 

predetermina ou reúne elementos que sobrepujam os frequentadores do local. Isto se torna 

visível em termos de performance, quando se adota a postura da coralidade performativa 

como dispositivo de abordagem, por exemplo, como nas atuações em grupos como os achados 

na Análise III deste capítulo. 

Quando são espontâneas, as ações não agregam valor muito facilmente. Entra neste 

embate a ação inconsciente da subjetivação nos termos da lógica de alta cultura e baixa 

cultura. Para entender essas práticas pelo viés dos seus praticantes, parecem ser necessárias 

outras formas de assimilá-las, por outros modelos de narrativas, por significantes que 

permaneçam alojados nestas estruturas e que não sejam traduções de uma perspectiva 

estetizante ou essencialista. As práticas das quais trata Certeau (2014), como um reservatório 

de contingências e conhecimentos irredutíveis à lógica produtivista, encontram um paralelo e 

contraponto em Hall (2013) quando propõe que a “prática é a forma como a estrutura é 

ativamente reproduzida.” Ambos estão tratando do senso comum por viés que se contrastam, 

mas há um ponto de encontro ao redor das práticas, promovido pelo próprio Stuart Hall e que 

permite uma leitura a partir da performance enquanto conjunto de significantes abertos como 

classes que se articulam num contexto social. 

 
 
 

 
Ao desenvolver práticas que articulem diferenças em uma vontade coletiva ou ao 

gerar discursos que condensem uma gama de conotações, as condições dispersas da 

prática dos  diferentes grupos  sociais  podem  ser  efetivamente aproximadas, de 

modo  a  transformar  essas  forças  sociais  não  em  uma  simples  classe  “em  si 

mesma”, definida por outras relações sobre as quais ela não tem controle, mas 

também em uma classe capaz de interferir enquanto força histórica, uma classe 

“por si mesma” capaz de estabelecer novos projetos coletivos (HALL, 2013, p. 

185). 
 
 
 
 

As práticas sociais estão arraigadas nas formações ideológicas e, embora guardem o 
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acesso a “interstícios desviacionistas”, conforme Certeau (2014), no cotidiano, o que mais as 

afasta de sua condição de interferir como força histórica são as instituições que intermediam 

sua leitura. Por exemplo, quando se trata dos artistas que performam nos faróis e cruzamentos, 

ou  mesmo em regiões com períodos de  congestionamento nas grandes avenidas, parece 

natural associar essas apresentações mais a uma espécie de entretenimento comercial, a um 

show de baixa qualidade, do que a um fazer artístico dedicado a um público específico com 

estratégia e produção altamente elaborada, que leva em consideração o espaço, o tempo e o 

público, tudo convertido em valores. Isso é associado mais a algum tipo de atividade 

profissional de baixa renda, desregulamentada, do que a uma atividade artística como a 

performance. Os exemplos são muitos e um dos motivos dessa acepção parece ser porque as 

concepções de obras de arte ainda mantêm seus parâmetros tradicionais muito rígidos e 

essencialistas. 

A efemeridade da apresentação e sua marginalidade, além de sua falta de vínculo com 

sistemas e gêneros, não permite que a performance se enquadre nos conceitos historicistas e 

museográficos, embora proponha relacionamento com o público, afetividade e coparticipação. 

Outro viés de entendimento dessas práticas singulares, cuja ligação com padrões culturais é 

muito tênue, pode ser definido como “uma força de trabalho tecnicamente competente, mas 

politicamente insubordinada que não representa uma força de trabalho para o capital” (HALL, 

2013, p. 189). A ilustração 14 procura trazer exemplos destas práticas, bastante comuns nas 

grandes cidades brasileiras. 

 
 

 
Ilustração 14: Artistas de farol exercendo atividades circenses nas ruas de Brasília, no ano de 2011, 

captados pelo fotografo francês Guy Blanc. 
 

 
Fonte: arquivo do autor. 



70  

 

O que essa análise identifica na relação entre formas de produção estética engajadas e 

maneiras de fazer está inserido no jogo de produção cultural, cujo sistema de agenciamentos 

auxilia na tarefa de cultivar os tipos de trabalho capaz e disposto, moral e politicamente, de se 

subordinar à disciplinas, à lógica e á coerção de um modo econômico de produção do 

desenvolvimento capitalista (Cf. HALL, 2013, p. 189). 

O entendimento da performance artística como um campo de transição entre o fazer 

artístico e o não artístico, mostrando sua convergência e a sua maneira de se colocar como 

ambiguidade ou como significação cambiante, permitirá enfeixar as relações expansivas do 

cotidiano urbano com produção poética. Isso, independentemente do fato de ela emitir um 

grau de significação muito elevado ou de não possuir um sistema de tradução que a legitima 

como cultura. Há um importante conjunto de indicadores relacionais que emergem dessas 

poéticas e elas são políticas por definição. 

A escolha da moldura como “dispositivo” é uma opção muito intencional, porque ela 

produz significações muito precisas quando exigimos dela essa leitura, por exemplo um 

objeto conhecido, útil e desejado. Ela também guarda uma significação impossível de 

mobilizar, que é a da sua própria forma clássica que define um estilo e um uso. Normalmente, 

as pessoas perguntam durante a ação onde está o conteúdo, o interior dela. Outra proposição 

recorrente é que ela deve ser para uma obra muito cara. Reconhece-se durante o percurso uma 

infinidade de intenções além destas expressas, algumas mais fáceis de definir que outras. 

A ação do performer fica responsável por causar essa porosidade na significação que, 

no entanto, não perde este lastro histórico. A significação quase que se reduz a este jogo de 

ambiguidades  entre  uma  atividade  artística  e  um  simples  carregador.  Entendida  esta 

dificuldade no princípio da escolha que abalaria, da mesma forma, qualquer objeto escolhido, 

a ação se foca na distensão do espaço comum. 

Por exemplo, andar no meio de uma calçada muito movimentada segurando o quadro 

em frente ao rosto com os braços esticados tem uma leitura instantânea de intervenção. A 

leitura se liga ao universo da arte, da fotografia e às práticas populares dos “ selfies” com 

celulares, além dos comentários e as interações são nesse sentido. O quadro leva à ideia de 

enquadramentos e' permite identificar no público o primado de escolhas dicotômicas 

constantes. 

A ação performática, neste sentido, permite que nos apropriemos, também, do conceito 

de efemeridade da obra e da autoria. Uma expressão que se dá no relacional e no afetivo 

imediato, perdendo-se logo em seguida como materialidade durável ou perene. Mas a afecção 

que  se  traduz  em  formação  de  subjetividade,  sobrevive  livremente  à  medida  que  a 
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materialidade não permanece como modelo e âncora dos sistemas interpretativos. A duração 

de uma obra parece caminhar no rumo da fabricação de modelos e nas possibilidades de se 

introduzir num conjunto de significados, criando essências para as traduções autorizadas que 

anulam o significado relacional. 

Quanto às questões de autoria da obra de arte, temos em vista uma articulação com sua 

efemeridade formal, que relega a sua subsistência a registros parciais e reflexões posteriores; 

portanto, outras obras que redundam no desdobramento da ação que é impossível apreender, 

senão pelo afeto. Os registros e mapas posteriores são responsáveis por outras zonas de 

afecção autônomas. São obras estranhas às ações do performer, são outras produções em 

outros lugares que dependem de artifícios para construir uma ligação como o momento de 

ação. Isso constrói e contribui para modelos de historicidade, mais que para uma relação. 

Contudo não são menos importantes do que a ação, quando ocupam devidamente seu lugar no 

processo. Performance tem que levar conta que o espaço urbano contemporâneo produz 

registros constantemente. 

Na cidade é possível, portanto, considerar as ações praticadas como performances 

urbanas ou performances artísticas no espaço urbano. A região cambiante que emerge na 

prática de ambas permite facilmente que elas troquem de lugar. Um passeio como uma 

moldura dourada pode ser uma ação performática com um conceito e um conjunto de 

significados produzidos intencionalmente, ou pode ser que se trate de um carregador que 

passa naturalmente como um cidadão qualquer pelo lugar. Assim, como um grupo de pessoas, 

atravessando uma faixa de pedestres, pode ser apenas isso mesmo ou podemos construir um 

movimento expressivo, marcadamente artístico, transgressor e estético. Na realidade, as 

distensões sempre necessitam de um motor externo e, quando alguma coisa internamente 

mobiliza a ação do grupo de pessoas, ou mesmo do indivíduo, em sua singularidade, isso diz 

respeito mais à explosão de algum conflito, de felicidade ou de acontecimentos súbitos. 

Nessas circunstâncias, embora sejam acontecimentos não recorrentes e estranhos ao cotidiano 

do lugar, eles se naturalizam rapidamente. As explosões e conflitos momentâneos são mais de 

instância política do que poética. 

A intensão que mobiliza as ações do cotidiano urbano é da natureza da produção e não 

da expressão, talvez seja esse o limite que raramente é rompido e que possibilitaria uma 

abrangência estética das práticas urbanas cotidianas. Nas determinações que constroem as 

subjetividades pelo sistema capitalista, excluímos a participação, em favor da passividade e de 

traços identitários fixos, os quais são constituídos dentro das relações de poder (HALL, 2013, 

p. 95). A participação ativa na vida social remete às características políticas das relações e 
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disso, possivelmente, deriva seu cerceamento ou a participação através de agenciamentos 

institucionalizados. 

As políticas públicas pré-determinam e limitam áreas, campos e pessoas, meios 

exclusivos através dos quais se permite exercer as práticas da expressão, das relações de 

trocas culturais e da cidadania. Diante deste quadro, como afirma Hall, para identificar pontos 

de possíveis articulações, e diante das diversidades culturais que se formam nas camadas da 

democracia, às vezes reunidas em torno do conceito de liberdade de expressão, devemos 

evitar que processos identitários de afirmação da diferença mantenham a afirmação política de 

uma diversidade radical. Ao contrário, “deve-se tentar construir uma diversidade de novas 

esferas públicas nas quais todos os particulares serão transformados ao serem obrigados a 

negociar dentro de um horizonte mais amplo” (HALL, 2013. p. 97). 

 

 
 

Ilustração 15: Caminhada pela região da "Cracolândia" no bairro Campos Elíseos na Cidade de São 

Paulo, 2016. Foto Guilherme Moraes. 
 

 

Fonte: arquivo do autor. 
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1.4 Análise III – Coralidades performativas 
 
 
 
 
 

 
"A cidade é mesmo uma questão de corpo, desse corpo individual que sai de si 

próprio para se aventurar dentro de um corpo coletivo e mental onde se expõe a 

outros" (MONGIN, 2009). 

 
 

As experiências artísticas como as performances, ao serem inseridas no espaço urbano, 

trazem um conteúdo político, testam os  limites e  os  reconhecem ao  invés de  pretender 

derrubá-los. Essa parte da pesquisa busca refletir sobre as questões do “coro” e da “coralidade 

performativa” nas ações performáticas como prática estética no espaço urbano. Para isso 

destacamos e analisamos uma ação praticada recentemente no centro da Cidade de São Paulo 

por um grupo de pesquisadores e artistas ligados ao “Simpósio Coralidades Urbanas: 

Artivismo e Performance Laboratório de Práticas Performativas da USP”, realizado em 2016 

no  TUSP21.  Analisaremos  os  conceitos  a  partir  dos  autores  Oliver  Mongin,  (2009)  e 

Christophe Triau. (2010). 

A experiência de existir no espaço urbano é uma busca de confrontação com o estado 

atual das cidades, que se conforma à maneiras extremas, intercalando expansão e 

deslocamento, como uma megacidade que adota valores globais ou retraimento sobre si 

mesma, adotando valores locais que estejam a mão para melhor conectar-se às redes mundiais 

de sucesso. "A experiência urbana se caracteriza por sua capacidade de produzir 'dobras', 

dobras entre dentro e fora, entre privado e público, entre interior e exterior" (MONGIN, 2009, 

p. 21). 
 

Ao se deparar com tais circunstâncias, o corpo coletivo ou o corpo individual, em sua 

singularidade, se retrai ou se amplia de acordo com as práticas cotidianas. Há, no entanto, um 

corpo em ebulição, desejoso de expressar alguma fúria ou algum desejo que é exacerbado 

pelo ar da cidade, que mistura mental e relacional, imaginário e físico, profano e sagrado. 

A saída para o espaço público se apresenta como uma ameaça à segurança e não como 

um encontro com os benefícios da vida pública. Corroborando essa ideia, Oliver Mongin 

afirma: "[o] espaço público é incerto, e o sujeito que ali se arrisca é indeciso, é por isso que 

ele se esconde por traz de uma máscara" (MONGIN, 2009, p. 69). Nesse território inóspito e 

impessoal, as intervenções como as performances artísticas são responsáveis por criar “zonas 

21 
Teatro da Universidade de São Paulo, fundado em 1955, situado na Rua Maria Antônia, 294, no bairro Vila 

Buarque em São Paulo. 
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autônomas temporárias” (BAY, 2001) que produzem, entre outras coisas, o estranhamento e a 

suspensão temporal dos limites éticos pré-determinados, nos quais se ampara a política e são 

aberturas constantes para novas condições de percepção. 

Nesse embate aparentemente corporal, evidenciamos um estado de coralidade22   como 

mecanismo de proteção e busca de participação. Nascida pelo terror dos enfrentamentos 

primitivos, dos assombros e do pânico primitivo como consciência da necessidade de ação 

coletiva, a coralidade se reproduz nas condições urbanas como pulsão do ser que busca se 

agrupar ou se agrupa, inconscientemente, pelos mesmos motivos: o terror dos enfrentamentos. 

A coralidade produz um estado compartilhamento das energias coletivas, mas não une 

indivíduos  como  um  grupo  homogêneo;  na  verdade,  os  dilui  mantendo  uma  ligação 

simultânea de várias consciências que, na performance se amparam no substrato estético para 

submergir no político ao encontrar-se com as estruturas dos espaços públicos urbanos que a 

reconfigura o tempo todo. 

O coro, base do estado de coralidade, tem sua história de contradições desde seu 

surgimento, nas tragédias gregas, e seu declínio, ao final delas. Como conceito, ou mecanismo 

de representação, mantém um embate através dos tempos e atualmente ressurge nas 

representações como uma forma fragmentada, mais livre, se desfazendo pouco a pouco de 

suas referências antigas. Christof Triau (2010), um entre muitos autores contemporâneos que 

trazem as questões da coralidade vinculadas ás práticas coletivas, evidenciando sua gênese 

teatral, assim como a sua manutenção neste espaço de representação até os anos 1990, quando 

seu retorno à cena teatral, ligada a outras potencialidades das representações, influencia 

formas artísticas vizinhas, como as performances. Neste sentido, o autor relata: 

 
 
 

 
A coralidade assim reinterrogada seria então o motor de uma representação 

“descentrada”,   fator   de   unidade   subjacente   mas   ao   mesmo   tempo,   pela 

reivindicação de seu caráter polifônico e polimorfo, matéria “plástica” de trabalho, 

permitindo o jogo de deslocamento das formas, constantemente construindo e 

reconstruindo na base, necessariamente móvel, de um conjunto (TRIAU, 2010, p. 

7, tradução nossa)23. 
 
 
 
 

22 
Coralidade diz respeito à pulsão humana de se agrupar para gerar força diante do assombro, do terror ou do 

trabalho. (Informação verbal colhida no curso “arquitetura do corpo”, ministrado por Marcos Bulhões no 

programa de Pós-graduação da ECA, USP). 
23 

La Choralité ainsi réinterrogée deviadrait alors le moteur d'une représentation “décentrée”, facteur d'unité 
sous-jacente mais en même temps, de par la revindication de son caractère polyphonique et polymorphe, 

materiaux “plastic” de travail, permettant le jeu des glissements de la forme, sans cesse à construire et 

reconsturire sur la base, forcément mouvante, d'un ensemble. (TRIAU, 2010). 
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A coralidade surge, assim, mais como uma manifestação fantasmagórica do que como 

uma forma dada. O coro reconhece o lugar e funda outro no mesmo instante, por um 

espelhamento das atividades e das ações que entrelaçam o estar no mundo e o estar em cena, 

evidenciando o comum das relações como um estado naturalizado, mas que convive com 

outros possíveis. A ação performática no espaço urbano se apropria ou se investe de um 

estado de coralidade que parece tão diluída quanto as suas proposições estéticas. 

 
 
 
 
 

 

1.4.1 Corpos mantendo liames que os prendem a uma consciência coletiva 
 
 
 
 
 

O que pode definir de alguma forma o estado de coralidade nas intervenções urbanas é 

a inscrição manifesta de um coro, que possui uma herança conceitual e formal mais 

reconhecida na música. O coro, no interior do dispositivo de representação, reivindica um 

funcionamento geral do conjunto da ação e, principalmente, a relação que este estabelece com 

o público. Mas as relações que mantém com sua gênese inicial podem ser estendidas para o 

conceito  de  “coralidades performativas”, rompendo  essa  reinvindicação e  se  fixando  na 

relação de espelhamento crítico das ações da pólis, sua principal herança. Dessa forma, as 

maneiras como o coro envolve o público para uma coparticipação não são fixas, as atuações 

são estados de liminaridade, um estado de fluxo entre o grupo e o indivíduo, abandonando 

estados de representação centrados em protagonistas ou nas relações dicotômicas que 

estruturam a vida social. 

O coro se destaca do natural das coisas. Ele é um dispositivo, ao mesmo tempo em que 

agrega  outros,  facilita  a  agregação  do  público  pela  sua  força  centrípeta.  O  estado  de 

coralidade dos integrantes em ação puxa para dentro de seu núcleo as percepções e as 

vontades, assim como as rejeições e as críticas. Ele parece instalar na performance um vetor 

dos desejos circundantes. Todas as afecções que desperta e com que se depara são formas 

empáticas  de  relação  com  o  lugar.  Seu  efeito  plástico  e  estético  se  evidencia  ao  não 

caracterizar uma atuação ou uma representação. É um campo de questionamento das práticas 

representativas, principalmente quando elas são assimiladas como procedimento pelas 

performances urbanas, essa que não determina os procedimentos, apenas procede deles. Os 

procedimentos corais são mecanismos de junção e colaboração para a dinâmica maior que 
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deverá se instalar no espaço, se não houver dispersão. O coro alberga vários solos em 

consonância. 

O sentido de coralidade na performance parece permitir liberdade para um solista se 

destacar até um determinado limite, que ele mesmo percebe. Não há um corifeu24  que indica o 

momento da volta, é a própria perspectiva de desintegração da coralidade ou seu íntimo 

estado de isolamento que o faz regressar. A saída premeditada também não é fator de 

desintegração, estas liberdades também se somam às características da performatividade na 

rua. O afastamento de elementos da coralidade, no entanto, pode configurá-la como outra 

coisa e criar vazios e interstícios, imediatamente captados e preenchidos pelo entorno, que o 

dilui. A intervenção que se apoia nas estruturas de coralidade performativa pode durar por um 

tempo muito prolongado ou se desintegrar instantaneamente após ter sido instaurada. 

O estado de coralidade não depende somente dos procedimentos iniciais propostos 

nem de treinamentos específicos de intervenções do grupo, cujo comportamento vai ser 

restaurado  no  local  com  todas  as  seguranças  de  uma  apresentação  agenciada.  Isso  vai 

depender do quanto o embate com o local é hostil, de quanto o corpo individual ou coletivo 

aguenta o embate e de como as consciências constituídas estão integradas e implicadas na 

ação. A performance urbana se utiliza de outros dispositivos além do estado de coralidade, 

eles são tanto de proteção e integração, quanto de composição visual. Esta última parece 

sempre determinar grande parte do conteúdo das intervenções e em que grau o embate vai se 

dar. 

 
 
 

 

1.4.2    Análise 
 
 
 
 
 

Analisemos, agora, a intervenção “Colo, Colo, Colo,” ocorrida no dia 28 de Junho de 
 

2016, com percurso entre a Rua Dona Maria Antônia, no bairro Consolação, em frente à sede 

do TUSP, e a Praça da República, passando pela Rua da Consolação, na cidade de São Paulo. 

A intervenção foi proposta como ação performática e colaborativa a partir de sugestão 

da professora, performer e pesquisadora Bia Medeiros25, da Universidade de Brasília. Foi 

24 
Corifeu: regente do coro nas tragédias gregas. Pessoa que aconselha, fomenta ou incita o personagem. 

25 
Bia Medeiros tem pós-doutorado em Filosofia no Collège International de Philosophie, Paris. Atualmente, é 

professora associada 4 da Universidade de Brasília. Tem experiência na área de Artes, com ênfase em Artes 

Visuais, atuando principalmente em arte contemporânea, arte e tecnologia, arte e performance, composição 

urbana. Coordenadora do Grupo de Pesquisa Corpos Informáticos desde 1992. Fonte: Bia Medeiros tem pós- 

doutorado em Filosofia no Collège International. Acesso em 20 de agosto de 2016). 
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realizada pelos participantes da palestra da pesquisadora durante o “Simpósio Coralidades 

Urbanas: Artivismo e Performance”, no Laboratório de Práticas Performativas da USP, evento 

que teve curadoria do Prof. Dr. Marcelo Denny e do Prof. Dr. Marcos Bulhões. 

Prevendo  a  estruturação dos  participantes como  um  grupo  coeso  para  abordar  o 

espaço, alguns dispositivos foram definidos e outros, assimilados no decorrer da própria 

intervenção. Nesta análise, pretendemos evidenciar o estado de coralidade presente na ação 

como um de seus dispositivos mais representativos, indicando que tal conceito não foi 

declarado  como  elemento  fundador  da  ação,  mas  se  instalou  a  partir  dos  primeiros 

movimentos de agrupamento e de mobilização do grupo no local. 
 

 
 
 

Ilustração 16: Momentos iniciais da performance "Colo, Colo, Colo" na rua da Consolação em São 

Paulo, Julho de 2016. Fotos, Marcelo Denny. 
 

 

Fonte: arquivo do autor. 
 
 
 
 
 
 

O estado de coralidade parece se constituir como uma união de múltiplos corpos que 

cedem sua integralidade para conformar um novo corpo, oferecendo sua singularidade em 

função de uma outra formada pelo conjunto. O conjunto formado por corpos define uma 

perspectiva comum de atuação, mas não evita a sua desintegração, ao primeiro contato com a 

rua. A coralidade, neste sentido, ajuda a proteger e unir, revelando-se um dispositivo que 

possibilita ampliar as relações no meio urbano, em face de uma abordagem por experiências 

estéticas em um campo não preparado. 

A ação ocorreu entre o final da tarde e o início da noite. Podemos considerar, portanto, 

um fluxo intenso de pessoas em estados de estresse causado pelo fim do período de trabalho e 

o embate com as condições de deslocamento, bastante particular da cidade de São Paulo. 
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1.4.3 Os Dispositivos 
 
 
 
 
 

O deslocamento teve início como um grupo de pessoas ligadas, ombro a ombro, como 

um dispositivo de movimentação e abordagem para promover a atuação como bloco sólido na 

ultrapassagem das barreiras e, neste embate sugar, para o seu interior alguns elementos 

encontrados, magnetizando as coisas e as pessoas no caminho. A coesão grupal deste 

dispositivo produz um impacto visual e uma força intrínseca que parece ameaçar, amedrontar 

e expor a identidade frágil da localidade formada por um coletivo disperso e em fluxo. 

Juntamente com o dispositivo da coesão, proporcionado pela união do ombro a ombro 

que produz um visualidade diferenciada e estranha ao lugar, a ação se serviu também da 

verbalização das palavras “Colo, Colo, Colo” para criar uma identidade momentânea para o 

evento, um fator de reconhecimento interno e externo. Além de chamar a atenção e provocar 

relações de identificação com o público presente, a verbalização também ancora as 

singularidades dos elementos do grupo em uma consciência comum como afirmação e 

justificativa, ao produzir um sentido estético para a movimentação. A verbalização se mostrou 

um elemento de identificação do grupo e de definição para a ação em seus propósitos de 

expor, invadir e agregar novos participantes por magnetismo. 

Uma intervenção urbana, mesmo no formato de proposta performática, se revela como 

uma apropriação do espaço coletivo de forma bastante hostil. Ela invade as ruas, fecha as 

calçadas, impede a passagem e impõe sua presença a um público que não está ali para assisti- 

la. Nesta intervenção, a grande maioria das pessoas em seu fluxo diário se sentiu hostilizada 

pelo grupo e passou a hostiliza-lo também. Outras pessoas agiram diferente, sendo mais 

receptivas e participativas, procuraram compreender seu significado e aceitaram a ação rindo, 

se  divertindo  e  o  interpretando  à  sua  maneira. As  pessoas  em  grupo  são  as  que  mais 

participam, tanto efetivando uma hostilidade, quanto participando mais alegremente. Parece 

que mesmo em pequenos grupos, dentro do fluxo cotidiano, existem estados de coralidades 

latentes. 

O coro buscou minimizar este impacto inicial e também criar uma “goma” de atração 

através da verbalização do refrão: “colo, colo, colo”, uma proposição da performer Bia 

Medeiros, como um mantra que se utilizou das sonoridades particulares de cada vocalização, 

o que trouxe uma sonoridade poderosa para o grupo. 

Esse mantra individual se instalou como espectro da coralidade, trazendo sonoridade 

singular para o grupo e se intrometendo na sonoridade local. Cada integrante verbaliza do 
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jeito que se sente confortável, não como uma melodia e, também, sem querer impor um ritmo 

único.  Este  dispositivo  acaba  por  estabelecer  uma  identidade  autoexplicativa  para  o 

movimento de ocupação da rua. A cidade é um grande campo sonoro preparado, o som 

emitido pelo grupo parece uma quebra na passividade com que os sons são percebidos e 

reconhecidos pelo público. 

Um outro dispositivo instaurado durante a intervenção foi procurar “colar” em uma 

determinada cor encontrada, no caso, o vermelho, que pudesse ser um vetor para abordagem e 

inclusão, seja pessoas ou objetos - por exemplo, carros estacionados, estruturas arquitetônicas 

ou objetos do comércio local, não importando o seu tamanho. A cor selecionada, como um 

magnetismo, atrairia o coro, e este o envolveria e se entregaria a essa sedução 

conscientemente, provocando a relação e a expansão dela, disposto a se perder na experiência. 

Esse dispositivo serviu como uma “cola” ou uma “liga” para absorver elementos externos ao 

coro, aumentando seu volume e sua perspectiva. 
 
 

 
Ilustração 17: Deslocamento peformático pela rua Maria Antônia em São Paulo, 2016. Print screen da 

tela de filme de Marcelo Denny. 
 

 

Fonte: arquivo do autor. 
 
 
 
 

 

A possibilidade de determinar a relação do grupo por dispositivos iniciais e outros 

contingentes permite que a ação na rua ganhe a dimensão performativa, se vinculando ou não 

às  formas  estéticas  já  conhecidas, como  a  performance  arte,  as  instalações  temporárias 

inclusas  em  circuitos  culturais.  No  entanto,  determinar  conteúdos  e  formas  para  uma 
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abordagem do espaço urbano pode se transformar facilmente em um grupo identitário de 

referência no  âmbito  dos  programas  culturais  da  cidade,  reduzindo,  dessa  maneira,  seu 

aspecto livre, transgressor e colaborativo. 

Certos dispositivos capacitam o grupo muito mais facilmente para o encontro em 

comparação a outros, pela sua evidência conceitual, embora qualquer característica agregada 

ao corpo permita algumas distensões, como roupas, por exemplo. No caso analisado, a 

coralidade, por ser mais sutil que o traje, mostrou-se muito apropriada como dispositivo e a 

indistinção na forma de vestir, por sua vez, permitiu criar vazios perceptivos e conceituais a 

serem preenchidos. Estas circunstâncias “abertas” trouxeram instabilidades nas identificações 

e um rompimento da linha clara e definida entre performers e praticantes, o que permitiu 

acessar outros dispositivos sutis próprios do lugar, fator que, apesar de embates mais hostis, 

possibilitou ao grupo se misturar e “jogar” muito mais próximo dos participantes. 

Formas possíveis de atuação colaborativa e de relação no ambiente urbano são muito 

mais singulares quando partem de uma descoberta no momento do encontro. É um retard na 

constituição do outro, mais promissor do que definições apriorísticas comumente praticadas. 
 

 
 
 

Ilustração 18: Percurso da performance "Colo, Colo, Colo" na rua da Consolação em São Paulo, Julho 

de 2016. Montagem com fotos Marcelo Denny. 
 

 

Fonte: arquivo do autor. 
 

 
 
 

Quanto à sequência do percurso, a ação partiu da rua Maria Antônia, em frente ao 

TUSP, e tomou a direção da Praça da República, que fica cerca de um quilômetro distante - 

um teste de resistência dos corpos na manutenção ativa do coro. Iríamos até onde os nossos 

corpos aguentassem permanecer neste estado de união sob o impacto das circunstâncias. Os 
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encontros e as estruturas físicas determinaram vários ritmos da caminhada. 
 

No percurso da Rua da Consolação, o coro já estava com seus dispositivos plenamente 

treinados, mas teve seus momentos de maiores hostilidades. Isto parece ser devido à 

despersonalização do lugar, com maior quantidade e velocidade dos veículos e a redução das 

pessoas circulando. O “lugar” estava transformado em passagem, estruturas determinadas 

para o fluxo e não para as relações (AUGE, 2012). Neste local, em frente à Praça Roosevelt, 

com  as  poucas  possibilidades  de  colar  em  algo  pela  rarefação  dos  corpos  e  de  outros 

elementos do lugar, o conceito principal do coro e sua “voz” pararam de promover relações e 

fazer sentido. 

O entorno da Praça Rossevelt, que envolve a Praça da República, recebe um grande 

fluxo de atividades culturais e de intervenções como esta que analisamos e, também, outras 

agenciadas por instituições, como a “Virada cultural”. Nestes locais, o estranhamento é 

reduzido, em função de se tratar de locais que estavam preparados para as “artes”. As leituras 

e a traduções das intervenções se encaminham para a relação de apreciação de espetáculos. 

Isso parece ser um fator muito importante para a pesquisa das performances urbanas, que 

pretendo retomar em estudos futuros. 

 
 
 

 

1.4.4 “Colo, colo, colo” 
 

 
 

É muito interessante observar como a palavra constrói um lugar muito específico e 

forte dentro da atividade da performance, um complemento dos gestos; conforme propõe 

Hans Ties Lehmann, “a palavra significante pode ser uma dança de gestos linguísticos” 

(LEHMANN, 2011 p. 216). Ela completa o estado de coralidade unindo as consciências na 

intenção única a partir das reverberações físicas, emocionais e sonoras do lugar. Traz uma 

pulsação interior que se expande de dentro para fora, mas que gera uma força centrípeta e 

indica a necessidade e o sentido de estar num regime de afecção. 

O momento da verbalização completa o jogo com o lugar, ao revelar quais são as 

experiências possíveis que essa proposta traz, além de indagar quais são as grandes questões 

com as quais o espaço passa a se deparar. Parece que o público entende que a proposta quer 

sugá-lo  para  uma  outra  zona  de  interesse  que  desperta  as  atitudes  de  resistência  e  de 

hostilidade contra este “algo indefinido” que afronta seu cotidiano regrado e o tira da zona de 

conforto. É um confronto que implica temporalidades distintas. A performance é vista como 

um corpo que se apresenta no tempo presente se coloca em face de projetos pessoais cuja 
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temporalidade internalizada se liga ao futuro, a realização de projetos de vida, ao que não está 

ali agora. 

A verbalização, então, com sua possibilidade autoexplicativa, foi muito importante 

para o magnetismo que o grupo procurou exercer no lugar. Um magnetismo de polos opostos 

que é, inclusive, capaz de expulsar. Esse magnetismo verbal se soma ao magnetismo corporal 

porque a fala “colo, colo, colo”, justificando alguns movimentos de aglutinação com os 

elementos integrantes e com algo ainda não incluso. 

Estas palavras utilizadas e a sua verbalização guardam relação de proximidade com as 

raízes da coralidade, pois o coro nunca se expressou sem a utilização do canto, da voz, da 

melodia e da poesia, o que trouxe um sentido de união e identidade para o acontecimento. O 

“Colo, colo, colo”, também tem relação com a linguagem popular e as gírias, tais como “cola 

ai”, o “descolado”, “cola na grade” e seu reconhecimento como “expressão” provoca a 

distensão das sensações opressivas e invasivas da intervenção, levando-a a características 

divertidas, cômicas e engraçadas e fazendo paralelo com as relações culturais do cotidiano 

urbano como os pregões dos camelôs ou as feiras livres, por exemplo. 

O deslocamento, com a leveza e a “languidez” dos movimentos que, como uma 

“ginga”, se somaram às expressões divertidas dos performers e fizeram emergir estados 

poéticos singulares, nas dimensões visual, tátil e relacional. É um evento que se apoia no 

senso comum e é tolerado, ao estabelecer relações com produções do âmbito cultural e 

político, como os “trios elétricos”, as bandas de rua, as manifestações políticas, o carnaval de 

rua,  o  arrastão  e,  talvez,  o  seu  maior  paradigma  no  campo  político  social  seja  os 

“rolezinhos”26. 

O estado de coralidade, conforme proposto nesta ação, de qualquer maneira interage 

como o espaço público, se “intromete” nas relações normatizadas, propõe modos de estar 

junto que, segundo Christofhe Triau: 

 
 
 

 
[…] significa estar na comunidade, estar no heterogêneo tanto quanto no grupo e 

dessa dialética permanente ente os dois, (as duas consciências de participação 
distintas e integradas), abre a representação para o espectador e permite estabelecer 

relações.  Muitos  pontos  de  tensão  reconvocam  a  ação  para  o  recurso  da 
 

 
26 

O termo rolezinho, deriva de gíria brasileira “dar um rolê”, que se resume em uma caminhada sozinho ou em 
grupo sem destino certo em busca de novidades. O conceito passou a representar uma coordenação de encontros 

simultâneos de centenas de pessoas das periferias nos Shopping Centers. Os encontros são marcados pela 

internet, por meio das redes sociais. O fenômeno é analisado por sociólogos e pesquisadores como sendo um 

“apartheid” social, que denuncia a desigualdade social e racial no País. Fonte: 

(https://pt.wikipedia.org/wiki/Rolezinho. Acessado em 23 de Setembro de 2016. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rolezinho
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“coralidade” que não cessa de misturar seus desejos com a consciência de sua 

fragilidade. (TRIAU, 2010, p. 5). 
 
 
 
 

Abrir espaço para estar na comunidade na forma de performance ou de intervenções 

que se utilizam de recursos estéticos, implica exacerbar questões políticas por  atuar em 

lugares onde algo já está acontecendo. Os lugares são constituídos pelos seus praticantes, 

muito mais do que pelas estruturas físicas que os determinam e a eles, os praticantes, essas 

ações colocam questões: entregar-se ou não, aceitar ou não, de proteger-se ou de soltar-se de 

seu eu particular para acessar outras subjetividades trazidas pelos acontecimentos. A 

performance, nesse sentido, se funda numa processualidade descontínua que permite 

compreender outras formas que permeiam as práticas do cotidiano. 

Uma ação no espaço público com dispositivos semelhantes aos apresentados nessa 

análise provoca o espelhamento da vida cotidiana, principalmente quando propõe relações de 

dentro e fora, inclusão e exclusão. Por exemplo, quando se escolhemos uma cor, se excluímos 

outras; quando selecionamos um trajeto ou um aspecto do lugar, dos elementos da rua em que 

nos encontramos, , aos quais procuramos nos “colar”, temos em mente uma estratégia de 

inclusão e exclusão. As condições de dentro e fora, de aceitação e integração, ou hostilização, 

de nos sentirmos acolhidos ou nos sentirmos violentados, são todas contradições sociais que 

constroem   instâncias   políticas   voltadas   para   a   participação,   seja   ela   agenciada   ou 

intermediada por táticas de violação e de transgressão. 

O espelhamento age no pensamento instituído como a ruptura da ordem. Esta ruptura é 

um pensamento de resistência, de dissolução das certezas que apresenta novas formas de 

subjetivação ligadas à reconstrução ou diluição da identidade tácita. 

As possibilidades de afecção estão permanentemente no espaço cotidiano disseminado 

nas práticas, mas o enquadramento nas normas impossibilita acessá-los ou reconhecê-los 

como poéticas transformadoras, independente dos sistemas que as acondicionam. Por esse 

aspecto, a coralidade também incide constantemente nas relações, tornando a ação possível. 

“Na energia coletiva do trabalho” há um modelo coral subjacente (TRIAU, 2010). 

Propomos, portanto, compreender as performances urbanas e as coralidades 

performativas, levadas ou reconhecidas no espaço público, como experiência de reconciliação 

que não se desvincula das dinâmicas do trabalho e da socialização. 

A coralidade parece se constituir num estado que mantém os elementos sociais 

“colados”  e  possibilita  a  relação  e  a  expressão  num  ambiente  de  múltiplas  formas,  de 

múltiplas culturas e desejos. 
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2 PERFORMANCES ARTÍSTICAS E SINGULARIDADES 
 
 
 
 

 
A performance artística é um tipo de singularidade que, através da encenação, restaura 

comportamentos. É uma intervenção não outorgada27. Primeiramente, reconhece o espaço 

urbano como forma a ser permeada e introduz uma imagem que se constrói e se desdobra pela 

livre conexão de públicos que se tornam coautores, pelos mais variados tipos de participação. 

A performance não toma a cidade como objeto da ciência, do qual se apropria, mas faz um 

reconhecimento das potencialidades do lugar por um mapeamento prévio que vai se 

completando e se restaurando no desenvolvimento da ação. 

O mapeamento pode se dar a partir de um simples olhar para o lugar momentos antes 

da ação ou o seu reconhecimento através de fotos ou vídeos. Otávio Donasci diz que, quando 

escolhemos o espaço, já escolhemos a performance, e que o local é seu parceiro quando, 

inclusive, não é mais do que você. “Ganha-se de presente as interferências próprias do local, 

não importa a dimensão”28  (DONASCI – 05/11/2014). A apropriação do local desencadeia 

uma ação pensada para um espaço específico dentro da cidade, como um espaço de encenação 

para reconectá-lo à sua realidade cotidiana de lugar habitado. 

Essas questões também remetem às teorias de Mikhail Baktin (2013) e Jacques Le 

Goff (2015), dois pesquisadores dos movimentos culturais das cidades da Idade Média. A arte 

da performance está ligada a representação teatral, embora cada vez mais se distinga dela. 

Segundo os autores, toda a arte do teatro está nos contatos corporais das encenações urbanas 

como as feiras, festas, procissões, os enterros, entre outros, que acompanham a emergência da 

cultura urbana. O barulho movimenta todo um estado que não está no espírito. 

Esses  autores  tratam com  muita  abrangência essas  questões  inerentes  à  estrutura 

urbana medieval; mas um espaço urbano como praça pública, há bem pouco tempo, abrigava 

o encontro que gerava cultura, evidenciando a participação e as particularidades locais; 

inclusive com índices identitários como cores, frases, dialetos, piadas e símbolos gráficos, 

índices que mantinham uma identidade local integrada à comunidade mais abrangente; indo 

da rua para o bairro e daí para a cidade como um todo. Estas relações não se furtavam ao 

constante confronto, tal a força dos grupos sociais constituídos. Esses confrontos se 

evidenciavam também na relação entre o erudito e o popular. 

27 
As mudanças outorgadas são mudanças no estado de um sistema que são congruentes com as tendências 

espontâneas,  naturais,  com  independência  das  interferências  externas.  MORALES,  Lino  Garcia.  In  Arte 

Contemporânea, preservar o que? Org. Cristina Freire, 2015, p. 37. 
28 

Informação verbal. 
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A Subjetivação como processo de construção de sujeitos para uma lógica cultural 

hegemônica se dá por práticas constantes e contínuas, ligadas às formas de produção e 

consumo que organizam a existência de maneira generalizada por padrões estabelecidos. Não 

existe uma forma padrão “natural” da subjetividade; ela é, antes, variável e emerge em 

conexão com processos históricos, sociais, políticos, econômicos, urbanos, num contínuo vir a 

ser marcado pelas contingências e nunca por um determinismo derradeiro. 

Qualquer que sejam os processos de subjetivação contemporâneos e suas ligações com 

as necessidades do capitalismo globalizado, precisamos considerar que existem novos 

processos de subjetivação presentes nos atuais arranjos urbanos, como as novas segregações 

urbanas realizadas por agenciamento dos espaços públicos e que promovem a privatização de 

espaços fechados e monitorados de residência, consumo, lazer e trabalho das classes média e 

alta.  Então,  pensar  a  subjetivação  como  produto  de  práticas  históricas  aponta  para  um 

processo atravessado pelas práticas urbanas e, dessa maneira, inevitavelmente política. 

A   recusa   de   processos   hoje   dominantes   no   cenário   urbano   implica   outras 

possibilidades de apropriação do espaço fora da equação diferença/desigualdade/segregação. 

A substituição desses processos de subjetivação dominantes por processos mais libertários 

dificilmente se dará sem a articulação de práticas alterativas inseridas no espaço urbano. No 

campo da cultura, normalmente mais próxima das condições de absorção ou contato com as 

heterogeneidades de comportamento e de produção, abrem-se alternativas para podermos 

tomar as simples diferenças não como desigualdades irreconciliáveis, mas como formas 

inovadoras de produção de subjetividades. 

Os movimentos e coletivos de luta popular, assim como as ações individuais e de 

grupo, que organizam no campo da cultura intervenções destinadas a se contrapor às 

determinações de políticas culturais agenciadas, são os agentes fundamentais das mudanças, e 

não somente as ações de planejamento urbano estatal. 

Tendo em vista o princípio marxista de que a produção humana é, antes de tudo, uma 

produção de sujeitos, uma das possibilidades de processos mais libertários de subjetivação 

pode ser encontrada, possivelmente, no campo da própria experiência de produção, quando a 

ela se anexam as dimensões estéticas, em que se inserem a dimensão do efêmero, da 

inutilidade para o sistema como um corpo congênito, a dimensão do vazio fundamental, na 

qual o pensamento ao se volatizar não produzirá conteúdos, e se recuperará da produção e da 

prática cotidiana um pouco de seu valor de uso. Essas são as ações que escapam do 

agenciamento e das mediações e se tornam políticas. 
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2.1 A performance vista de dentro 
 
 
 

 

A seguir, descreveremos a nossa participação na intervenção performática realizada 

pelo coletivo “Garrafas Térmicas” que teve lugar na Avenida Paulista, em São Paulo, no dia 

25 de Janeiro de 2016. 
 

O coletivo “Garrafas Térmicas”,29  ao completar um ano de existência, resolveu reeditar 

sua primeira experiência performática ocupando, com uma ação de grande escala, a Avenida 

Paulista, durante as comemorações do aniversário da cidade. Esse espaço público tem sido 

fechado para a circulação de carros por decreto do prefeito Fernando Haddad, em todos os 

domingos e também nos feriados mais importantes, das 13h00 às 18h00. Portanto, nesse dia a 

avenida encontrava-se fechada e o coletivo resolveu aproveitar essa oportunidade para esta 

experiência no local. Segundo declarações do coletivo: 

 
 
 
 

A nossa intervenção é itinerante, nós sempre pesquisamos um percurso, 

trabalhamos um percurso, a arquitetura da cidade, com relação à memória e 

com as pessoas que estão lá. Começamos a perceber e a pesquisar esses 

trajetos, já que nossa intervenção é também de trajeto. Então, a performance 

executada na região da Avenida Paulista, onde já nasce um córrego, tem esse 

viés e evidencia a relação com a água. Como é então, fazer a intervenção 

pelos trajetos desses córregos e rios canalizados, os rios urbanos de São 

Paulo30?  Diante  disso,  em  outra  ocasião  descemos  para  o  Vale  do 

Anhangabaú para pesquisar este lugar, um córrego coberto. A maioria das 

pessoas não sabe que corria lá o ribeirão Anhangabaú. Intensificamos a 

pesquisa de outros lugares que também nos interessam. Lugares de rios e 

córregos urbanos e essa relação com a água que pulsa na cidade e que pulsa 

também em nosso corpo. Então esse é um dos nossos focos de abordagem 

estético político com essa intervenção. (COLETIVO “GARRAFAS 

TÉRMICAS”, 2016). 
 
 
 
 

Estando a avenida fechada para os carros, o espaço foi ocupado por um público, na sua 

maioria, constituído por pessoas da classe média, que aflui para a região para se divertir e 

exibir seus valores culturais, dados principalmente por um padrão de comportamento 

ostensivamente   consumista.   Os   mais   variados   shows   também   ocupam   o   espaço 

 

29 
O coletivo “Garrafas Térmicas” é um coletivo paulista formado por performers e atores que se dedicam a 

ocupar os espaços urbanos com ações e intervenções de natureza artística. Nas performances analisadas, o 

coletivo ocupa os espaços públicos urbanos portanto trajes e objetos que se ligam a prática do banho e da praia. 
30 

Estes lugares, devido à baixa profundidade em relação a cidade, sãos os primeiros a ter alagamento em dias de 
chuva forte. Portanto, estabelecem uma nova relação com a água, a água invisível dos antigos rios e agora a água 

lamacenta e impura que flui de todos os lados de maneira perigosa. 
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disponibilizado  como,  por  exemplo,  bandas  amadoras  de  música,  artistas  de  rua  que 

 

 

apresentam covers de artistas consagrados e as mais variadas pantomimas, que abusam do 

colorido dos trajes e dos adereços que distinguem personagens da cultura de massa; outros 

ostentam, ainda, criação inusitada dos gostos e fantasias pessoais. Ocorrem, também, muitas 

estações e praças de brincadeira e jogos, contação de história que variam da estética 

mambembe até o amplo uso de equipamentos eletrônicos. Personagens múltiplos, portanto, 

disputam espaço e visibilidade com o grande público urbano que se dirige ao local, servido 

pela Linha Verde do metrô que facilita o acesso. A Avenida Paulista acolhe artistas que 

aproveitam o espaço e o público, ávido de lazer, para se expandirem e experimentarem suas 

vontades de expressão e crítica. 

Grande parte das apresentações e exibições tem características muito fortes de 

espetáculo comercial, mesmo que não haja venda de ingressos nem cobrança de nenhuma 

espécie para assistir às apresentações. Parece haver uma aceitação generalizada deste cunho 

espetacular pelo público que não contrapõe uma deambulação crítica a esta ocupação que, de 

todas  as  maneiras,  recupera  o  espaço  do  shopping  center  na  estrutura  que  deveria  se 

configurar como recuperação da pólis31. “A manobra do espetáculo é bem conhecida e consiste 

em tomar o controle simbólico dos movimentos, celebrando-os, num primeiro momento, por 

aquilo  que  eles  não  são  para  melhor  enterra-los” (Crise  e  Insurreição,  2016,  p.  66). A 

diferença talvez só se concentre na perceptível sensação de liberdade, de fruição artística e de 

energia trocada com o ambiente urbano na forma de passeio e de esportes que a maioria 

assume, por vezes, para revelar um padrão de gosto e consumo diferenciado. 

O ambiente sonoro preenche totalmente a avenida, desde seu início, na praça do 

ciclista, até o fim da avenida, nas proximidades da estação Paraiso do Metrô. Há uma ampla 

poluição sonora que produz frenesi e impede a simples contemplação pelo caminhante. Há 

quase uma obrigação de consumir toda aquela parafernália de coisas apresentadas. 

As apresentações parecem ter um cunho bastante indutivo, cujo chamamento para a 

participação impede o livre fluxo, com a absorção de outras possibilidades perceptivas que 

não sejam voltadas para o espetáculo; traduzindo-se na sujeição ao consumo mais do que em 

momentos de diversão, distração ou fruição da paisagem urbana. 

31 
O significado de pólis não encontra paralelos no mundo atual. Logo, é um conceito que se perde no tempo, 

assim não podemos traduzir a palavra, mas sim tentar explicar o seu significado. Ou seja, o que pensamos que 

significaria para os helenos. A Grécia antiga estava dividida num considerável número de pequenos estados 

independentes, alguns muito reduzidos quanto ao território e à população. A esse estado autônomo e autárquico, 

chamavam os gregos de Pólis. Seu sentido refere-se aqui à concepção de cidade, entendida como comunidade, 

organizada, formada pelos cidadãos, livres e iguais, portadores de direitos inquestionáveis, a isonomia e a livre 

manifestação. Fonte: http://www.dicionarioinformal.com.br/significado/p%C3%B3lis/14523/.Acesso em: 12 de 

Outubro de 2016. 

http://www.dicionarioinformal.com.br/significado/p%C3%B3lis/14523/.Acesso
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Nessa ocasião da avenida interditada para a circulação dos carros e livre para os 

 

 

pedestres, os signos de controle de tráfego permanecem inativos; as marcas de rua e faixas de 

atravessamento servem como demarcação para apresentações, fluxo de bicicletas e balizas 

para os jogos e brincadeiras. Por outro lado, as marcas comerciais se evidenciam e uma ampla 

rede de comércio parece se estabelecer, com cores vivas e ambiência alegre, muito ao gosto 

da classe média paulistana em seu estado de conforto e segurança. 

Este amplo campo preparado institui no lugar o teatro do consentimento que, para 

Stuart Hall (2013) é a forma como as ideologias deixam de se subscrever apenas no aparelho 

ideológico do Estado e passam a ser produzidas nas instituições privadas da sociedade civil e 

pelas ações individuais que se prendem a conceitos reguladores, como o “politicamente 

correto”, de um sujeito movido pelo inconsciente, mas que acredita estar o tempo todo 

plenamente consciente e ser fonte e origem de seu discurso; um sujeito que é ideológico, 

assujeitado, não psicológico nem empírico. “Os discursos ideológicos nos constituem como 

sujeitos para o discurso” (Hall 2013, p. 195). 

O sistema parece atingir seu auge no momento em que a urbe, através da abertura de 

espaços de uso e participação; recuperaria assim seu sentido de pólis. A segurança é feita por 

policiais militares, principalmente para controle dos  fluxos  de carros  nas imediações. O 

público é mais observado pela guarda metropolitana que se dedica a coibir a grande variedade 

de vendedores ambulantes que disputam o espaço, na sua maioria vendedores de bebidas 

alcoólicas e refrigerantes. 

No entanto, um clima bastante ostensivo se faz presente, no sentido de que parece que 

nada deve sair do lugar. Qualquer sentido político que seja explícito pelas ações deve ser 

contido. Segundo Stuart Hall: 

 
 
 

 
A  neutralidade  do  estado  funciona  apenas  quando  se  pressupõe  uma 

homogeneidade cultural ampla entre os governados. Estas pressuposições 

fundamentaram as democracias liberais ocidentais até recentemente. Sob estas 

novas condições multiculturais, entretanto, essa premissa parece cada vez menos 

válida (HALL, 2013, Pág. 86). 
 
 
 
 

As novas condições multiculturais alertam para a existência de um sujeito que é 

atravessado tanto pela ideologia, quanto pelo inconsciente; um sujeito cindido , descentrado, 

não se constituindo na fonte e origem dos processos discursivos que enuncia, porque estes são 
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determinados  pela  formação  discursiva  na  qual  o  sujeito  falante  permanece  inscrito.  A 

 

 

formação discursiva não se ampara só na linguagem, mas também no imaginário; nesse 

sentido, a Avenida Paulista, por exemplo, se constitui num índice poderoso que incide nessa 

discursividade. 

Essa localidade conta com alguns grandes Shoppings Centers e centros comerciais 

imponentes, que convivem com uma grande população de produtores de objetos artesanais, 

principalmente da cultura hippie, que aos poucos vão se inserindo nas movimentações do 

cotidiano e estabelecendo pontos de referência, como um território conquistado32. Este grupo, 

contido em frente ao Museu de Arte Moderna de São Paulo (MASP) e ao Shopping Center 3 

nos dias da úteis, ganha reforço aos domingos e feriados, expandindo as bandejas e tapetes 

repletos de pequenos objetos para uma verdadeira feira livre que ocupa toda a extensão da 

Avenida Paulista. 
 
 
 
 

Ilustração 19: Instalação de comércio de artesanato em frente ao Shopping Center 3, na Avenida 

Paulista, em São Paulo. Foto: Antonio Rodrigues, 2016. 
 

 

Fonte: arquivo do autor. 
 
 
 

32 
Na cidade de São Paulo é notória a longa história da tensão entre a prefeitura, os comerciantes e os vendedores 

ambulantes. O último episódio se deu em Junho de 2015, com a publicação da Portaria Intersecretarial nº 5, que 

determinava em 30 dias a retirada de vendedores ambulantes das ruas abrangidas pelas subprefeituras da Sé e 

Mooca e sua transferência para a feirinha da madrugada, no Brás. A Portaria foi revogada pela mesma prefeitura 

em 23 de Junho de 2015. 
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Neste ambiente, que já possui uma tradição ligada às artes e exposições de longa data 

 

 

e cujo público está habituado às mais variadas intervenções artísticas, apresentadas em forma 

de exposições, foi onde o coletivo “Garrafas Térmicas” resolveu reeditar sua primeira 

intervenção, que teve lugar em Janeiro de 2015, em meio à crise hídrica que se abateu sobre o 

Estado de São Paulo, principalmente em áreas próximas da capital. Na ocasião, a mídia 

intensificou o apelo para a economia de água, em vista de um racionamento iminente. Resta 

lembrar que a crise hídrica na cidade de São Paulo é uma questão constantemente presente 

desde os anos 1970. 

Formado em sua maioria por atores de teatro e estudantes das artes do corpo, o 

coletivo surgiu, desde o início, com essa espécie de comicidade implícita e ambígua, do gosto 

pela rua que traz implícita a ambivalência (Bakthin), da gestualidade e da visualidade, que é 

facilmente incorporada à persona performática. Conforme afirma Regina Muller: 

 
 
 

 
Quando eu vou para a rua, a gente vê, é a plenitude, é como receber, como um 

médium. Em performances sabemos que ali é a gente e não é a gente, isto que é o 

estado subjuntivo do qual fala Schechner, é o não não eu! Isto é a experiência 

artística e temos muita certeza, é uma coisa que a gente está lá e esta inteiro. 

(MULLER, 2015).33
 

 
 
 
 

A distensão das certezas está também no nome do coletivo. De pronto, “Garrafas 

Térmicas” parece indicar algo prestes a explodir, como a ideia de crise normalmente 

implantada por políticas de contenção, ou como algo guardando, uma espécie de coisa morna, 

requentada, que pode de alguma maneira enganar a fome, o desejo, a necessidade. Esse aporte 

de comicidade através do nome e, depois, dos trajes indica a retomada34    da participação 

política pela irreverência própria aos artistas de rua e aos artistas do teatro, que vivem uma 

33 
Transcrição, a partir de áudio gravado, da fala da professora Regina Pollo Muller, em Outubro de 2015, 

durante o exame de Qualificação desta pesquisa. 

 
34 

A comicidade na participação política já se apresentou como uma alternativa ao fechamento das instâncias de 
debates políticos, por exemplo, observados durante a ditadura militar de 1964 a 1985 no Brasil. Neste período, 

foi muito importante o surgimento de chargistas como Millor Fernandes, Henfil, Angeli entre outros. O Teatro de 

Rua no Brasil surgiu primeiramente como uma forma de voz contra a ditadura nos anos 1980, logo após o 

regime militar, foi muito comparado ao agit-prop e era claramente um teatro voltado para movimentos políticos. 

Nos dias atuais ele possui uma postura mais estética e movimentos mais sociais. Foi um período de experiências 

teatrais plurais, todas de alguma forma fornecendo práticas e reflexões críticas ao contexto autoritário. Fez-se 

teatro engajado realista, comédia de costumes, dramas familiares, teatro de vanguarda, teatro amador, teatro 

musical, teatro com temáticas jovens e contraculturais. Fonte: 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e- 

arte/2015/12/19/interna_diversao_arte,511312/grupos-de-teatro-mantem-viva-a-tradicao-de-apresentacoes-em- 

locais-pub.shtml Acesso em 10 de Outubro de 2016. 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-arte/2015/12/19/interna_diversao_arte%2C511312/grupos-de-teatro-mantem-viva-a-tradicao-de-apresentacoes-em-locais-pub.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-arte/2015/12/19/interna_diversao_arte%2C511312/grupos-de-teatro-mantem-viva-a-tradicao-de-apresentacoes-em-locais-pub.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-arte/2015/12/19/interna_diversao_arte%2C511312/grupos-de-teatro-mantem-viva-a-tradicao-de-apresentacoes-em-locais-pub.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-arte/2015/12/19/interna_diversao_arte%2C511312/grupos-de-teatro-mantem-viva-a-tradicao-de-apresentacoes-em-locais-pub.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-arte/2015/12/19/interna_diversao_arte%2C511312/grupos-de-teatro-mantem-viva-a-tradicao-de-apresentacoes-em-locais-pub.shtml
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crise constante de sobrevivência dentro da prática por políticas culturais que não são nada 

favoráveis. 

Quando a crise implícita na profissão se encontra com as questões domésticas pelo 

simples fato de não sair água da torneira, para os artistas, parece um quadro cômico já dado. 

Para o grupo, tornou-se necessário rir de alguma forma mais polémica, o cômico que se 

apresenta questionador. 

A característica mais marcante do grupo é a crítica bem humorada que se apresenta 

como forma e movimento colorido e ágil. Este reconhecimento inicial por parte do público 

impede o choque ou a contundência e possibilita “permear” a multidão como sujeito diferente, 

porém presente e cúmplice do lugar. Não há representação, por mais que os integrantes sejam 

originários do teatro. Outra característica que também marca o grupo é a sensualidade, que 

não se esgota nas tangas de praia, mas se expande nas transições corpóreas do grupo, nas 

poses que marcam as estações ou entre elas, os corpos molhados se bronzeando e esbanjando 

energia em pleno núcleo de controle capitalista. 
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Com  ações  que  procuram celebrar  a  festa  por  meio  da  apropriação dos  espaços 

públicos de grande circulação e personas bem humoradas com trajes que remetem à praia, o 

desenvolvimento pelo espaço cria percursos e estações cujos nomes também se ligam à água e 

ao  comportamento  coletivo  de  massa,  como  “cardume”  ou  “onda”,  ou  até  mesmo  o 

“arrastão”. 

Na ação, o apelo à falta d’água é instantâneo e bem humorado. O chamado à 

participação não é ostensivo. Os participantes, ao evoluírem no espaço, agregam outros 

participantes observadores, primeiramente com suas câmeras e celulares e depois se deixando 

envolver pelo grupo que mantém uma característica de ocupação multidirecional como 

estratégia de agregação e abertura para o outro. Utilizam-se da coralidade como um 

mecanismo operativo de agrupamento e expansão do grupo. O coro protege quem atua no 

espaço público onde as delimitações espaciais são amplas e bastante fluidas e os limites 

físicos, mentais e perceptivos não são margens seguras para a atuação e a manutenção da 

persona. A coralidade é entendida aqui como uma união de corpos que produzem um 

enunciando de maneira clara por um aspecto de composição que gera forma, cor e conteúdo, 

mesmo que esses sofram expansão e retraimento. 

O  coletivo  constrói  um  personagem  coletivo  com  recursos  ampliados  para  se 

relacionar com os participantes e não se limita a uma atitude conjunta. Portanto, faz sentido 

propor um eixo gerador de limites que os “traga de volta”. A noção de coro funciona como um 

liame que imprime unidade e ritmo; garantindo que a composição se expanda, mas não se 

desintegre enquanto corpo performativo, o que atingiria outras formas de relação e outros 

contextos não conjecturados como experiência possível para este momento. 

Afastando-se  totalmente  do  caráter  de  representação,  as  personas  se  apoiam  em 

objetos encontrados no local para compor poses e movimentos cujo fim é alterar a visibilidade 

do  lugar  com  a  característica do  inusitado.  Os  corpos  performáticos se  dispersam e  se 

agregam formando conjuntos amplos ou restritos que se deixam seduzir pelas características 

do espaço, evidenciando dobras, reentrâncias, buracos, vãos, grades, gretas, passagens e 

também as pessoas que compõem o público participante, que se aproximam, sorriem, filmam, 

se incomodam e se dispõem a interpretar a ação para algum eventual companheiro. “Das 

práticas anônimas aos artistas reconhecidos, milhares de redes informais fazem circular, nos 

dois sentidos, os fluxos de informação e garantem esses intercâmbios, sem os quais a 

sociedade morre” (CERTEAU, 2012, p. 9). 
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2.1.1  Registros 
 
 
 
 
 

Em uma conversa posterior realizada com o coletivo, na qual foi apresentado um vídeo 

da performance como mote para a um debate entre o coletivo e convidados, pensadores e 

pesquisadores da arte da performance, destacamos a participação do público principalmente a 

partir de seus registros, os famosos selfies, e as suas posteriores postagens, que trouxeram 

questões muito interessantes sobre a apropriação e a expansão da performance pelo outro, a 

partir da ampla possibilidade de registros e divulgação à disposição do público. 

A performance, quando acontece na rua, está mais passível de sofrer interferência. Isso 

é, às vezes, uma das características mais importantes da ação; tanto que, em algumas 

intervenções não conseguir a ação conjunta e participativa do público é bastante frustrante. 

No entanto, a relação com a reprodução desse momento, através dos equipamentos 

fotográficos, de vídeo e, agora mais constantes, os live estreans, traz novos envolvimentos e 

preocupações para os performers e para os coletivos. A performance pode se assemelhar ou 

mesmo se confundir com alguma forma de diversão popular ou entretenimento e toda a sua 

força artística e proposição política pode, assim, ser investida de outros valores, muitas vezes 

contrários aos pretendidas pelo artista. Entender e agregar essas distensões com os valores não 

é uma coisa fácil; principalmente porque os desdobramentos são imprevisíveis, assim como as 

abrangências podem ser muito amplas em temos de interpretação e reorganização dos índices 

durante as múltiplas transmissões e permanência na internet e redes sociais. 

Como descrito anteriormente, os selfies são uma das primeiras formas de aproximação 

e participação. Desta forma o público é inserido, apropriando-se do trabalho, de uma maneira 

não necessariamente como o artista ou coletivo previa. Isso traz um valor de argumentação e 

compreensão muito rico para o coletivo. No caso do coletivo “Garrafas Térmicas”, eles 

procuram entender essa abordagem por seu aspecto participativo antes de qualquer outro 

julgamento. 

 
 
 
 

Estamos ainda descobrindo que lugar é esse que ocupamos quando vamos pra rua e 

abordamos o espaço e até que ponto isto perdurar na internet pode ser interessante 

para a intervenção, e até que ponto pode se tornar mais um objeto desta sociedade 

que espetaculariza tudo e do sentido ser levado para outro lugar que talvez a gente 

não tenha como determinar ou controlar. Nós ainda não temos domínio disso, nem 

como forma de pensamento nem como autores, temos que desvendar. Estamos na 

rua em caráter de pesquisa, por isso adotamos a ideia de sair para a ação e a partir 
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da ação descobrir coisas. A reinterpretação das pessoas certamente nos incomoda, 

mas nos inspira. Então entendemos que ai está o caráter de descoberta fundamental 

para nós (COLETIVO GARRAFAS TÉRMICAS, 2016). 
 
 
 
 

O  registro  das  performances  provoca  relações  de  participação  e  desdobramento 

também muito ricas para a prática performática como intervenção urbana. A performance é 

fato artístico acontecendo em um local específico. Mas no Youtube ou na internet, permanece 

o seu registro apresentado de outras formas, pelos enfoques pessoais, selfies e afins e isso 

pode dar margem a uma ampla repercussão. Neste sentido, é possível entender que não será 

mais a mesma performance - aquilo que gira pela rede é uma filmagem dela, um outro objeto 

artístico. 

A relação entre esses dois produtos da intervenção, a saber, a performance e o seus 

registros, pode levantar a questão da autoria, mas também causar uma relação de importância 

que parece atentar contra a segurança crítica do evento e dos seus autores; sendo essencial não 

só fazer a performance, mas registra-la e vê-la expandida nas redes sociais. Nesse contexto, a 

repercussão do evento estaria muito próxima da relação de estetização que transformará a 

intervenção num evento estético espetacularizado. 
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Mas há outros elementos a serem considerados, por exemplo, fotos registradas por 

fotógrafos conhecidos ou que estejam ligadas a sites importantes, como o UOL (Universo 

Online), por exemplo. O Instagran do UOL tem 240 mil seguidores. Isto é, são 240 mil 

pessoas que puderam ter acesso a algo que elas não teriam porque provavelmente não estavam 

naquele lugar naquele momento. Pouquíssimas pessoas presenciaram a ação no local em 

comparação com a grande multidão que viu os registros por meio do site UOL e outros sites 

reunidos, doa quais são seguidoras. Então, isso é, também, uma maneira de atingir quem não 

estava presente e que não conhece a atuação do coletivo e talvez nem tenha noção do que seja 

uma performance. 

 
 
 
 
 
 

Intervir naquele cotidiano cinza com uma boia, um balde, isso já é motivo pra as 

fotos, selfies e postagens. Como disse, não é nosso objetivo, mas estamos lidando 

com isso de uma forma a nos integrar neste estado geral que parece se tornar cada 

vez mais agudo. Seu celular agora é tudo. Tem pessoas que não veem a intervenção 

ao vivo senão pelos celulares, isso não nos incomoda no sentido de perdermos a 

confiança na ação porque entendemos que ela é nosso foco e gerador de tudo isso. 

Hoje, neste clima de espetáculo que os eventos adotam, parece que quase tão 

importante quanto ir à exposição ou a uma galeria é você se fotografar para mostrar 

que você foi. Esta relação entre “produtos” fica cada vez mais para nós como algo 

que transversaliza a ideia inicial, não a atravessa, o que traria outras possibilidades. 

(COLETIVO GARRAFAS TÉRMICAS, 2016). 
 
 
 
 
 
 

A performance do Coletivo “Garrafas Térmicas” se expande livremente, embora o 

espaço tenha sido estudado anteriormente por um mapeamento prévio e mínimo, em formato 

de caminhada de avaliação das condições e possibilidades de desenvolvimento, que servem 

muito mais como um aquecimento do que como regra de evolução ou distensão. 
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Ilustração 22: Coleti vo "Garrafas Térmicas" em performance  na avenida Paulista dia 25 de Janeiro de 

2015, publicado no portal de notícias Gl. Foto: J. Duran. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: http:l/gl.globo.com/sao-pa ulo/ao-vi vo/2015/aniversario-de-sp.html 
 
 
 
 

Ilustração 23: Imagem do Coletivo "Garrafas Térmicas" em performance na avenida Paulista dia 25 de 

Janeiro de 2016, publicado no portal Veja online, notícias UOL e Instagram UOL. Fotografia: Dário 

Oliveira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: https://noticias.uol.com.br/album/album-do-dia/2016/01125/imagens-do-dia---25-de-janeiro-de- 

2016.htm 
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Fazer uma intervenção na Avenida Paulista, num dia em que ela esteja fechada para 

 

carros e disponível para eventos e passeios, estar naquele espaço, necessariamente, é estar 

passando por todos os celulares de todas aquelas pessoas, de todas aquelas transmissões. Em 

outras palavras, significa estar trabalhando neste espaço objetivamente, como um grupo, 

querer estar neste lugar estar neste lugar, como uma escolha, e essa incorporação é inevitável 

à medida que a performance atravesse este lugar onde os celulares são reis. E conforme 

atravessa esse lugar, a performance é redimensionada, resignificada. Existe uma perda de 

controle da significação. Por exemplo, a intervenção que inicialmente não teria sido pensada 

como ação política, para o UOL passa a ser uma intervenção política, transforma-se num 

protesto. Ao que tudo indica, nestes lugares estão implícitos vários sentidos de interferência 

na ação. Não há maneiras de excluir ou controlar as mídias oficiais que também estão nestes 

lugares à procura de material para divulgação. Assim, torna-se presente a questão de querer ou 

não  controlar  o  sentido  da  performance;  selecionar  o  que  pode  ser  alinhado  como  os 

propósitos dos que não são como uma necessidade de expressão e sobrevivência do grupo. 

Porque o coletivo pode ser tanto estetizado, como estigmatizado, pela atuação das mídias. 

 
 
 
 
 

 
Fizemos uma ação no vale do Anhangabaú, onde simulamos uma praia na calçada 

em frente à prefeitura de São Paulo. Tivemos uma recepção muito diferente da 

Avenida Paulista onde é muito mais comum isto dos “selfistas da 

contemporaneidade”. Brincar com os artistas e com o público, tirar foto, postar, 

achar ridículo e criticar se dá como uma coisa normal, a ação recebe um tratamento 

de arte contemporânea porque neste local as pessoas são mais ligadas nestas 

questões.  No  Vale  do Anhangabaú,  o  que  mais  impressionou  as  pessoas  que 

estavam lá foi o  fato de estarmos de roupa de banho. Então, algumas dessas 

pessoas começaram insistentemente a pedir para que a gente colocasse roupa, 

ameaçaram mesmo. A leitura que a gente conseguiu fazer disso foi de que lá é um 

lugar onde eles vendem droga. É, portanto um lugar onde nada é pra ser visto nada 

pode chamar a atenção (COLETIVO “GARRAFAS TÉRMICAS”, 2016). 
 
 
 
 
 

 
A proposta de encontro com o coletivo para uma conversa foi uma retribuição ao 

convite feito pelo grupo a este pesquisador, para participar com eles daquela intervenção. As 

circunstâncias tornaram possível ampliar a ação, que tomou a forma de um colóquio que 

apresentaria questões específicas sobre a performance e os espaços onde acontecem as 

performances. Por isso, se deu a necessidade de um vídeo mínimo que apresentasse a ação. O 
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vídeo foi editado, o que mostra também uma preocupação estética como produto de arte e 

 

 

como objeto. Não é só uma captação duracional, não se trata de chegar ao local escolhido e 

simplesmente deixar a câmera ligada, desligando-a no final da ação. Escolhem-se melhores 

momentos, procura-se narrar o percurso. As pessoas que não estavam no local e viram o vídeo 

provavelmente entenderam melhor o percurso do quem estava presente na intervenção. Então, 

sem dúvida, esse produto final é uma obra que ganha vida própria em relação à performance 

original, inclusive na repercussão através das redes. Isso não significa que o vídeo é um 

produto similar ou semelhante, pois podemos considerar que ambos são desdobramentos 

possíveis e autônomos. 

A performance não nasce necessariamente para a rede, mas o vídeo está muito mais 

próximo disso. Esta questão leva a pensar se todo este produto virtual que surge e que acaba 

se tornando autônomo tem mais potencialidade que a performance, por sua comunicação ser 

tecnicamente mais compatível com as transmissões ou pelo fato de que ele pode potencializar 

a ação no momento dela ou integrado futuramente de alguma forma.   Se isso for possível, 

qual será o formato, como poderemos intercambiar esses dois produtos que têm dimensões 

diferentes? Parece que disso podem surgir questões muito interessantes para a prática das 

performances urbanas, como a simultaneidade da ação e da transmissão, podendo ela ter um 

público real e outro virtual, espalhado pelo mundo. 

 
 
 

 
Nossas ações, como dissemos, até agora têm sido vistas na rede pelo olhar do 

outro, mas nos parece interessante esta outra forma também, ou seja, um vídeo 

editado dando conta de todo o percurso. A multiplicidade dos olhares e das 

interpretações cada vez nos incomoda menos, mobiliza-nos para estados mais 

liminares e parece que o desejo de controlar qualquer coisa vai perdendo o sentido 

(COLETIVO “GARRAFAS TÉRMICAS”, 2016). 
 
 
 
 

Parece que os registros vão reverberando a performance para outros locais e pessoas, 

mas as performances se sujeitam às especificidades dos espaços, enquanto o vídeo tem suas 

leituras por parâmetros e resoluções diferentes em termos de linguagem. Os registros como o 

vídeo, por exemplo, já são produtos históricos, estetizados. 

O espaço urbano não é constituído somente por formas físicas, suas definições não são 

tão seguras, carecendo também de representação, e tem particularidades interessantes. São 

essas particularidades que abordamos quando fazemos performances dessa natureza. Pois uma 

performance no interior de uma casa é um trabalho de corpo, como o é a maioria das 
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performances artísticas, com a inclusão da arquitetura como elemento, mas ela encontra-se 

inserida num espaço que organiza silenciosamente uma linguagem, que de certa maneira, 

inverte a ordem pública e anula as estratégias do espaço público, porque se subtrai a ela 

(CERTEAU, 2014). Na rua, nos colocamos frente a frente com a ordem pública, ocupamos o 

espaço de maneira tática e utilizamos parte das estratégias envolvidas, que são as formas do 

poder ali inscritas. 

A performance urbana, como a do coletivo “Garrafas Térmicas”, se depara com 

estratégias de fluxo e trânsito, que apresentam um descontrole maior no sentido do que pode 

ou não pode, do que é possível e do que não é possível. Não só por conta das perspectivas do 

espaço, mas até por conta das várias frequências no espaço em que atuam sobre o corpo e a 

mente. Por exemplo, estando em uma rua, não podemos subir numa janela, porque podemos 

cair; também não podemos subir num prédio, sob o risco de sofrermos um acidente. Isso não é 

admitido como possível e nos faz indagar como as pessoas reagirão? 

Então, a performance urbana deve levar em conta esse aspecto de fluxo e de 

arquitetura. Esses elementos podem direcionar o trabalho para outra vertente, e esse 

direcionamento pode inferir na percepção, ou até mesmo na estrutura psicológica do grupo, 

que eventualmente passaria a se entender de outra maneira, ou distanciar-se de suas propostas 

iniciais, tornando-se outra coisa. 

A   questão   do   registro   nessas   circunstâncias   assume   uma   proposição   muito 

interessante, maiormente este formato autônomo para o qual ele se desloca, considerando que 

o coletivo não se preocupa com este registro, ou com o fato de auto registrar-se. Apropriar-se 

dos registros dos outros parece ser uma estratégia excelente para provocar a participação 

ativa. O grupo em ação praticamente assume como participante todo aquele público que 

estava ali, além dos outros que futuramente verão os posts. 

O registro é uma forma de refletir sobre o acontecido. O registro audiovisual é, 

efetivamente, outro trabalho; quanto a isso não resta dúvida. Possui um campo próprio 

determinado, mas em expansão também, e isso nos leva a questões bem interessantes. Por 

exemplo, como poderemos nos relacionar com esse apêndice à nossa interferência no espaço, 

um trabalho que já nasce com uma incontestável autonomia? 

Esses são trabalhos que já vão se constituindo em camadas no próprio local e tempo de 

realização. Tais camadas são como dimensões que, à medida em que nela adentramos, vamos 

concedendo ao trabalho e recebendo dele. Isso nos liga a propostas bem anteriores, como as 

deambulações dadaístas nos anos 1920 e, mais tarde, às derivas letristas ou, ainda, dos 

Situacionistas nos anos 1960. Pode-se dizer que essas ações são provocativas, no sentido de 
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levantar o questionamento das características de uma arte autônoma e centrada em um objeto 

ou em um sistema de relações que mantém esta exigência de um objeto que, no final, se 

traduz em um sistema de poder. 

 

 
 
 
 

2.1.2  Intervenções, referencialidades e inversões simbólicas 
 
 

 
O tipo de performance que o coletivo realiza é de grande complexidade. É complexo 

já pelo fato de o resultado da ação fugir completamente ao controle dos organizadores, 

caracterizando-se como ação de protesto e, portanto, podendo ser considerado uma ação 

política. Mas o protesto não necessita ser uma ação violenta; e pode ser até mais provocativo 

se ele tiver humor, se ele incluir certa dose de ironia. A resistência contra aquilo contra o que 

se está protestando pode ser até muito maior, quando se aplica doses certas de humor e ironia 

ao invés da violência física. 

Sobre a questão dos selfies, é possível entender a existência de várias modalidades de 

selfies. Existe o selfie da egotrip, da egocentricidade, do egotismo, no qual a pessoa registra 

sua própria imagem solitária. Existe o selfie das pessoas que posam e querem se fotografar 

juntos com o artista, podendo ser um selfie também de registro histórico. Acreditamos que 

isso está muito agregado à performance, uma vez que uma intervenção pode remeter também 

à situação do artista no palco e à plateia do outro lado, em baixo. Por isso, o artista performer 

terá que optar pelo uso ou  não dessa separação palco/plateia para atingir as finalidades 

daquilo que está propondo. 

Consideramos que as pessoas que vêm para fazer selfies já estão fazendo parte da 

ação, participando da performance, querendo ou não. Elas podem ser vistas como “os 

agregados”. Outros agregados também podem ser acrescentados. Por exemplo, o agregado 

mais forte que existe nesse tipo de performance é o registro. O registro não é uma coisa à 

parte; o registro está integrado à performance. Não se trata de um subproduto da performance, 

mas ele também pode ser incluído na performance. A forma como o coletivo se posiciona 

durante  o  ato  da  performance  remete-nos  a  uma  estética  fotográfica.  Pode  resultar  em 

registros excelentes, enquanto fotografia, no contexto da contemporaneidade. 
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Ilustração 24: Coletivo “Garrafas Térmicas” em performance na Praça Roosevelt, São Paulo, 2016. 

Foto: Ana Luiza Seco. 
 

 

Fonte: arquivo do autor. 
 
 
 
 
 

 
Se o registro é algo que vai ficar circulando posteriormente, sem a necessidade da 

presença física do performer, isso não ameaça destruir a ação consumada. Se nos períodos 

anteriores os performers não eram capazes de documentar suas performances, é porque não 

tinham  as  condições  técnicas  na  época  para  fazer  o  registro.  Além  disso,  não  tinham 

condições de veiculação, não tinham as facilidades que agora possuímos para isso. Tanto é 

assim que, quando assistimos a um vídeo de um trabalho de Nan June Paike35, por exemplo, e 

de ouros artistas que são mais conhecidos, eles só são divulgados porque aqueles artistas 

tiveram meios necessários para fazer a documentação. A obra de arte, em boa parte de sua 

história, se limitou ao registro. A obra era o registro do trabalho de arte até esse encontro com 

as possibilidades de atuação do artista em colaboração com o público, essa junção do teatro 

com  outras  linguagens,  fazendo  o  valor  estético  ser  trazido  para  o  evento,  para  o 

 
35 

Nam June Paik - (Seul, 20 de Julho de 1932 – Miami, 29 de Janeiro de 2006) Foi um artista sul-coreano que 
trabalhou  em  diversos  meios  de  arte,  sendo  frequentemente creditado  pela  descoberta  e  criação  do  meio 

conhecido como videoarte. 
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acontecimento. 
 

A proposição performática do coletivo também está vinculada a uma aproximação 

com a arte total. Como ocorre em rituais como o “Kuarup”36, por exemplo, um ritual indígena 

do Brasil central; ou a festa de “Geledes37”, que os índios Iorubás fazem para homenagear as 

mulheres. Ou, ainda, a festa dos “Egunguns”, que têm os seus performers, mas da qual toda a 

comunidade participa: a comunidade interage com a música, a dança, o teatro, o discurso 

político e os registros; onde tudo está integrado. 

Outra referência a esse tipo de intervenção pode ser feita no caso de “A Mudança do 

Garcia”38, um evento/acontecimento em Salvador que ocorre no Sábado de Carnaval, como 

mostra a ilustração 25. 

As pessoas que vêm da periferia de Salvador desfilam pelo circuito oficial do Campo 

Grande durante o carnaval, com suas carrocinhas enfeitadas e com frases de protesto, 

declarações de amor, todo tipo de manifestação que eles quiserem colocar na carrocinha para 

fins decorativos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36 
O Kuarup é um ritual de homenagem aos mortos ilustres, celebrado pelos povos indígenas da região do 

Xingu, no Brasil. O rito é centrado na figura de Mawutsinin que, para os Xinguanos, era o criador dos homens. 

Em sua origem, o Kuarup teria sido um rito que tem como objetivo trazer os mortos de novo à vida. Fonte: 

ww.museudoindio.gov.br/educativo/pesquisa-escolar/968-o-kuarup-e-uma-festa-para-celebrar-a-memoria-dos- 

mortos acesso em 14 de setembro de 2016. 

 
37 

Geledes é originalmente uma forma de sociedade secreta feminina de caráter religioso existente nas sociedades 
tradicionais yorubas. Expressa o poder feminino sobre a fertilidade da terra, a procriação e o bem estar da 

comunidade. É um festival anual homenageando "nossas mães" (awon iya wa), não tanto pela sua maternidade, 

mas como ancião feminino. Ela ocorre durante a época seca (março-maio) entre os yorubas do sudoeste da 

Nigéria e o vizinho Benin. O Culto aos Egunguns é o culto aos ancestrais masculinos, uma vez que o culto aos 

ancestrais femininos denomina-se Geledes na religião yoruba e outras religiões tradicionais africanas. Fonte: 

http://www.geledes.org.br/o-que-e-o-geledes-instituto-da-mulher-negra/# Acesso em 14 de setembro de 2016. 

 
38 

Todos os anos, desde 1940 sai às ruas do centro da cidade a chamada MUDANÇA DO GARCIA. Inicialmente , 
chamava-se ARRANCA TOCO. Em 1950 virou FAXINA DO GARCIA, pois quando passava , levava todo 

mundo, Quem ficava em casa caia na faxina, pois a poeira das ruas de barro invadia as casas. Nove anos depois, 

com o calçamento das ruas, a Mudança do Garcia recebeu seu nome definitivo. O bloco foi fundado por músicos 

da Polícia Militar. Fonte: http://salvadorhistoriacidadebaixa.blogspot.com.br/2012_05_01_archive.html Acesso 

em 16 de setembro de 2016. 

http://www.geledes.org.br/o-que-e-o-geledes-instituto-da-mulher-negra/
http://salvadorhistoriacidadebaixa.blogspot.com.br/2012_05_01_archive.html
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Ilustração 25: Carrocinhas com frases bem humoradas de protesto durante a "A Mudança do Garcia", 

no carnaval de Salvador, BA 
 

 
 

Fonte: salvadorhistoriacidadebaixa.blogspot.com 
 
 
 
 

O que esses coletivos estão fazendo, nos espaços públicos urbanos, nas ocupações, nos 

assentamentos dos sem-terra, é de grande importância como manifestação cultural. Isso se dá, 

porque esse é um tipo de arte que não depende de bilheteria e não está vinculado ao 

financiamento público ou a agências de publicidade. Trata-se de uma ação que é desenvolvida 

de cidadão para cidadão. Isso não significa dizer que seja algo puro; não é essa a questão. O 

importante é que há uma proposta, como a performance do coletivo, inovando no uso do 

espaço. 

Dentro de uma certa leitura, determinado tipo de performance no espaço urbano 

significa propor a utilização de um espaço que é um “não lugar” (AUGE, 1992; BAUMAN, 

2001), que é um espaço que ninguém deveria frequentar e sentir-se à vontade. A Avenida 

Paulista ou o Vale do Anhangabaú não são lugares para nos sentirmos à vontade, por mais que 

o poder público invista para transformar esses lugares em espaços de lazer ou de cultura; é um 

lugar somente para passearmos e irmos embora. É um lugar que expulsa o visitante de lá. 

Ações que vão nesse sentido de ocupação, mesmo que temporária, estão subvertendo a noção 

do êmico ou do fágico39 da mesma forma como os skatistas fizeram no Vale do Anhangabaú 

 
39 

Segundo Bauman (2001), a constante circulação de pessoas no mundo encolhido em que hoje vivemos vem 
fazendo com que estranhos se encontrem frente-a-frente. Estranhos, porém, são os depositários do medo em um 

mundo caracterizado pela incerteza das mudanças. Por esse motivo, passam a proliferar novos tipos de espaço 

físico nos quais estranhos podem evitar interagir. Esses espaços são o oposto dos espaços físicos convencionais. 

Entre eles, os principais são os espaços públicos que Bauman chama de "não civis": os espaços "êmicos", como 

os guetos, que expulsam as pessoas; os espaços "fágicos" como os shoppings, que devoram as pessoas, lhes dão 
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ou na Praça Roosevelt40. 
 

Usar a Avenida Paulista como uma praia. Por que não? Ela também pode ser isso, 

dentro de certo ponto de vista. Propor que um centro financeiro sisudo como esse seja uma 

praia pode ser visto como uma grande ironia. 

Retomando a questão dos selfies, é interessante ressaltar que o coletivo “Garrafas 

Térmicas” tem um sentido em sua proposta de intervenção que embora não seja totalmente 

explicitado é o do confronto político para transformação social. Todo performer, assim como 

toda intervenção de rua principalmente e todo ativista tem algo a dizer, neste sentido Assim, 

uma das grandes preocupações, principalmente da intervenção urbana e dos eventos políticos 

sociais não agenciados pelo governo, é que seu conteúdo não seja alterado pela mídia. Esta 

preocupação é legítima porque existem muitas lutas políticas e sociais de séculos, mas quando 

são consagradas os verdadeiros contendores ficam de fora dos benefícios dela. 

Existe toda uma questão a se pensar nesses processos de intervenção que de alguma 

forma transgridem os lugares comuns, considerando que recentemente a mídia tem todo um 

processo de alterar, deformar e tirar o poder das pessoas. Isso se inicia de uma luta política 

dos anos 1970 nos Estados Unidos, a do feminismo, quando artistas feministas perceberam 

que não importava o que elas fizessem, o fato era publicado de outra forma. Então, elas 

começaram a inventar performances públicas que seriam difíceis de serem alteradas. A 

proposta delas era a seguinte: nós vamos nos defender da deformação que vai ser conduzida. 

A proposição artística ou ativista sempre tem que lutar contra as informações que são 

produzidas pela mídia e isso parece fazer parte do cotidiano do coletivo: 

 

a sensação de segurança e facultam a sensação de pertencer a um novo tipo de comunidade sem a necessidade de 

interagir; os "não-lugares", como os saguões de aeroportos, que desencorajam a interação e a permanência 

prolongada; e os espaços "vazios", como bairros pobres e decadentes, cuja existência é ignorada e cujo 

atravessamento é evitado. 
40 

Há quase 30 anos a Praça Roosevelt, situada no Centro de S. Paulo (SP), é um tradicional local de prática do 
Skate no Brasil. Popularizada entre os skatistas na década de 1980 por ídolos como Beto Or Die e Rui Muleque, 

ficou conhecida em todo país, atraindo milhares de pessoas para praticar Skate. Nos anos de 1990 e 2000, 

mesmo não estando em bom estado, centenas de skatistas sempre fizeram suas 'sessões' na Praça Roosevelt. 

Após quase dois anos fechada para reforma, em Setembro de 2012 a Praça Roosevelt foi a reinaugurada e 

milhares de skatistas começaram de novo utilizar o local, seja por ter ficado muito boa para a prática do Skate ou 

por não haver muitos outros espaços apropriados no Centro de S. Paulo. Entretanto, devido ao grande número de 

skatistas  na  praça,  começaram  a  existir  reclamações  dos  moradores  da  região  quanto  ao  barulho  e 

comportamento. Assim, no começo de outubro a Subprefeitura Sé e a Secretaria Municipal de Esportes 

convidaram a Confederação Brasileira de Skate (CBSk) para participar de reuniões com representantes do poder 

público e moradores para regulamentar a utilização da Praça Roosevelt por todos cidadãos. Sabendo dos 

problemas acontecidos e de uma possível proibição de Skate num tradicional e histórico 'pico' brasileiro, a CBSk 

aceitou o convite para defender os interesses dos 20 mil skatistas do Centro paulistano e dos mais de 384 mil 

skatistas da capital de São Paulo. Após diversos encontros e debates, ficou decidido em consenso que parte da 

praça seria reformada, adaptada e destinada exclusivamente para o Skate. Também foi acordado nessas reuniões 

o cumprimento da Lei PSIU por todos usuários, sejam skatistas ou não, por meio da qual não é permitido fazer 

barulho das 22:00 às 08:00 horas, a fim de que os residentes no entorno da Roosevelt possam ter direito ao 

descanso. Fonte: http://www.cbsk.com.br/eventos/conscientizacao-praca-roosevelt. 

http://www.cbsk.com.br/eventos/conscientizacao-praca-roosevelt
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Nós estamos o tempo todo nos deparando como isso, um dos caminhos é 

este que já levantamos que é alguma forma de interação e de assimilação 

deste conteúdo todo. O interessante também é que no próprio coletivo 

começamos a nos perguntar o que é que as pessoas estão vendo. E então nos 

deparamos com a impossibilidade de explicar ou até entender na totalidade a 

abrangência da ação e procuramos inserir e construir ações que não darão 

possibilidades de ter outras leituras, de serem facilmente alteradas, atenuadas 

e deformadas pela rede eletrônica e pela mídia principalmente (COLETIVO 

“GARRAFAS TÉRMICAS”, 2016). 
 
 
 
 

Um dos objetivos da performance talvez possa ser o de ter o controle sobre sua própria 

veiculação. Por exemplo, nas ocupações urbanas e ocupações rurais, uma das lutas que se 

percebe com a imprensa é entre palavras “ocupar” e “invadir”. Nunca a Folha de São Paulo 

vai dizer que um grupo ocupou o espaço, para eles o verbo a ser utilizado será sempre 

“invadir”. Por outro lado, os movimentos que tomam algum terreno ou prédio jamais dirão 

que o invadiu. Por trás disso, está a lógica capitalista que ocupamos o que já é nosso, que é 

público, e invadimos aquilo sobre o que não temos direito. Os movimentos entendem que têm 

direito à determinada área, e a contestação disso se dá no nível semântico/simbólico. Então, 

na luta de classes, às vezes, o significado de uma palavra define o momento (ALTHUSSER). 

Na performance ativista, um dos objetivos, portanto, seria o de não dar margem a esse 

tipo de manipulação do significado da ação. A performance valoriza muito o momento em que 

acontece; mas ela tem uma importância muito grande quando se fala dela, quando 

historicamente se preserva a sua memória. Esse fato contado se torna um fato histórico que 

vai além da própria performance e, dessa maneira, o campo vai ampliando sua massa crítica. 

É importante ter, também, cuidado com a conceitualização das ações. A performance 

não trabalha com uma determinada “mensagem”; o interessante da performance é que ela é 

limítrofe, tem uma mensagem, mas ela não é controlável. Aquilo que uma pessoa vê pode não 

ser o que o outro vê, e cada um pode dizer algo diferente a partir do que sentiu. Então, a 

performance pode emitir mensagens múltiplas, uma vez que trabalha com códigos múltiplos. 

Por exemplo, durante a ação que analisamos, há momentos em que os baldes, que começam 

como uma coisa importante, são engolidos pela ideia da praia, depois voltam a ter outra 

importância como baldes. 

Durante a ação do coletivo “Garrafas Térmicas”, em performance na Avenida Paulista, 

no dia 25 de Janeiro de 2016, os baldes vazios foram mais bonitos como proposta do que os 

elementos de praia, por serem estranhos. Porque provocam já um estranhamento, e várias 
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leituras possíveis: “O que é que esse balde? É pra vomitar na Paulista? Vão colocar na 

cabeça? Ou vão colher água, vão procurar as poças e ficar recolhendo água”? 

 

 

 
 

 
 
 

Para se pensar em termos de códigos múltiplos, o código emitido pelos baldes é o mais 

forte em alguns momentos da travessia. Outro código é a farra da praia: ficar na praia pode 

significar que, na realidade, poderíamos estar buscando algo. Isso nos remete a uma estética 

relacional, que engloba as pessoas que não são do grupo e fazem parte da ação. Então, o que 

interessa mais? Interessa mais, talvez, estes reagrupamentos que vão interagindo em tempo 

real. É uma busca por afeto, uma coisa que é muito forte em performance urbana, que é esse 

espaço dos afetos, esses espaços relacionais. Então, essas “conceitualizações” ajudam mais do 

que um trabalho comunitário, do que um trabalho de manifestação para se entender essa busca 

por uma linguagem mais nova; ou pelo menos por essa aproximação com as inquietações da 

própria arte contemporânea. Não basta estarmos no período contemporâneo para que o nosso 

trabalho seja devidamente considerado como contemporâneo. 

 
 

Eu entendo que “contemporâneo” é uma busca, investigamos maneiras com nossas 

linguagens de tentar tocar no contemporâneo. Porque, quando você de alguma 
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forma toca nisso com seu trabalho isso vai ficar evidente. Quer dizer que você está 

dando uma resposta de alguma maneira ao seu tempo. Você está conversando com 

o seu tempo. Isto a gente sente, é “estético”, a gente sente isso, vai, este artista está 

respondendo  a  um  monte  de  inquietações que  são  também minhas.  Então  eu 

entendo que, contemporâneo, códigos múltiplos e estética relacional são as três 

chaves importantes nas performances urbanas. No afeto está a estética relacional, 

ela está ligada a ideia do afeto, você não vai lá para ser aplaudido, mas de alguma 

forma você interferiu no andamento daquilo, as pessoas pararam (CIOTTI, 2016). 
 
 
 
 
 

 

2.1.3  Performance como cultura urbana 
 
 
 
 
 

Toda  performance  artística  é  urbana,  em  última  instância  é  uma  linguagem  que 

aparece nas grandes cidades após a segunda guerra mundial, surgindo simultaneamente no 

Ocidente e no Oriente. Enquanto o grupo Fluxus estava fazendo performances no Ocidente, já 

havia o grupo Gutai no Japão, fazendo sofisticadas performances, pois o grupo já tinha 

mantido contato com a arte do Ocidente. 

Outro aspecto que reforça esse enunciado é que não existiria mais uma cultura de 

expressão fora do ambiente urbano que possa ser determinada como contraponto à nossa 

cultura e a outras formas de vida. Quando alguém visita regiões rurais ou volta a habitar e 

trabalhar numa área rural, leva a cultura urbana consigo para esse local. Todos os padrões de 

conforto, de lazer, sistemas de informação, facilidades de comunicação e acesso às mídias 

eletrônicas. Tudo isso modificou a cultura característica das áreas rurais. A partir daí, passa a 

existir somente o urbano, mesmo que estejamos isolados na área rural e fora dos centros 

urbanos, no sentido de estrutura de habitação, transporte e etc. 

Podemos apontar o exemplo representado pelo próprio autor desta pesquisa, nascido 

na roça e tendo trabalhado como roceiro até cerca de vinte anos de idade. Nesse período, 

vivíamos na área rural, imersos na cultura rural que, nas décadas de 1970 e 1980, já contava 

apenas com os grupos remanescentes da intensificação do êxodo rural; uma cultura que agora 

temos muita dificuldade em reconhecer nos pequenos detalhes de comportamento e de lida 

para a subsistência no campo. Sobre essa questão, observamos que de nada adiantaria 

promover feiras de artesanatos e eventos afins, pois as formas de expressão dessa cultura se se 

perdeu com o avanço da modernidade. 

É provável que possamos identificar uma cultura específica e diferenciada na área 

rural e até em centros urbanos muito ligados à produção rural: modos de falar, se relacionar e 



108  

 

fazer, mas esta cultura não é mais autônoma, no sentido de se contrapor à cultura urbana como 

era comum em épocas passadas. Hoje, a cultura que restou na área rural é subserviente aos 

centros urbanos. 

“Performances urbanas” emergem, então, como uma provocação, no sentido de buscar 

a possibilidade de separação ou do evidenciamento da separação existente entre as atitudes 

performáticas necessariamente do cotidiano e das performances artísticas, visivelmente 

existindo como possibilidades de serem introduzidas no sistema das artes, por efêmeras que 

sejam. Neste sentido, a questão dos registros e seus desdobramentos é de uma riqueza muito 

grande. 
 
 

 
Ilustração 27: Manifestação pública através da performance urbana “Desvio coletivo” em intervenção 

na Avenida Paulista e na Rua Augusta, São Paulo, 2016. Foto, Marcelo Denny. 
 

 

Fonte: arquivo do autor. 
 
 
 

 

Ilustração 28: Manifestação pública através da performance urbana. "Cortejo" e "Como Acabar com a 

Cultura do Estupro" realizado por grupos de estudos de performance do programa de pós graduação da 

USP. São Paulo, 2016. Fotos: Daniel Perseguim. 
 

 

Fonte: Arquivo do autor. 
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Buscamos, assim, pensar as performances artísticas e as performances urbanas em 

sentido geral, como manifestações e acontecimentos que não se prendem às demandas do 

sistema das artes. Portanto, dentro do espaço urbano, a vida pode ser entendida como uma 

performance; todos nós estamos em atitudes performáticas o tempo todo, no âmbito desse 

pensamento. O que acontece na rua, seja uma performance artística ou não, os acontecimentos 

do cotidiano ou os que se inserem nele, pensado como expansão, e que são tomados como 

arte, acabam sendo estetizados e vão parar nos museus e galerias. Outros, que são mais 

efêmeros, transgressores, ou mais comuns, não seguem por este caminho. Então, a ideia de 

que as performances urbanas não seriam necessariamente artísticas poderia ser uma maneira 

de introduzir um pensamento sobre as vivências possíveis na urbanidade e seus aspectos 

políticos. 

Até que ponto a pessoa que vai trabalhar todo dia e se depara com uma distensão do 

espaço cotidiano compreende o sentido que damos à ação performática? Cabe perceber que 

muitas situações aparecem como distensões do comportamento cotidiano, produzem afecções 

e  intensificam a relação com o outro e com o espaço. Na linha da estética relacional de 

Nicolas Bourriaud, mas não necessariamente no sentido de busca de consenso através das 

experiências estéticas, ocorre também a manutenção de uma tensão constante pelos eventos 

comuns e pelas experiências programadas. As pequenas distensões em qualquer uma das 

práticas já abre um espaço político. 

 
 
 

 
É por ai que entra o sentido político da performance, a hora em que você vai fazer 

a ação naquele mapa que você detectou. Eu mapeio e agora vou jogar com estes 

dados que eu estou lidando. Neste momento quando você já faz esta leitura, esta 

varredura do lugar onde você está, ou que você vai intervir, ou vai fazer a 

performance,  e  ainda  busca  o  encontro  ou  busca  o  afeto,  esses  encontros 

evidenciam o aspecto político. Porque é difícil para o público em geral entender 

isso, mas para mim, o político se encontra ai com a performance. Eu acho que pode 

ter performances urbanas nos lugares menos dispaulistados possíveis. (CIOTTI, 

2016). 
 
 
 
 

O urbano se identifica com a questão do público. Coloca-se a mesma questão, em 

Paris: em frente ao centro Pompidou, há uma grande praça, o espaço aberto é maior do que o 

espaço ocupado pela própria área construída do museu. E aquela praça, assim criada 

propositadamente, é ocupada por todo tipo de ações e manifestações. O arquiteto Renzo Piano 

provavelmente pensou: vou deixar esse espaço em branco, vou deixar este espaço da pàlis 
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para quem quiser preencher com alguma atividade, e ali poderemos ver coisas que nunca 

veremos dentro de qualquer museu. 

Podemos ver a reconstrução da pólis, ou o reencontro da pólis, como sentido desses 

espaços, e sendo tão efêmeros como as performances. Essa estética relacional está presente aí. 

Em alguns momentos é possível identificar configurações em que a pólis se instaura. Estar na 

cidade é trocar, estabelecer comunicação. Trata-se de um estado, acreditamos, anterior ao 

estado das cidades atuais. Talvez uma recuperação, talvez uma antecipação do futuro, não se 

pode determinar seguramente. Mas de toda maneira, é uma quebra da ideia de utilidade, como 

considerar a Avenida Paulista não apenas como um lugar para passear, mas como um lugar só 

usado para abrigar manifestações. Pode haver outras relações que vão se estabelecendo como 

convivência, e as pessoas não ficam só passando; param e permanecem ali, usam o espaço de 

outra forma que não para os espetáculos triviais de consumo e lazer. 

Liberar a Avenida Paulista ou outras avenidas, como a Sumaré, para pedestres aos 

domingos é um ato totalmente político. Existe uma grande diferença entre a Avenida Paulista 

ser ocupada no feriado para práticas de lazer e uma avenida fechada por ocupação de 

manifestantes em nome de alguma reivindicação político-social. São cores e atitudes 

radicalmente diferentes. 

Aos domingos e feriados, a Avenida Paulista é totalmente ocupada por shows e 

improvisos, pelo espetáculo. Não sobra espaço livre de uma sonoridade exacerbada e confusa, 

ou de ações espetaculares com cores vibrantes de uma alegria meio efusiva, onde seja possível 

conversar  ou  fazer  uma  deambulação  mais  introspectiva.  O  público  é,  de  certa  forma, 

obrigado a brincar com as atrações ali montadas; deve participar do loteamento das atividades 

dispostas como uma apropriação absolutamente espetacular sobre uma pólis legítima. O 

coletivo inseriu, nesse contexto, uma performance que tem uma estratégia muito interessante 

da marcha de um corpo que se reveza com o corpo do outro e vai formando um grande corpo 

geral, que às vezes se confunde com a massa que se espalha e, outras vezes, imprime a 

coralidade que produz o deslocamento perceptivo/cognitivo. 

Ao  realizar  uma  performance num  dia  de  feriado,  aniversário da  capital, com  a 

avenida fechada, o coletivo tem escolhas arrojadas, quase flertando como um certo perigo. 

Todo público que está cotidianamente nos campos preparados é de certa forma passivo para as 

questões políticas implicadas nas performances, no sentido de ser um público já um tanto 

acostumado com intervenções de todo tipo, inclusive artísticas e que ele facilmente 

espetaculariza a seu modo, como mecanismo de defesa ante o choque. Espetacularizar este ato 

e esvaziá-lo é uma possibilidade muito fácil. 
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Uma ação em que nos deslocamos pelo espaço é diferente de outra ação em que 

estamos parados num lugar e as pessoas assistem e se conformam numa recepção mais 

passiva. Essa estratégia de ocupação do espaço pelo deslocamento é um jogo de muita 

cumplicidade com o público. Por exemplo, em uma performance, em que a proximidade nos 

permite olha, mas ser também olhado pelo artista, sentimos o choque e saímos pela tangente 

ou, pelo menos, tentamos sair, protegendo-nos com o processo de identificação da ação com 

expressões reconhecidas como teatro que está mais próximo. 

Estas questões observadas nos contatos com o público urbano diz respeito as 

dificuldades mútuas diante do choque que a intervenção promove. As diferenças de posturas 

entre a ação fixa num lugar e outra em trânsito não diminuem a dificuldade de minimizar os 

processos de identificação que prejudicam a expansão da expressão para processos relacionais 

e colaborativos. Quando o performer está se deslocando, ele tem mais possibilidades de 

expandir este tempo de choque que impediria a interação. Assim se torna mais possível 

incorporar a audiência. O choque, a romper drasticamente as expectativas do público, 

favorecem as experiências subjetivas, mas a performance não pretende constituir somente um 

campo interpretativo contemplativo e sim participativo colaborativo. Portanto solicita uma 

cumplicidade tácita como espaço em que a audiência vai se incorporar como coautora na 

ação. 
 

Quando nos deslocamos, entrando em ação, parece que ganhamos energia. Ao mudar 

de posição, nos deparamos com outras faces, outras pessoas, outros objetos. A energia do 

corpo é diferente, é difícil explicar de outra maneira, ganhamos energia porque o tempo todo 

o marco é reconfigurado. No deslocamento, vamos ativando também a arquitetura, o espaço 

em conjunto com a própria ativação do corpo. Parece que tudo se transforma num complexo 

energético. Energia essa que se gasta e se repõe o tempo todo em universos que se justapõem, 

interconectam-se, separam-se. Há um contraponto com a ação que não se desloca, porque o 

reposicionamento acontece cognitivamente. Como performers, mapeamos o espaço o tempo 

todo, sem parar, mas é difícil evitar a distração, o cansaço e a longa permanência exigidos 

pelas ações. 

O coletivo, por exemplo, se utiliza muito da arquitetura, das irregularidades do solo, 

das grades, das placas de rua, das sinalizações; criando caminhos alternativos; uma 

representação do viver na cidade que é quase essa ideia de ir aos encontrões, abrindo e 

ocupando os espaços. Isso, sem contar os perigos, porque o deslocamento alterna momentos 

de movimentos mais e menos rápidos, paradas, mudanças de rumo, de altura; o que implica 

ritmo, força física, alongamento e, embora fechada para carros, a Avenida Paulista tem grande 
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circulação de bicicletas que vem e vão continuamente. 
 

Dentro do grupo, íamos nos percebendo e nos guiando. Percebendo nosso corpo, nossa 

consciência e as nossas vontades, medos, as partes extras do nosso corpo. Por exemplo, 

víamos nossos braços, nossas pernas, nossos reflexos nas fachadas; e a formação do corpo 

geral do grupo que ia se configurando e alternando configurações, das quais eu era parte e 

que, de alguma forma, estendia meu corpo pelo espaço, o que formava um corpo mais geral, 

com muitas extras-partes. 

Participar da intervenção performática do coletivo “Garrafas Térmicas” foi muito 

excitante. O grupo marcou encontro às 13h00 na Praça do Ciclista, no cruzamento da Rua da 

Consolação com a Avenida Paulista. Este autor entrou no Metrô República, vindo do centro, 

após comprar dois baldes coloridos. Notávamos uma grande nuvem escura cobrindo a região 

do  encontro,  enquanto  um  sol  forte  brilhava  na  Praça  da  República.  Nesse  momento, 

podíamos pensar: “Vamos ter praia mesmo!” após o desembarque, quinze minutos depois, na 

estação Consolação, víamos o mesmo sol forte, mas as ruas estavam totalmente molhadas e 

enxurradas corriam pelo meio fio. Uma chuva característica dessa época do ano havia caído, 

mas ainda teríamos parte da praia, a parte que mais interessava ao coletivo: o sol forte, o solo 

seco e muita gente circulando. 

O grupo se reuniu, fizemos um breve aquecimento. Partimos, guiados por uma 

integrante do coletivo, para o reconhecimento do percurso que se estenderia por 

aproximadamente 500 metros - da Praça do Ciclista, em direção ao Museu de Arte de São 

Paulo (MASP). 

Marcamos alguns pontos de estações temáticas e o ponto de mudança de trajes, 

porque começaríamos com roupas normais de passeio e iríamos transformando o visual no 

início do percurso com algumas evoluções características do coletivo. Faríamos a transição de 

faixa por baixo da estação do Metrô Consolação. Saindo do outro lado, como de um 

afogamento, e continuaríamos interagindo com o fluxo intenso próximo a uma feira de 

comidas e bebidas, onde um som tocava mais alto. Ali, finalizaríamos a ação, colocando 

novamente nossas roupas e voltando com os nossos objetos para o ponto inicial do percurso 

onde, após uma breve confraternização, nos dispersaríamos. 
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A ilustração 29 mostra os momentos iniciais da ação quando os participantes pouco se 

destavcvam pelos trajes, mas já provocavam estranhamento pelas atitudes e gestos e objetos. 

Quando o grupo está se movendo, as personas sozinhas, em duplas ou trios, invadem o 

território do outro, assimilando-o como seu próprio território necessário. O outro tem a 

alternativa de evitar o choque físico, como qualquer deslocamento nas calçadas e passagens 

da cidade, em que é necessário abrir espaço aos encontrões, (FRAYSE PEREIRA, 2010), mas 

pode também interagir e “dançar junto” com o corpo do outro que se dispõe neste novo 

espaço  recém-fundado. Quando  o  grupo  forma  alguma  configuração  fixa,  ou  seja,  uma 

estação temática, embora não se exclua a participação do público, fecha-se um lugar de 

identidade.  Ou  seja,  ali  se  reconhece  algo  que  copia  uma  naturalização  da  vida,  cuja 

identidade é reconhecida por todos e este reconhecimento parece ocorrer numa dimensão 

estética, a qual trata da representação e da recepção; portanto, de uma distensão da percepção 

no sentido de transformação. 
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Ilustração 30: Coletivo “Garrafas Térmicas” em uma composição estacionária durante a performance 

“Tudo de água para você”, na avenida Paulista, em São Paulo, dia 25 de Janeiro de 2016. Foto: Jêre 

Nunes. 
 

 

Fonte: Arquivo do autor. 
 
 
 
 
 
 

A ação emite sinais bastante claros a partir dos elementos escolhidos e ao se deslocar, 

contamina o espaço, trocando de público. Tanto a velocidade do deslocamento, quanto estes 

limites conceituais das personas41, parecem fazer com que as participações também construam 

um limite bem definido e tendam, salvo alguns casos esparsos, a observar o que se passa 

como espetáculo. O público tira fotos e troca impressões entre si. Percebemos que ocorre a 

dissolução dos limites entre o eu interior psicológico e a atividade da performance, o corpo se 

dispõe entre outros corpos, estabelecendo um estado de fluxo. Nesse modo de transição, 

emerge o estado subjuntivo dado pelo corpo físico e psicológico, na incerteza do 

incorporar/desincorporar e ao mesmo tempo sentir uma ambiguidade na percepção das 

estruturas das relações e se atualizar (Cf. MULLER, 2013, p. 18). 

Assim ocorreu: o guia inicial marca para o grupo uma espécie de ritual de passagem 

gradativa na persona. Para este autor, seu início teve um fator de ansiedade e algumas 

emoções muito fortes, como o desejo de ocupar, de se expor como corpo estranho naquele 

 
41 

Do Latin persona, na psicologia analítica de Jung, é a face social que o indivíduo apresenta ao mundo "uma 
espécie de máscara, projetada por um lado, para fazer uma impressão definitiva sobre os outros, e por outro, 

dissimular a verdadeira natureza do indivíduo". Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Persona_(psicologia) 
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lugar, mas também muita insegurança e medo. A função do guia se desfez logo nos primeiros 

momentos do deslocamento do grupo. Ao iniciarmos o movimento, parece haver um ponto de 

passagem ou de entrada na persona. Embora ainda com trajes normais, as propostas corporais 

já denotam a estranheza de algo que ocupa aquele lugar de forma não comum. 

O início de movimentação de corpos que entra em ação é seguido de uma composição 

de corpos parados em pose com elaboração livre de cada um de nós, integrantes. Esta escolha, 

pelo menos para este autor, fez-se como a adaptação do corpo a algo que já existisse ali - uma 

sombra, um meio fio, uma grade, um muro, um poste, enfim, uma marca do lugar que solicita 

para a interação e que ajuda a reforçar a persona. Uma descrição desse momento poderia ser 

uma longa fila de corpos estáticos, e aparentemente sem sentido, se contrapondo a um fluxo 

de ações e movimentos nos quais nada se destaca, nada se estranha nesse meio estabelecido 

como espaço psíquico naturalizado, embora em festa - o que é uma tendência sintomática do 

totalitarismo funcionalista (CERTEAU, 2014). 

O corpo parado nesse meio é imediatamente percebido como uma proposta estética e 

as interações são também imediatas, expressões, gestos e posturas, em seguida fotos e 

interpretações. Desse choque parece emergir, de pronto, uma questão política implícita nas 

proposições artísticas, que é a transformação do uso. Ao notar algo estranhado, a audiência 

disponível nutre-se de imagens e de percepções. As imagens vão sendo apropriadas pelos 

equipamentos pessoais de registro e as percepções modificam o comportamento e causam 

interações entre a própria audiência e da audiência para conosco, os performers. Estabelece-se 

então, pelo coletivo, uma lógica estética de ocupação do espaço com a transição de frente e 

retaguarda em alternância, como condição para os deslocamentos e as pausas. Neste 

movimento, os integrantes ficam entregues às suas próprias demandas como corpo 

performático em plena ação de ocupação. 

Durante a primeira fase do deslocamento, em que a frente e a retaguarda se alternam 

para a evolução no espaço, completa-se a configuração da persona com a retirada das roupas 

comuns e a evidência dos trajes de praia que, a partir da vestimenta, expandem-se para os 

objetos que compõe cada persona específica e as propostas de cada corpo. Esse movimento 

altera as características dos frequentadores do local; abrindo possibilidades de participação 

como ação corpórea desde o simples riso e registros até os comentários e, em alguns 

momentos, até mesmo a imersão corpórea. 

A elaboração subjetiva da performance propõe a leitura e a participação para a 

audiência, a partir de seu registro de corpo, sua partitura pessoal interiorizada em exercícios 

de reflexividade sobre a realidade através da experiência estética como ponto de irrupção. O 



116  

 

performer assume uma forma estética com seu estado subjuntivo, o “e se” da liminaridade 

proporcionada pela ação, que faze de uma pessoa outra “um outro de si mesmo” que também 

provoca a mesma troca na audiência. 

Na proposta performática do coletivo “Garrafas Térmicas”, como um ativismo através 

da estética, o mesmo bom humor que aproxima a audiência e a faz participar deste estado de 

liminaridade parece provocar o choque que atinge a subjetividade, desviando-a de suas 

padronizações. Assim, insere-se o ativismo político, que é abordado pela ação do coletivo 

pelas circunstâncias claras da crítica, a crise hídrica. Ambas as formas de ativismo aglutinam- 

se em um produto circunstancial e efêmero proporcionado pela mobilização espacial e 

simbólica, pelos objetos e visualidades que se ligam indubitavelmente a um problema social 

atual e introjetado. Este papel de transmissor é assegurado pelo performer que perde e recobra 

seu próprio eu entre artista e político entre humor e choque. Embora política, podemos 

recobrar o sentido da performance artística como um sistema de significação e expressão 

estética, entendido como um conjunto de ações “com o objetivo de mudar o mundo mais do 

que codificar posições simbólicas sobre ele” (GEEL, Apud MULLER, 1998, p. 6). 

Tal ação, em especial, se deu num dia muito festivo e num local já habituado a eventos 

artísticos e espetaculares nas suas mais variadas formas. O público era constituído, 

visivelmente, em sua grande maioria, por integrantes da classe média e atuantes nos espaços 

públicos dispostos para a deambulação controlada, como são a Avenida Paulista, o Parque do 

Ibirapuera, as praças e outros parques urbanos de São Paulo. Nesse sentido, a proposta crítica 

do coletivo encontra certa limitação por adequar-se à celebração da festa e produzir 

ambiguidades. Poderia, como foi debatido posteriormente com o coletivo, haver mais de um 

tipo de interpretação, tendo em vista que o contexto apresentava-se fortemente festivo. Nesse 

sentido, o grupo está muito próximo do ponto em que a estetização acontece. 

Os  desafios  do  grupo  pareceram  estabelecer-se  desde  o  início  com  a  escolha 

deliberada deste local e deste momento. Entendida como uma proposta crítica, não invasiva e 

despretensiosa, a performance do grupo, como sempre, procura celebrar a festa e agir no 

campo do comum. Sem insistir na fragmentação do campo do outro, este movimento acontece 

ou não, congregado com cada momento, espaço e performatividade específica. 

As escolhas realizadas pelo grupo tem em vista a alta performatividade dos corpos e a 

habilidade do grupo que, em sua maioria, é formado por atores já calejados por processos de 

dinâmicas corporais. Por isso, podemos facilmente subsumir o estado do comportamento 

restaurado, proposto por Schechner (2006), em que os exercícios e identificações constituídos 

através  de  exercícios  são  apoios  fundamentais  para  o  momento  da  ação.  O  corpo  dos 
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integrantes apreende a situação de distanciamentos para testar os limites e para fazê-los 

flutuar entre a opacidade e a definição. Nesse, sentido parece atrair as margens por uma 

sedução estética e corporal que flerta com o proibido e com o íntimo sem se deixar levar, no 

entanto, pela exposição, aos olhares públicos, do íntimo e do privado, como uma manobra 

perversa para ter audiência cativa, como é característico de muitos shows (Cf. SILVA, 2015, 

p. 139). A ilustração 31 capta um momento em que capacidade técnica e expressiva dos 

performers auxilia na composição de movimentos e formas limítrofes. 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 31: Coletivo “Garrafas Térmicas” durante a performance “Tudo de água para você”, na 

avenida Paulista, em São Paulo, dia 25 de Janeiro de 2016. Foto: Jêre Nunes. 
 

 

Fonte: Arquivo do autor. 
 
 
 
 
 

 

A performance, ao ser olhada do seu interior, nos permite entendê-la como um grande 

corpo geral, no qual o nosso corpo singular se articula, solicitado com seus próprios 

parâmetros, treinado ou não, e percebe suas extras partes que são os seus pedaços de corpo, 

seus acessórios e os participantes que são absorvidos enquanto visualidade e movimento 

formam um conjunto. 

Parece haver um duplo comando, um que parte de meu corpo e partitura inata e, outro, 
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que é conduzido pelo grupo. Ambos instruem sobre o melhor caminho no sentido geral e 
 

talvez mais subjetivo do que físico. As extras partes são elementos ativos na percepção 

 

 

(MERLEAU-PONTY). Nesse caminho, a percepção parece buscar apoio em todo e qualquer 

elemento e integrá-lo num conjunto que procura limites como segurança e proteção, mas que 

não os encontra facilmente e, quando os encontra, atualiza-os incessantemente, compondo e 

desfazendo um conjunto de regras efêmeras. 

A percepção inclui todos os presentes como elementos performativos e, partindo de 

uma partitura individual, gerencia os movimentos possíveis. Usa em larga escala todos os 

elementos espaciais, como marcas de rua, arquitetura e estruturas locais, e as ativas pela 

ampliação da persona em sentido pleno. Parece só haver um caminho: uma saída de si e a 

integração com os elementos, para não cair na representação ou no desabamento da persona. 

Assim, moldamos como corpo devagar ao espaço e o deixa permear até esvanecer. 

O grupo tem como critério a não representação ou interpretação com base narrativa em 

excesso. Parece-nos que ao instaurarem o espaço, o grupo deixa que ele se expanda sozinho, 

construindo malhas e camadas com limites permeáveis de constituição espacial, tanto quanto 

subjetiva. Em outras palavras, trata-se de uma propriedade intrínseca cambiante restituída ao 

espaço e a percepção. Segundo a análise do discurso da escola francesa: a condição da 

linguagem é a incompletude. Nem sujeitos, nem sentidos estão completos ou já constituídos 

definitivamente. Constituem-se e funcionam sob o modo do entremeio. Performance importa? 

O  que  importa  é  o  pensamento,  o  que  importa  são  as  relações,  as  ideias,  e  que  elas 

permaneçam livres, construindo camadas. 

 
 
 
 

 

2.2       A performatividade da deriva no meio urbano contemporâneo 
 

 
 
 
 
 

Outras ações que este autor vem realizando nas ruas buscam trabalhar a deriva como 

uma atitude performática, porque a caminhada por si só talvez não se caracterize como uma 

performance artística stricto senso, embora ela possa deixar rastros e envolvimentos que 

trazem novas questões estéticas e expõem as intenções implícitas. 

Essa forma de deriva que se configura como uma performance artística adota dois 

dispositivos: o próprio corpo, que se locomove ao mesmo tempo em que narra verbalmente a 

passagem  pelo  local,  e  a  tecnologia,  que  capta  imagens  e  fornece  um  sistema  de 
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transmissão/recepção da ação para uma audiência externa. Esse sistema tecnológico permite 
 

também convidar uma audiência ativa pelas redes sociais através, por exemplo, de eventos 

 

 

publicados nas redes, informando as condições em que a ação vai acontecer. O público que 

encontraremos no local da ação não é o público que foi convidado pela rede virtual, mas 

ambos são coautores da ação, na medida em que podem ter acesso e intervir por dispositivos 

distintos, a saber, o encontro propriamente dito e os chats no meio virtual. Assim, temos uma 

rede local, formada pelo movimento do cotidiano, e uma rede digital, sendo que ambos os 

públicos podem se tornar participantes pela interação física ou digital, enquanto um corpo 

narrador se desloca pelos espaços urbanos. 

A deriva como caminhada pela cidade possui inúmeras outras abrangências que vão 

além da performance artística. A ação se diferencia, na medida em que estabelece limites para 

um conjunto de significados produzidos, assim como a abertura para a construção de um ato 

colaborativo que envolve e solicita um coletivo capaz de modificar tanto a ação, quanto o 

espaço do qual ela se serve para se sustentar. Trata-se de dois fatores importantes que 

relacionam,   por   meio   da   “obra”,   conjuntos   de   significações  com   intencionalidades 

inicialmente controladas como motor da abordagem. 

A ação se apropria do espaço onde algo já estava acontecendo, tanto com o grupo dos 

presentes que eventualmente se encontre no local, como também do grupo que não está 

presente; mas que pode interagir através dos mecanismos de redes sociais. A criação dessa 

obra é tão colaborativa quanto efêmera. A autoria se dispersa, os registros podem ser feitos e 

alterados pelos participantes a qualquer momento, durante a ação ou depois dela. Nesse caso, 

o mais importante é o modo de fazer, não necessariamente o resultado. Buscamos um modo 

de fazer que desencadeia relações afetivas que se dão a partir de dispositivos autônomos e não 

autorais, podendo gerar vários tipos de obras e processos múltiplos. 

Mais do que uma forma de relação artística, a deriva é uma forma de experiência de 

produção artística que se distancia das formas estetizáveis. Essas maneiras de encarar as 

atividades artísticas como atividades que podem ser relacionais e cotidianas, como 

movimentos que resvalam para a vida, vem rompendo com as formas mais definidas ou 

convencionais de produção artística; e até mesmo desprezando as formas de composição, 

formatos de objetos e gêneros artísticos (ligados à produção) e estéticos (ligados às formas de 

ver a obra) considerados como naturalizados. Em alguns casos, as ações estão mais ligadas à 

“não arte”, ou “anti-arte”, desconstruindo o primado da estética que se sustenta por lógicas 

hegemônicas burguesas que dominam os espaços das narrativas como forma de sustentação 

de sistemas do poder capitalista. 
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Essas práticas também trazem um rompimento existencial pela sua perspectiva de 

 

 

produzir diferenciações de comportamentos num determinado local a partir da ação do outro, 

independentemente de objetos estéticos. Nesse sentido, entendemos que a produção poética 

prioriza os conteúdos relacionais imediatos como contraponto à produção de objetos estéticos 

que têm sua gênese em um lugar, mas são retirados deste lugar e colocados em outro, ao qual 

precisamos  ir  para  ter   acesso  a  ele.  Citando  Michel  de  Certeau:  “Para  que  haja 

verdadeiramente cultura, não basta ser autor de práticas sociais, é preciso que essas práticas 

tenham significado para aqueles que as realizam” (CERTEAU, 2012, p. 9). 

Estas ações performáticas tendem a criticar esse modelo, suas sobras físicas, que são 

seus registros, vão para outros lugares e se transformam, por meio de seus vários e possíveis 

públicos; mas não se esgotam nisso e não abandonam a origem local. A estetização permanece 

sendo  improvável  e  acontecerá  futuramente  como  um  constrangimento  a  partir  das 

instituições, não como seu motor. Na realidade, a mobilidade produzida pela rede e a fluidez 

da ação performática constroem, a partir deste início de narrativa, outras narrativas com 

elementos   provenientes   de   outros   locais.  Assim,   ao   nos   livrarmos   das   mediações 

institucionais, embora tenham suas leituras ligadas a formas de subjetivação (HALL), esses 

significados podem permitir que o lugar seja capaz de recuperar a “presença perdida” da ação 

que se transforma em obra, mantendo o espírito que os anima e que tenha relações com seu 

lugar de produção. 

A proposta é investigar essas ações como uma “performance do corpo ausente”. Essa 

performance tem o primado do corpo e da ação: não podemos imaginar que a ação seja 

produzida num determinado local e o público esteja fora dela; mas o corpo entra como 

produção de imagens. Nessa caminhada com a narrativa, o corpo físico não aparece 

explicitamente para um dos públicos, mas se torna presente pelas suas partes mais sensíveis e 

subjetivas. Quando estamos caminhando, o próprio ritmo da caminhada corresponde ao ritmo 

das imagens que serão geradas para uma das audiências. Não há dúvida de que isso produz 

uma corporeidade. A fala, sua entonação, gera significados, sensações e emoções a partir da 

tradução que o corpo imprime ao que está sendo visto ao longo do percurso. Ambos os 

públicos afetam o corpo real e subjetivo do performer. A caminhada no espaço urbano é 

abertura, mas também redescoberta, de passagens. 

A abertura de passagens é a base para a relação com o público encontrado no local. 

Para o público virtual, o deslocamento se faz por intermédio de sons e imagens. A escolha de 

uma palavra ou um lado da calçada, ou quando se defronta com uma pessoa, sendo obrigado a 

desviar o corpo; o momento do desvio, para onde o olhar se dirige, ou para onde o corpo se 
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volta – tudo isso determina as peculiaridades da experiência a que ele terá acesso. Parar ou 

 

 

andar mais depressa, é uma atitude que faz parte da narrativa que constrói o deslocamento. 

Estas contingências do deslocamento que se expressam pelas imagens e sons transmitidos 

estão diretamente ligadas ao corpo que não está explicitamente aparente, mas presente. As 

partes mais comuns do corpo que normalmente produz o reconhecimento parecem se ausentar 

nesse momento. Considerando que o corpo, como imagem, constitui muito mais a presença do 

que as outras partes sutis. Quando não valorizamos a presença física na ação e enfatizamos as 

formas de percepção de sua passagem, tornamos o corpo mais diáfano. 

É interessante lembrar que o corpo imerso na ação é também um corpo imerso nas 

pesquisas e, portanto, nos enunciados. Embora corramos corra o risco de valorizar a teoria em 

detrimento da ação, esta leva a outros tipos de compreensão. A relação concorrencial entre as 

duas vertentes do entendimento, teoria e ação, emergem frequentemente nas questões da 

produção cultural. O envolvimento num projeto teórico, assim como a intermediação 

institucional que possibilita muitas das atividades culturais, provoca alguns níveis de escolha 

e posicionamento que realmente colocam em crise a relação entre produção, exposição e 

comercialização. Nas mediações institucionalizadas, a tendência é surgir uma estrutura de 

planejamento um pouco dicotômica e que coopta o artista, impedindo-o de transgredir. 

Existem alguns artistas e autores que trabalham com a prática modificando a teoria e 

vice versa. O artista e pesquisador inglês Gavim Adams,42   por exemplo, escreveu um texto 

sobre a ocupação na Galeria Prestes Maia, na cidade de São Paulo. 

 
 
 

 
A ideia é rever algumas das ações artísticas desenvolvidas pelos coletivos de arte 

de  São  Paulo  (dezembro de  2004  a  2006)  no  contexto da  interação entre  os 

coletivos de arte e o movimento por moradia, de modo a contribuir para a formação 

de um vocabulário compartilhável de estratégias de resistência e autonomia, além 

de tentar examinar alguns dos impasses, dificuldades e conquistas encontrados 

nessa busca. O cenário que busco examinar é composto, de um lado, por uma 

nuvem instável de artistas, educadores, advogados, interessados, cinéfilos, 

apoiadores em geral (ADAMS, 2002, p. 01). 
 

 
 
 

Adams é um artista que possui um trabalho de crítica interessante sobre a experiência 

dos coletivos, tendo vivenciado a partir de dentro a ocupação. Assim, ele elucida uma séria de 

 

 
42 

Gavin Adams é artista e pesquisador. Estudioso da história das tecnologias de visualização 3D, completou um 
doutorado sobre a estereoscopia no Brasil na ECA-USP, sob orientação do prof. Arlindo Machado. Formado em 

gravura pela universidade de Oxford e com mestrado da Royal College of Art, Reino Unido, seu trabalho 

artístico hoje envolve projeções multimídia, aparatos ópticos e espaços urbanos. 
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questões sobre a relação do artista com a comunidade e com os atores no local. 
 

Na realidade, a pesquisa acadêmica tende a migrar para outros vértices, da oposição 

entre a prática e da teoria para uma convergência entre elas. Nessa nova configuração de 

metodologia de pesquisa, antigas questões éticas do etnólogo precisam ser igualmente 

revisadas. Pois, raramente se encontram no espaço urbano grupos ativistas, ou mesmo 

personagens locais, como aqueles abordados no primeiro capítulo, que se deixam invadir sem 

a exigência de uma contrapartida bastante favorável. 

Exemplos atuais como Francesco Careri43com sua obra WalkScapes, revisa algumas 

das propostas históricas que conceberam o ato de deambular não só como uma ferramenta de 

configuração da paisagem, mas como uma forma autônoma de arte, um instrumento estético 

de conhecimento e de modificação física do espaço atravessado, que se transforma em 

intervenção humana. Assim como o autor Jacopo Crivelli Visconti, em seu livro “Novas 

derivas” (2014), reafirma a proposição do antropólogo James Clifford (1989) de que “para 

teorizar é preciso deixar a própria casa”. Buscando expandir os vínculos com as teorias mais 

consagradas, afirma que: 

 
 
 

 
Adotar o termo 'deriva' para agrupar um conjunto extremamente diversificado de 

propostas artísticas, visa enfatizar a relação, em muitos casos apenas implícita, com 

o antecedente situacionista, mas também a maneira como, ao longo de mais de 

quatro décadas, essas propostas tenham se enriquecido e matizado, o que permite 

uma análise que, por sua vez, não pode ficar restrita às teorias situacionistas 

(VISCONTI, 2014, p. XIX). 
 
 
 
 

Ao longo do século XX, os exemplos disso se multiplicam, como a Internacional 

Situacionista e as diversas maneiras de derivas, que são ligadas ao planejamento urbano e sua 

crítica, o que aconteceu na segunda metade do século XX. Mesmo partindo da condição de 

produção artística burguesa, as repercussões atingiram os vetores das inovações na produção 

estética;  tanto  que,  o  sistema  das  artes  buscou  reforçar-se  para  conter  as  inúmeras 

contradições a que ficou exposto. Apenas para citar um dos casos interessantes, mencionamos 

inseridos no artigo de Rosalind Kraus “A escultura no campo expandido”, publicado em 1979. 

 
43 

Francesco Careri (Roma, 1966) é arquiteto e professor do departamento de estudos urbanos da Università degli 
Studi Roma Tre. Foi cofundador, em 1995, do Laboratorio d’Arte Urbana Stalker/Osservatorio Nomade e, desde 

2006, é professor do laboratório de projetos e do curso de artes cívicas da faculdade de arquitetura da Università 

degli  Studi  Roma Tre,  um  curso  totalmente peripatético  em  que  se  caminha  interagindo  in  situ  com  os 

fenômenos urbanos emergentes. Fonte: http://ggili.com.br/pt/tienda/productos/walkscapes-o- 

caminhar-como-pratica-estetica. Acesso em 17 de outubro de 2016. 

http://ggili.com.br/pt/tienda/productos/walkscapes-o-caminhar-como-pratica-estetica
http://ggili.com.br/pt/tienda/productos/walkscapes-o-caminhar-como-pratica-estetica
http://ggili.com.br/pt/tienda/productos/walkscapes-o-caminhar-como-pratica-estetica
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A própria invenção do sistema de museus modernos de arte foi um plano que aliou cultura e 

capital em nível internacional, sendo agenciado pela perspectiva euro-americana. 

Na ação, a compreensão de aportes teóricos se modifica. Existem vários tipos de 

caminhadas e derivas turísticas pela cidade que apresentam várias perspectivas, por exemplo, 

o passeio, a fruição como turista; nas quais a questão estética não é tão relevante. Portanto, o 

nexo entre a deriva e a performance propõe um viés político-estético, que tende a aproximar 

ou exacerbar um processo estético, ao mesmo tempo em que coloca questões políticas: por 

onde passamos? Por que passamos? Quem encontramos? O que fazemos está fazendo como 

cidadãos ativistas? Não estamos visitando um lugar apenas para tirar fotos; mas sim, a fim de 

interferir no lugar, querendo entender esse lugar. Então, a linguagem está dada e ela é 

constituída por narrativas que se intercalam, que se sobrepõem, que mancam num trajeto 

duplo: encontrar percursos para os passos e para as palavras. 

A ilustração 32 e 33 são registros de um tipo de caminhada performática com 

dispositivo de captação e transmissão em tempo real pelas redes sociais. O dispositivo faz 

com que as imagens sejam vistas através de uma “alça de mira”, transformando o performer 

num Snyper anônimo que investiga a cidade fazendo reconhecimento de suas estruturas. 
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Ilustração 33: Projeto SnyperselfieS - Print screen de tela de vídeo gravado durante o deslocamento 

pela região do Bairro Bexiga em São Paulo 2016. 
 

 
Fonte: arquivo do autor. 

 

 
 

A escrita, como registro que acontece posteriormente a esses deslocamentos urbanos, 

tem também uma característica de mapeamento que acaba por metamorfosear o agir em 

legibilidade, por um lado fixa e produz enunciados, “mas por outro promove o esquecimento 

de maneiras de estar no mundo” (CERTEAU, 2014, p.164). Por isso, parece ser muito 

importante associar a caminhada, descoberta de percursos físicos e mentais, à narrativa em 

tempo real. A condição do ato performático com interações locais e virtuais, possibilitando a 

apreensão em tempo real e a intervenção, que se transformam em algo diverso a cada 

significante encontrado, antes da fixação num enunciado fixo final em forma de artigo, 

desenho, ou narrativa. 

Por exemplo, se caminhamos nos arredores de nossas casas, buscamos compreender o 

lugar onde vivemos, porque normalmente entramos em casa, fechamos a porta e 

permanecemos lá dentro. Mas quando saímos porta a fora, ao realizar essa ação, percebemos o 

fato de que esse é o lugar real onde habitamos, mas que obliteramos este conhecimento. Isso 

foi uma constatação a que conseguimos chegar ao narrar pela cidade. Se tivermos que 

descrever para alguém o lugar onde vivemos, devemos descrever aqueles objetos que estão lá; 

do contrário, não descreveremos corretamente o local e criaremos uma narrativa distante e 

desconexa, que não precisaria da existência daquele local para se tornar real. Precisamos 
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entender que fazemos parte daquilo tudo que está lá, não devendo omitir nada. 
 

Isso pode ter uma perspectiva política. A caminhada como deriva não é programática, 

e a câmera não reproduz apenas um olhar de enquadramento, mas o movimento do próprio 

corpo. Trata-se de outro tipo de olhar, que pende do nosso corpo (MERLEAU-PONTY). O 

deslocamento e a narrativa, juntos, provocam um desregramento; eles reprogramam as 

circunstâncias, assim como a fala. Se formos escrever algo que dissemos então, vamos 

reprogramar, mas enquanto estamos falando, também estamos “desprogramando”. O andar, 

como a fala, são capazes de descobrir percursos. E, se mediante uma perspectiva estética, de 

um lado, tornam-se efetivas apenas algumas das possibilidades fixadas pela ordem construída; 

por outro, amplia-se o números de possibilidades. Por exemplo, quando criamos atalhos e 

desvios, nos proibimos de ir por caminhos usuais. Os modos de falar de cada indivíduo, assim 

como os caminhantes urbanos em deriva, “extraem fragmentos dos enunciados para atualiza- 

los em segredo. […] Cria assim algo descontínuo, seja efetuando triagens nos significantes da 

'língua' espacial, seja deslocando-os pelo uso que faz deles” (CERTEAU, 2014, p.164). É 

interessante perceber que a “língua” identificada por Certeau pode atender às duas ações em 

conjunto e aumentar as ambiguidades, conforme a maneira desviacionista ou ordenadora 

impressa na própria narrativa. 

 
 
 
 

 

2.3       Análise IV 
 
 

 
O movimento de errância pelo espaço urbano, às vezes, se depara com algo 

incondicionado, algo cujo sentido se desloca das regras locais que condicionam as práticas 

adequadas às estruturas (CERTEAU, 2014) e produz estranhamento, mesmo em face da 

proposta estética que procuramos dar aos trajetos. São poéticas imersas no cotidiano e que 

parecem mais potentes para aberturas de novas comunicações e mais livres para abusar das 

arbitrariedades das relações entre significantes e significados, do que algumas proposições 

culturais institucionalmente instaladas na cidade. 

O relato a seguir, de alguma forma, introduz questões para entendermos o cotidiano 

como lugar das ações mínimas que cumprimos sem ter consciência e rotineiramente; ações 

como cozinhar, ler o jornal e, enfim, atitudes que, conforme relembra Jacopo C. Visconti, 

ocupam lugar significativo na obra de Certeau, “A invenção do Cotidiano”, mas que para o 

autor: 
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É quase impossível definir suas bordas, os interstícios onde o cotidiano se torna 
extraordinário. E mais complexo ainda é tentar entender o que é que torna 

extraordinário o próprio cotidiano, o que é que nos faz saber, no fundo da alma, 

que é nas pequenas ações corriqueiras e monótonas, ou até tediosas, que a vida 

pulsa com mais força, e que é para isso que vivemos, disso que sentiremos falta 

algum dia (VISCONTI, 2014, p. 70). 
 

 
 
 
 
 

Retornando mais uma vez à interferência dos aportes teóricos em contraste com as 

ações efetivas, o relato da deriva a seguir busca expor uma epifania gerada por algo simples 

encontrado. A proposta de andar por um quarteirão repetidas vezes, procurando conexão com 

elementos e eventos que estivessem acontecendo no local, ativa estados de percepção 

particulares, mas que não são suficientes para produzir um grande encontro. Este é composto 

de contingências e é construído de várias formas, como uma relação que se adensa. Um 

acontecimento durante um dos percursos em deriva causou estranhamento e, por esse motivo, 

foi escolhido como objeto de reflexão. A deriva não pressupõe uma racionalidade diante dos 

encontros possíveis, a premissa das caminhadas pela cidade é a abertura para novos sentidos 

e, por isso, busca mais as bordas do que o núcleo do acontecimento; mas se deixarmos de 

relevar alguns eventos por serem estetizáveis, estaremos fazendo o mesmo que permitir a 

instauração de uma racionalidade. Nesse caso, perderemos a possibilidade de outras 

experiências contingentes. 

A caminhada por um dos quarteirões do bairro Bom Retiro se deparou com um grupo 

de pessoas que se acumulava em uma rua e mudava suas características. A aparência do 

ajuntamento de pessoas e coisas alterava as regras de uso do lugar como se um lugar fosse 

refundado dentro do cotidiano, por intermédio de uma espécie de ocupação não natural. As 

pessoas iam chegando e acumulando sacos e caixas estranhas na calçada, impedindo 

totalmente a passagem e desenvolvendo uma forma de comunicação particular entre si. A ação 

se concentrou neste movimento. 

No  início,  havia  apenas  um  pequeno  grupo  quase  imperceptível  no  local.  Uma 

presença não suficiente para competir com usos naturalizadas do cotidiano dessa rua. 

Chamavam a atenção por estarem se posicionando na calçada não como alguém de passagem, 

nem como alguém que pertencia àquele lugar. Também não pareciam esperar por algum 

acontecimento; simplesmente iam chegando e paravam, trocando palavras dentro de um 
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diálogo bastante particular. 
 

O desenvolvimento da caminhada, embora errático, levou a uma segunda passagem 

pelo local cerca de quinze minutos depois; então o grupo estava bem maior. Havia um 

impedimento total de passagem pela calçada e uma impossibilidade de permanência no local. 

Havia na calçada, inclusive, algumas lojas abertas para clientes, mas com o acesso totalmente 

bloqueado pelo grupo. Com intenção de continuar a caminhada, sentimos que aquela 

movimentação transformava a rua num local inóspito que nos expulsava e isso se tornou um 

incômodo muito grande. A partir daí, houve um desejo de enfrentar o grupo, impondo uma 

presença  mesmo  que  indesejada,  para  verificar  como  ambos  se  comportariam, a  minha 

persona e o grupo. A deriva então se deslocou para essa atitude provocativa, tentando 

estabelecer uma ação performática, ou seja, importar para o espaço uma presença consciente à 

procura  de  jogos,  afetos  e  intercomunicações  subjetivas  das  presenças.  E  também  da 

imposição de um espaço ocupado por um corpo, o corpo do performer, o que impossibilitaria 

outro de ocupá-lo ao mesmo tempo. Era, de certa forma, o que o grupo fazia com o local, 

embora não parecesse muito consciente disso tudo. O agrupamento continuava a crescer e, 

juntamente com as pessoas, os volumes de sacos, as caixas e malas foram tomando 

completamente o espaço. 

A presença das pessoas parecia indicar uma cultura particular instaurada neste local, 

onde  outras  coisas  já  estavam  acontecendo.  O  processo  de  comunicação  utilizado  não 

interagia com os habitantes locais, inclusive a presença volumosa dos corpos e dos pacotes 

também as excluía. As falas e olhares só aconteciam entre si. No início, tivemos certo receio 

de invadir a intimidade do grupo e sermos expulsos de forma violenta, pois esta é uma região 

de comércios escusos e indivíduos de fora não são bem vindos. 

A ação proposta foi manter uma presença encravada no meio deste grupo e tentar 

compreender sua lógica interna; fazer relações, se comunicar ou simplesmente manter o corpo 

ali até quando ele pudesse resistir. Uma representação do corpo no cotidiano urbano, onde é 

necessário abrir espaço. Colocamos então nosso corpo num embate com outros corpos, 

procurando existir e muito incomodado por correr o risco de ser impedido de estar ali ou ser 

expulso de um espaço público. Depois de algum tempo, uns trinta metros de calçada estavam 

tomados por esse grupo. Pouco a pouco, foi ficando claro que era um grupo de compradores 

que vieram de fora da capital para fazer comprar tecidos no Bom Retiro. A lógica é essa: o 

grupo freta alguns ônibus, nesse dia foram quatro, e vem de cidades do interior para comprar 

na região. O que eles estavam fazendo era se reunir para esperar os ônibus. Sendo de uma 

pequena cidade do  interior, eles  pareciam manter um forte vínculo entre si,  como  uma 
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estratégia de proteção tanto fisicamente, envolvendo o próprio corpo e os bens adquiridos; 

assim como psicologicamente, ao buscar defender um comportamento exterior aos hábitos 

desta região, visivelmente degradada pela intensificação das atividades comerciais. Muito 

pouco da comunicação escapa do grupo e resvala para os elementos da região. Realmente, há 

uma ocupação do espaço pelo tempo da permanência em que eles esperam os ônibus. Uma 

ocupação não agressiva, fechada para o elemento externo, distinta da cidade e do bairro, mas 

não  estranha  ao  bairro,  por  fazer  parte  da  lógica  comercial  da  região.  Um  grupo  que 

estabelece   uma   lógica   própria   no   terreno   do   outro   com   elementos   aparentemente 

impenetráveis e toma o espaço, constituindo-o para si. Estabelece claramente uma ocupação 

para preservação de seus parâmetros cultuais, sociais e financeiros. Um modelo mais ligado às 

estratégias de poder do que à vida social de uma cidade cosmopolita como a capital paulista. 

Tendo feito esse reconhecimento do espaço, tomamos a iniciativa de enfrentar o grupo. 

Durante todo o tempo de permanência, que durou uns quarenta minutos, não houve a 

menor comunicação verbal entre nós. Nenhum olhar foi dirigido diretamente ao performer 

que, como demonstra a foto, usava com trajes bem distintos dos demais, possuía uma altura 

acima da média dos integrantes do grupo. Além disso, tratava-se de um homem, em meio a 

um grupo majoritariamente composto por mulheres; sendo que seu comportamento não se 

aproximava em nada ao dele. Tomamos posição bem no meio do agrupamento, que contava 

com mais de cinquenta pessoas, um número bem grande para o espaço disponível, somado ao 

volume de compras que foram se acumulando. Procuramos várias maneiras de intervir no 

movimento das pessoas; incomodando, disputando o espaço que era valioso para as atividades 

delas, ou seja, um pedaço da calçada. O deslocamento foi feito ao passarmos por cima dos 

objetos empilhados; pulando a sacaria, chegando cada vez mais perto deles. Em alguns 

momentos ocorreram contatos quase íntimos, sem provocar qualquer reação de 

reconhecimento da minha presença no local; nem de irritação nem de surpresa. Existia uma 

total negação da presença do performer, que foi causando incômodo e tristeza. 

Com a passagem do tempo, foi ficando clara a lógica interna daquele grupo, aquelas 

pessoas foram perdendo a estranheza própria de quem é desconhecido, as fisionomias foram 

ficando familiares; mas não foi possível sermos admitidos no grupo. Não houve qualquer 

integração com eles, algo que dependeria de uma aceitação da parte deles; mas que seria 

posterior a uma percepção. Essa percepção foi totalmente negada. De alguma forma, os 

nossos corpos coletivos mantiveram-se em campos separados, sem interesse e sem disposição 

para o encontro. 

Na perspectiva dessa ação, a proposta foi induzir o reconhecimento de uma presença 
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como algo afetivo possível, como algo culturalmente ativo e disponível. A proposta sustentava 

a intensão de olhar para a manutenção dos campos culturais no encontro de grupos distintos e 

a especulação sobre o nível de inter-relação no limite do possível. Foi uma experiência muito 

intrigante nesse sentido, mas muito difícil de suportar emocionalmente porque passou do 

medo da expulsão e da negação para a indiferença e total ausência de afeto. 

Os ônibus foram se aproximando do ponto de embarque, um atrás do outro. Aos 

poucos, os bagageiros foram sendo preenchidos com as compras, grandes embrulhos e malas, 

Em seguida, as pessoas embarcaram ordeiramente e partiram. A ilustração 34 mostra os 

últimos momentos do embarque do último ônibus. 

 
 

 
Ilustração 34: Intervenção realizada na Rua 

Correia de Melo no bairro do Bom Retiro em 

São Paulo, 2016 - Fotógrafo desconhecido 
 

 

Fonte: Arquivo do autor. 
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3 TÁTICAS DE RESISTÊNCIA E DE RECONHECIMENTO. 
 

 
 
 
 
 

A produtividade é uma característica natural dos seres humanos. Ela pode ter sido 

naturalizada pelas necessidades do convívio social, das formas de proteção e também das 

formas de expressão. Os indivíduos e mesmo os grupos de exceção carregam o estigma de 

uma produtividade gigantesca. Um dos aspectos de maior interesse para a pesquisa sobre as 

performances urbanas está relacionado às singularidades nas formas de fazer e nas maneiras 

de agir concernentes ao que já está estabelecido como sistema e como processo. Trata-se da 

inserção da descontinuidade no processo que propõe as novas maneiras de traduzir as formas 

de conhecimento. 

Essa produtividade pouco amparada pelas regras do sistema concentra-se no terreno 

inóspito  dos  espaços  urbanos.  Mais  do  que  maneiras  de  sobrevivência,  ela  apresenta 

inovações  nas  linguagens  que  se  revelam  como  criações  estéticas  potentes  como,  por 

exemplo, as gírias e as falas fragmentadas que encontramos nas favelas, nos cortiços, nas 

ocupações ou nas regiões fronteiriças. São elementos desse universo os cachimbos de craque 

e as tendas para habitar a rua, as formas de se vestir e de utilizar objetos de proteção e de 

identificação; ou ainda, a farta produção de imagens urbanas ligadas às culturas de periferia, 

como o grafite e as pichações que exaltam uma cultura de resistência e revelam profundas 

contradições nas relações sociais urbanas. Essas produções parecem se apoiar em uma 

dimensão poética também irredutível. 

 
 
 
 

 

3.1 Produção estética das bordas 
 

 
 
 
 
 

A   produção   estética   das   periferias,   enquanto   não   estas   são   cooptadas   por 

agenciamentos institucionais, faz a transferência da dimensão do sensível para fora do relato 

heroico particularizado das grandes narrativas. Ligadas à formas de reconhecimento, essa 

produção se revela transgressora ao contrapor uma narrativa formada pelos fragmentos 

recolhidos das linguagens e das determinações produtivistas do sistema. O lugar-comum 

recebe parte dessa transferência e continua a ser o ambiente no qual atuam e sempre atuaram 
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as formas cotidianas do fazer, entremeadas de experiências livres que se afastam do processo 

produtivo. São campos de práticas que sobrevivem em uma dimensão criativa dos modos de 

fazer e de onde podem emergir poéticas originais. 

 
 
 

 
A uma produção racionalizada, expansionista além de centralizadora, 

barulhenta e espetacular, corresponde “outra” produção, qualificada de 
“consumo”: esta é astuciosa, é dispersa, mas ao mesmo tempo ela se insinua 

obliquamente,  silenciosa  e  quase  invisível,  pois  não  se  faz  notar  com 

produtos próprios, mas nas maneiras de empregar os produtos impostos por 

uma ordem econômica dominante (CERTEAU, 2014, p. 39). 
 

 
 
 
 
 

O mais comum seria que essa produção criativa, que Certeau inicia alocando entre 

formas de consumo pode, desse modo, ser generalizada; formando-se por assimilação dos 

produtos e sobras relegadas às margens. Utiliza-se tanto da parafernália tecnológica tornada 

obsoleta,  quanto  do  lixo  e  das  estruturas  imateriais  das  linguagens e  das  relações.  Em 

qualquer dos casos, evidencia-se a utilização, por apropriação, das construções simbólicas 

inerentes aos recursos disponíveis, pois esses são constituídos a partir de uma ordem 

utilitarista. Surgem desta condição de marginalidade “instâncias de enunciação coletiva que 

redesenham o espaço das coisas comuns” (CANCLINI, 2012, p. 229). 

A proposta deste terceiro capítulo é evidenciar que as maneiras de fazer e agir próprias 

dos movimentos de sobrevivência das exceções ou bordas, dos grupos de resistência políticos 

ou “artivistas”, que se utilizam de meios limites, se conjugam com as questões das 

experiências artísticas imersas no cotidiano urbano. Até porque, tanto uma, quanto outra se 

reconhecem e se desdobram em imaginários estéticos. À margem do sistema das artes, as 

experiências artísticas surgem da própria negatividade das condições de exceção. São 

apropriações produtivas com mobilidade de pensamento que se colocam irredutíveis diante 

das determinações, sendo igualmente a condição para a construção de uma alternativa de 

subjetivação. São forças políticas e produtivas integradas ao sistema de produção capitalista, 

produzem o avesso das necessidades, na realidade, reproduzem as contradições no mesmo 

ambiente e na mesma temporalidade. 

As singularidades das produções que sobrevivem às margens como formas táticas de 

expressão, que buscam o reconhecimento por operações híbridas, inclusivas e heterogêneas, 

se deparam com as operações discursivas e “escriturísticas” que oferecem as condições para 
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um positivismo histórico, para uma epistemologia “superior”, necessária para a manutenção 

do sistema de produção capitalista que revoluciona constantemente seus procedimentos para, 

principalmente, controlar e se desembaraçar de exceções e antinomias. 

Por outro lado, as exceções e as experiências estéticas de resistência contrapõem-se 

com sua produtibilidade utilizando-se de táticas populares de um saber não discursivo como o 

reemprego, a sucata e o lixo para subverter os lugares convencionais de produção de 

conhecimento, impondo uma epistemologia de fronteira44   (SANTOS, 2010, p. 347-356) cujo 

paradigma é a poética, por causa de sua característica sensível de produção desvirtualizada e 

desligada do sistema, “independente dos locutores e das circunstâncias” (CERTEAU, 2014, p. 

81). Neste sentido, vale sempre lembrar as considerações de Certeau a propósito da sucata 

como um elemento de resistência e de reconhecimento; uma vez que produz também 

representações: 

 
 
 

 
Longe de ser uma regressão para unidades artesanais ou individuais de produção, o 

trabalho com sucata reintroduz no espaço industrial, (ou seja, na ordem vigente) as 

táticas “populares” de outrora ou de outros espaços. […] A ordem efetiva das 

coisas é justamente aquilo que as táticas “populares” desviam para fins próprios. 

Enquanto é explorada por um poder dominante ou simplesmente negada por um 

discurso ideológico, aqui a ordem é representada por uma arte. Na instituição a 

servir, se insinuam assim, um estilo de trocas sociais, um estilo de invenções 

técnicas e um estilo de resistência moral (CERTEAU, 2014, p. 83). 
 
 
 
 

A ilustração 35, por exemplo, expõe as características de uma construção heteróclita 

que se utiliza de meios limites com proposições evidentemente culturais. Os aramados servem 

de painel informativo e participativo, disponíveis a uma comunidade que por ali passa, vaga 

ou habita. O uso da linguagem escrita também apoia essa intenção cultural. Painéis 

selecionados e recolhidos das ruas por uma apreensão estética muito particular; mesmo que 

ainda vinculada a um sistema fundante arraigado no inconsciente, que indica a validade da 

forma poética. Por outro lado, as características cromáticas evidenciadas pelo registro 

fotográfico parecem integrar-se às formas abertas de maneira intencional. Este ponto da 

 

 
44 

Uma  epistemologia  de  fronteira  só  pode  ser  vivida  na  própria  fronteira.  Não  é  possível  viver  uma 
epistemologia de fronteira em espaços de subjetividades silenciosas e submissas. Não há hegemonias claras, mas 

sim alteridades e complementariedades. A ideia da fronteira, como lugar de produção de um pensamento 

alternativo crítico, a partir dos discursos e práticas produzidos pelos movimentos sociais e outros grupos 

subalternizados, expulsos dos processos de estruturação do conhecimento científico, de modo a configurar as 

reais possibilidades da reorganização de um pensamento teórico, a partir das experiências lutas sociais. ( LAGE, 

2008). 
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“Cracolândia”45 é um local de “não habitação”, mas de participação coletiva que expressa o 
 

imaginário estético. 
 
 
 
 

Ilustração 35: Instalação utilizando amplamente sucatas recolhidas pelo região da rua Helvétia, no 

bairro Campos Elíseos, em São Paulo. Foto: Antonio Rodrigues, 2016. 
 

 

Fonte: arquivo do autor. 
 

 
 
 

Para Michel de Certeau, “a crescente fabricação de ordenamentos objetivos colocados 

sob a bandeira do “progresso”, pode também passar pelos relatos autobiográficos de seus 

promotores: eles se contam em suas realizações” (CERTEAU, 2014, p. 229). E essas histórias 

são construídas pela capacidade de promover um duplo corte que, por um lado, isola as 

operações para subordiná-las ao poder e ao saber e, por outro lado, reduz a natureza e as 

bordas do sistema produtivo como “um fundo inesgotável sobre o qual se destacam” e de 

onde arrancam as novidades e mantém suas reservas. 

Fora do processo escriturístico que garante o meio em que a produção se estabiliza, 

emerge outra enunciação, “uma outra coisa que ainda fala”, deslocada, vinda de um “além das 

fronteiras”, aparecendo de diversas formas de não-trabalho, de maneiras primitivas de fazer e 

se relacionar, uma forma de “grito do povo excluído da escrita” que se evidencia porque 

45 
Cracolândia, por derivação do crack é uma denominação popular para a região no centro de São Paulo, nas 

imediações das avenidas Duque de Caxias, Ipiranga, Rio Branco, Cásper Líbero e a rua Helvétia, próximas da 

praça Princesa Isabel e a Estação Júlio Prestes de trem metropolitano, onde historicamente se desenvolveu 

intenso tráfico de drogas e meretrício. Atualmente, alberga mais de três mil moradores concentrados na rua 

Helvétia e imediações, vivendo em aglomerados de barracas e de materiais recolhidos do lixo da cidade. 
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resiste com maneiras únicas de sobrevivência e reconhecimento. É provável que essas vozes 

permaneçam, também, entre os burgueses e intelectuais, como sinais do inconsciente, mas de 

difícil entendimento (CERTEAU, 2014). 

A capacidade de se identificar com o excluído não é comum a todas as pessoas. Ela 

parece se constituir através de singularidades de experiências de vida, que de alguma forma, 

lhe deram acesso ao sofrimento alheio, ou propriamente se inscreveu como excluído algumas 

vezes, dentro das experiências de sua formação. No entanto, essas falas que vêm de outras 

coisas abrem espaços independentemente disso. Há uma força política que se renova pela 

busca do reconhecimento e se mantém “como aquilo que escapa à dominação de uma 

economia sociocultural, à organização de uma razão, à escolarização obrigatória, ao poder de 

uma elite, enfim, ao controle da consciência esclarecida” (CERTEAU, 2014, p. 229). 

O objeto estético, que surge a partir das experiências de deslocamento das práticas, 

representa também essas falas. Ele propõe a contradição na organização da razão e nas 

relações de apropriação, porque causa um lapso entre aquilo que pode aparecer como não- 

pensamento, como formas sensíveis ou conteúdos simbólicos e a mensuração que responde 

pela valoração da ação como obra ou como objeto artístico. Embora seu reconhecimento se 

mantenha sujeito aos objetos produzidos, às imagens de registro e não na ideia pura, ele 

evidencia no âmbito da experiência sensível um laço impuro, entre o sensível e a mensuração. 

Esse laço impuro, embora exponha a linguagem aos limites da sensação, não é suficiente para 

mudar o estado geral de materialidade dos objetos. Frente ao sujeito com sua perspectiva de 

enunciação  e  reconhecimento. A  materialidade  é  mais  representativa  do  que  as  partes 

sensíveis dos objetos, suas poéticas e, além disso, é reforçada pela ação de agenciamento 

institucional  que  trata  com  mais  ênfase  da  valoração.  Certeau  coloca,  ainda,  que  o 

investimento do sujeito diminui à proporção em que sua expansão tecnocrática à qual estamos 

incapacitados de escapar: 

 
 
 

 
Cada vez mais coagido e sempre menos envolvido por esses amplos 

enquadramentos, o indivíduo se desataca deles sem poder escapar-lhes, e só lhe 

resta a astúcia no relacionamento com eles, “dar golpes”, encontrar na megalópole 

eletrotecniciada e informatizada a “arte” dos caçadores ou dos rurícolas antigos. A 

atomização do tecido social dá hoje uma pertinência “política” à questão do sujeito 

(CERTEAU, 2014, p. 51). 
 
 
 
 

Sujeita  às  temporalidades, às  formas  sociais  e  aos  conjuntos estabelecidos como 
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campos discursivos (a materialidade e o jogo de valores, por exemplo), submetidos por sua 

vez ao logos cujo paradigma é a medida, a experiência artística produz objetos que servirão 

para mediações por oposição entre a sensibilidade (poética) e a utilidade (indústria, sistemas 

das artes). Elas também sobrevivem à revolução permanente de seus procedimentos, mas com 

a assunção de suas contradições; pois em boa medida não têm nada a perder. Esta mediação 

promovida  pela  experiência  deixa  espaço  para  a  produção  de  algo  que  desorienta  o 

pensamento discursivo e abre uma brecha na temporalidade. 

Esse algo que evidencia a parte natural e sensível da produtibilidade, jogando 

livremente com a contradição e a sobrevivência no território desolado, ou no território do 

outro, pode ter como tática arruinar a “discursividade”. Para Stuart Hall, por exemplo, é 

necessário “descartar as tendências que estimulam o jogo consolador dos reconhecimentos” 

(HALL, 2013, p. 110). Isso diz respeito aos regimes que insistem na ideia de consenso social, 

o  que  parece  ligado  a  uma  racionalidade  politicamente  ambivalente  que  obscurece  as 

distinções nítidas e dissolve as políticas de resistência, porque não permite a proposição clara 

entre dominação e oposição. Assim, como as fronteiras, o mundo composto de identidades 

isoladas por culturas e economias separadas e autossuficientes tem sido obrigado a ceder a 

uma variedade de paradigmas destinados a captar essas formas distintas de relacionamento, 

interconexão e descontinuidade (Cf. HALL, 2013 p. 128). 

 
 

 
Ilustração 36: Intervenção performática intitulada: “Todo celular tem um pedaço do Congo dentro”, 

realizada por integrante do grupo de refugiados congolenses no centro da cidade de São Paulo, 19 de 

Junho de 2016. Foto: Antonio Rodrigues. 
 

 

Fonte: arquivo do autor. 
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Nas performances artísticas que analisamos durante o trabalho de pesquisa, tanto as 

desenvolvidas em progressão com grupos de trabalho e artistas reconhecidos, como esta 

registrada na ilustração 36, realizada por refugiados do Congo como uma clara manifestação 

política de resistência, são proposições de deslocamento pela cidade como derivas urbanas, ou 

deslocamentos similares, buscando a  fugacidade dos  ritmos cotidianos, se afastando dos 

ritmos padronizados. Nelas, o pensamento se materializa em forma de registros, descrições e 

visualidades, mas sem outorgar uma totalidade à parte aparente de seu conteúdo, ao contrário, 

“exibe uma ideia a qual o objeto e a objetividade não passam de pálidas cópias” (BADIOU, 

2002. p. 35), uma vez que seu conteúdo principal, que está ligado às afecções, é reconstruído 

no local pelo tempo de permanência da ação. 

Trata-se de uma singularidade que abre uma instância de enunciação coletiva e alerta 

para um poder latente que opera a partir da participação e da produção para construir uma 

relação de contraste entre presença e desaparecimento, visibilidade e invisibilidade das coisas 

que se apresentam ao inteligível. Estamos diante de um mecanismo que opera sem se 

apresentar e, portanto, sem configurar uma totalidade acabada, o que seria uma forma 

identitária fixa, sujeita às formas de consenso. 

 
 
 
 

 

3.2 Intervenções, ocupações e habitações 
 
 

 
Dentre  os  mais  variados  tipos  de  manifestações políticas, estéticas ou  sociais na 

cidade, alguns estão ligados a intervenções que não são possíveis de serem entendidas, ou 

mesmo apreendidas, pelas formas de abordagens teóricas e registros comumente utilizados. É 

possível compreender e assimilar mais facilmente as ocupações dos espaços públicos como 

formas de intervenções que mobilizam características relacionais voltadas para a manutenção 

do  discurso  hegemônico  e  de  espetacularização,  concentrada  nos  eventos  culturas  e 

esportivos. Junto a tudo isso, convivem os movimentos ligados à sobrevivência e ao 

reconhecimento. Essas intervenções são consideradas de resistência e ocorrem à margem do 

sistema de poder e do sistema das artes, mas estão implicadas no jogo político que a cidade 

alberga. 

Nos  trabalhos  desta  pesquisa,  tanto  em  forma  intervenções  performáticas  como 

também em saídas a campo para observação, realizadas paralelamente a grandes eventos 

oficiais, como a Copa do Mundo, ou as “viradas culturais” e shows de datas comemorativas. 
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Observamos que, ao redor dos dispositivos instalados para as apresentações, um grande 

movimento de  aproximação por  parte dos  moradores de  rua, migrantes das  periferias e 

pessoas de baixa renda; o que constituiu uma audiência deslocada e mesmo incapaz de 

participar dos eventos devido ao grande fluxo e a ocupação de pessoas de outras regiões. 

Outro motivo parece ser o deslocamento dos sentidos das coisas. Não parece haver interesse 

prolongado por uma ocupação que subverte todos os contratos sociais já estabelecidos e 

introduz uma representação do sistema cultural hegemônico. É possível fazer um registro 

dessas bordas e, a partir dele, perceber e construir uma narrativa menos conivente com as 

propostas das políticas culturais. 

A reflexão sobre a vivência nas grandes cidades, olhando para os aspectos culturais de 

maneira geral, ou seja, pensando as políticas culturais e pensando também os movimentos que 

margeiam estas políticas, ou não são capazes de se inserir por processos seletivos, ou 

acontecem à revelia destas políticas. Temos, aqui, formas de sobrevivência pouco interessados 

em conceitos de produção cultural ou afins que servem, com destaca Oliver Mongin, "para 

decompô-la, para perceber todas as suas dimensões, para entender como ela pode devolver 

formas e limites a um mundo carente de formas e limites” (MONGIN, 2009, p. 21). 

A experiência de existir no espaço urbano é uma busca de confrontação com o estado 

atual das cidades que se conforma às maneiras extremas intercalando, expansão e 

deslocamento, como uma megacidade, onde adotamos valores globais ou retraimento sobre 

nós mesmos; incorporando valores locais que estejam à mão, para melhor se conectarem às 

redes mundiais de prestígio. Novamente, para uma defesa da emergência de valores locais 

como forma de constituição de cultura evoca-se Mongin, que comunga das reflexões de 

Certeau, principalmente nas potencialidades dos interstícios construídos nas vagas entre 

materialidades e conceitos sobrepostos irregularmente e apressadamente para dar suporte ao 

sistema. "A experiência urbana se caracteriza por sua capacidade de produzir 'dobras' entre 

dentro e fora, entre privado e público, entre interior e exterior" (MONGIN, 2009, p. 21). 

As ocupações, por exemplo, são formas de intervenção que produzem uma espécie de 

compartilhamento do espaço entre os usuários legítimos e uma força que vem de fora para se 

instalar temporariamente no lugar. Os novos ocupantes têm interesses específicos nos lugares 

escolhidos e, normalmente, reconhecem valores existentes, muito mais do que os habitantes 

comuns. 

As intervenções no espaço urbano, como as performances urbanas, são ocupações com 

caráter estético, mas que evidenciam um embate político e isso é uma característica do 

interesse da escolha dos locais e das formas de abordagem. Normalmente são promovidas por 
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grupos engajados política e culturalmente na vida ativa da cidade que se atualizam 

constantemente utilizando os momentos de contradições evidentes. Mas a busca por 

permanência no espaço urbano produz também uma forma de utilização que é parte viva 

dessas contradições. 

 
 
 

 
Em termos de atuação na cidade, os movimentos por moradia estão na linha de 

frente da “gentrificação”, ou da “recuperação” do centro para as altas rendas. Em 

termos bem simples, a “gentrificação” (ou “enobrecimento”) prevê a degradação 

do  centro  para  que  a  iniciativa  privada  –  notadamente  proprietários  –  possa 

reclamar ao poder público investimentos que valorizem suas propriedades e 

negócios futuros ou presentes, seja na forma direta de reformas urbanas, seja no 

perdão de dívidas ligadas à propriedade. Isso significa que as pessoas de baixa 

renda,  como  os  sem-teto  ou  os  trabalhadores informais  e  semiformais que  já 

habitam o centro e formam vibrante comunidade, precisam ser removidos ou 

realocados para as periferias (ADAMS, 2006, p. 7). 
 
 
 
 

O desenvolvimento urbano ocidental, pensado por matrizes teóricas clássicas 

desenvolvidos por Max, Weber e Durkheim, alcança, com a “Escola de Chicago”46, no início 

do século XX, e da sociologia francesa principalmente com Henry Lefebvre, nos anos 1960, 

estatuto de objeto de estudo para ciências sociais. No campo das políticas culturais e da 

urbanização destacam-se as intervenções promovidas por pesquisadores ou grupos de artistas 

ligados a pesquisadores destas ciências. Neste processo de pesquisa e reflexão, os recursos a 

conceitos estéticos são largamente considerados e utilizados. 

Aqui, nos permitimos um pequeno recorte histórico, que implica na eleição de alguns 

paradigmas  e  na  exclusão  de  outros.  Podemos  estabelecer  uma  gênese  das  abordagens 

estéticas na cidade que passa pelas grandes exposições internacionais, responsáveis pela 

utilização das grandes cidades europeias como uma espécie de display da industrialização, e 

depois pelos movimentos de contestação, como as vanguardas artísticas, históricas que, de 

alguma maneira, uniram as perspectivas crítico-estéticas numa junção entre Europa, Rússia e 

América do Norte. 

Estes dois processos tomados como exemplo são distintos e evidenciam dois extremos 

que expandiram seus campos de atuação para os espaços públicos, como uma evidência das 

características  políticas  cada  vez  mais  relevantes  desses  espaços.  Esse  será  o  modelo 

 
 

46 
A Escola de Chicago inaugura uma reflexão inédita ao tomar a cidade como seu objeto privilegiado de 

investigação, tratando-a como variável isolada, o que em si não constituiria um mérito, mas o que renderia à 

Escola os créditos da criação da Sociologia Urbana como disciplina especializada. 
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inspirador da Internacional Situacionista (1957 a 1972), um movimento intelectual de cunho 

político e artístico que aspirava a grandes transformações sociais, cujo foco era a precariedade 

do desenvolvimento urbano como espaço das relações, assumindo a tarefa de "superar" a arte, 

abolindo a noção de arte como uma atividade especializada e separada e transformando-a 

naquilo que seria parte da construção da vida cotidiana. 

Finalizando  esse  aporte  histórico,  que  é  de  importância  fundamental  para  esta 

pesquisa, situamos os novos estudos culturais que problematizam as reflexões sobre o espaço 

urbano; incluindo as questões de multiculturalismo, hibridizações, identidades e 

reconhecimento com a integração das “margens” ao polo produtivo-consumidor, cada vez 

mais integrado pelas inovações tecnológicas. 
 
 

 

Ilustração 37: Ocupação como habitação urbana utilizando elementos existentes para estrutura e 

proteção. Praça Princesa Isabel e Marquise do Metrô Santana, São Paulo 2016. Foto: Antonio 

Rodrigues. 
 

 
 

Fonte: Arquivo do autor. 
 

 
 
 

Ligadas às formas hegemônicas, as instalações e exposições sempre buscaram utilizar 

o espaço público para evidenciar tipos e modelos de produção técnica ou estética validados 

pelo sistema. A cidade de São Paulo, por exemplo, tem espaços já pré-determinados ou 

dedicados a estas instalações. Normalmente, são áreas recuperadas pelo sistema político 

através do processo de “gentrificação”, que prepara a cidade para as estratégias globais de 

programas  culturais  ou  eventos  espetaculares,  como  os  eventos  esportivos,  os  eventos 

musicais e as exposições de arte. Espaços ligados ao centro antigo e às linhas de metrô que, 

em  alguns  casos,  passam  a  funcionar  24  horas  por  dia  como  campos  preparados  por 

“diretrizes de mediação das instituições públicas” (LARA; RODRIGUES, 2013), como é o 

caso  da  praça  Roosevelt,  do  vale  do  Anhangabaú,  da Avenida  Paulista,  do  Parque  do 
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Ibirapuera, do Largo da Batata e de um quadrante do centro ao redor da Praça das Artes47.
 

Atualmente, junto ao grande número de manifestações e intervenções, os espaços 

públicos da  cidade passam a  ser objeto de  um determinado tipo  de  ocupação ,  que é  a 

“habitação”. Esta forma de ocupação tem aumentado bastante na cidade de São Paulo nos 

últimos anos, constituindo-se como uma verdadeira cultura e causando embates com a 

prefeitura, com o Estado e com os moradores das regiões próximas. 
 

 
 

Ilustração 38: Ocupação urbana utilizando elementos existentes para estrutura e proteção. Região da 

Cracolândia e Metrô Santa Cecília. São Paulo 2016. Foto Antonio Rodrigues. 
 

 
 

Fonte: Arquivo do Autor. 
 
 

 
Não são mais as tradicionais favelas que ocupam os terrenos menos valorizados. 

Vemos, agora, uma busca de espaço para moradia no  coração da cidade, onde existe a 

proteção dos prédios, o espaço aberto das praças, ruas e passagens calçadas. As ações nesses 

locais propõe, nesse sentido, uma forma de embate com o lugar e com seus praticantes 

naturais por prazo indeterminado. É visível a existência de uma cultura própria para esse tipo 

de intervenção e ela se desenvolve a partir das condições de cada centro urbano e de cada 

localidade dentro do perímetro urbano. Parece constituir-se de uma forma de intervenção 

muito mais politizada, porque não se reconhece como evento tipicamente social nem cultural. 

É uma busca de estabelecimento e integração com a cidade, como qualquer habitante nascido 

na cidade ou para onde migra em função de suas necessidades. Há, no entanto, uma forma 

 
47 

A Praça das Artes é um complexo cultural instalado no centro da capital Paulista no início da Avenida São João 
com o Vale do Anhangabaú. O projeto arquitetônico teve por objetivo criar um espaço que contornasse o antigo 

prédio tombado do Conservatório Dramático e Musical de São Paulo, o que deu forma de edifício e praça para a 

construção. Faz parte do projeto de gentrificação do centro da cidade de São Paulo, cujo eufemismo insiste em 

denominar como revitalização. O complemento do projeto que abrange a praça das artes é a construção da escola 

de dança paulista, que ocuparia as imediações da estação da luz e deu ensejo para inúmeras desocupações de 

cortiços e demolição de prédios abandonados e ocupados pela população pobre da região. Como parte desse 

projeto de revigoramento cultural já se instalou na região, a partir dessas desapropriações, uma unidade odo 

SESC e outra, de uma empresa de seguros com um equipamento cultural de grande porte. Fonte: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_Hist%C3%B3rico_de_S%C3%A3o_Paulo Acesso  em  18  de  Outubro  de 

2016. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_Hist%C3%B3rico_de_S%C3%A3o_Paulo
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estética e relacional bastante intensa que se apresenta como estratégia de sobrevivência, 

nessas “ocupações”. 

A estratégia relacional diz respeito à organização e negociação desta cultura com o 

ambiente; na medida em que ela se instala como ocupação não temporária, mas permanente e, 

portanto, ligada à busca da própria sobrevivência. As estratégias estéticas ligam-se às formas 

de bricolagem que se utilizam amplamente da materialidade encontrada nas imediações, as 

quais dão características próprias às construções. Ambas amparam o reconhecimento político 

como grupo que abre uma possibilidade de existência totalmente integrada ao espaço urbano. 

Na realidade, esses grupos parecem se estabelecer no território encontrado a partir de uma 

expansão do imaginário urbano; pois morar na rua não constitui um estranhamento para a 

cultura urbana. 

O ocupante precisa construir seu lugar nas franjas deixadas pelas estruturas do sistema 

e  compartilhá-lo  com  inúmeros  outros  indivíduos  que  são  igualmente  seus  praticantes 

habituais e naturais. Evidenciamos, assim, formas de construção de estruturas de abrigo com 

uma estética própria que identifica, manifesta, protege e ocupa o local. 

As ocupações com finalidade de habitação são menos efêmeras do que aquelas 

edificadas com propósito de instalação artística, performática, eventos institucionais de lazer 

ou mais demarcadas politicamente, como as passeatas e os atos públicos. Elas possuem uma 

efemeridade em termos materiais, cujas formas transgressoras inacabadas impedem o pronto 

reconhecimento como manifestação estética ou poética. Mas, há uma lógica organizadora 

desta apropriação residual. Além dela, vemos uma logística que organiza a relação com o 

entorno e com o poder, mas também com o próprio corpo, com os materiais e com as 

condições climáticas. 

Para esta pesquisa, foram feitos vários movimentos de deriva pelo centro da cidade de 

São Paulo, com a intenção de reconhecimento e entendimento das dinâmicas destas 

intervenções por habitação. Foram feitos registros fotográficos como apropriação invasiva 

destes locais. Estas apropriações são também uma forma de estetização dessa produção 

marginalizada, sendo que várias captações foram negociadas com os habitantes produtores, 

enquanto outras foram feitas à revelia destes em diversos horários. 

A fotografia é uma produção de conteúdo que subverte o sentido da produção estética 

em sua existência real. Há uma substituição pela representação e desta maneira fixa, seus 

significados, valorizando seu sentido graças a uma tradução mediada. As formas de 

enquadramento constituem uma maneira de separar aquilo que é bom daquilo que não 

contribui para a narração que se pretende transmitir; é um ponto de vista excludente, um juízo 
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regulador e essencialista. O entendimento destes princípios foi necessário para introduzir este 

registro no trabalho e entendê-lo como início de uma forma de reflexão, mas que tem seus 

perigos e suas limitações (CERTEAU, 2014, p. 81). 

É possível afirmar que a mobilização das práticas nesses recantos habitados não revela 

seu conteúdo estético, a não ser por uma tradução, por um registro que o reenquadra nos 

padrões culturalmente aptos. Como exemplo dessa tradução e de sua estetização, existem 

algumas publicações, como a revista “Colors”48  e inúmeros vídeos publicados no YouTube, 

como o documentários “Estamira”49, de 2013, ou o filme documentário “Zagati, o catador de 

sonhos”, 200250. 
 

 

Ilustração 39: Captura de tela do documentário “Estamira” realizado em 2013. 
 

 

Fonte:  https://www.youtube.com/watch?v=jSZv8jO9SA Acesso em 12 de outubro de 2016. 
 

 
 
 

Ilustração 40: Captura de tela do documentário “Zagati, o catador de sonhos”. 
 

 

Fonte:  https://www.youtube.com/watch?v=39TcirH4Osc Acesso em 12 de outubro de 2016. 
 
 
 

48 
Célebre publicação da marca Benetton, criada pela dupla Oliviero Toscani e Tibor Kalman. Colors circula no 

mundo inteiro e tem uma tiragem de 200 mil exemplares. A "Colors" é uma revista bimestral temática, bilíngue, 

que já publicou números históricos sobre o casamento, a guerra, entre outros. O slogan é "uma revista que fala 

sobre o resto do mundo - sem celebridades, sem moda, sem notícia". Fonte: 

http://www.tipografos.net/magazines/colors.html Consultado em 16 de Julho de 2016. 

 
49 

Estamira é um filme documentário brasileiro dirigido por Marcos Prado e produzido por José Padillha, lançado 
em 2005. Estamira Gomes de Sousa, conhecida por protagonizar o documentário homônimo, foi uma senhora 

que apresentava distúrbio mentais, vivia e trabalhava no aterro sanitário de Jardin Gamacho, local que recebe os 

resíduos produzidos na cidade do Rio de Janeiro. Tornou-se famosa pelo seu discurso filosófico, uma mistura de 

extrema lucidez e loucura, que abrangia temas como: a vida, Deus, o trabalho e reflexões existenciais acerca de 

si mesma e da sociedade dos homens. Fonte: Wikipédia, https://pt.wikipedia.org/wiki/Estamira Consultado em 

16 de Junho de 2016. 
50 

Documentário dramatizado que narra o cotidiano do catador de papel José Luis Zagati, na época com 52 anos, 
um amante do cinema que, graças ao seu ofício, retirou do lixo material suficiente para construir um 'cineminha' 

em sua própria garagem, levando cultura para sua comunidade no bairro de Taboão da Serra, em São Paulo. 

Fonte:  http://www.curtagora.com/filme.asp?Codigo=4028 Consultado em 16 de Julho de 2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=jSZv8jO9SA
https://www.youtube.com/watch?v=39TcirH4Osc
http://www.tipografos.net/magazines/colors.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estamira
http://www.curtagora.com/filme.asp?Codigo=4028
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Com relação às instituições, um exemplo que, independentemente de proporcionar um 

diálogo efetivo com as minorias através da produção estética, mas que participa do jogo de 

agenciamento institucional, foi a 31ª Bienal de São Paulo, cujo título foi “Como (falar de) 

coisas que não existem”. 
 
 

 

Ilustração 41: 31ª Bienal de São Paulo abraça a periferia. São Paulo, 2014. Foto, Flávia Lobo e Felipe 

Rousseaux de Campos Mello. 
 

 
Fonte: http://brasileiros.com.br/2014/09/bienal-de-sao-paulo/ Acesso em 18 de outubro de 2016. 

 
 
 
 

 
Os registros que realizamos para esta pesquisa, juntamente com aqueles encontrados e 

trazidos para ilustrar o contexto de nosso trabalho, pretendem trazer para a reflexão esses 

processos intimamente ligados à vida ativa da cidade como uma forma de manifestação 

estética, política e relacional. Dessa maneira, buscamos evidenciar seu aspecto inacabado, 

efêmero e desajustado. Mais do que uma produção conceitual, entendemos sua apresentação 

como o evidenciamento das formas de resistência, das manifestações da vida e de uma busca 

de reconhecimento que apresenta a potência poética como recurso. 

A análise dessas produções implica perceber que elas podem sofrer apropriações por 

diversos mecanismos ligados ao sistema e muitos deles entendidos como políticas sociais, 

sendo utilizadas com seu valor invertido, ou mesmo como uma simples forma de se obter 

espaço em programas que auxiliam na manutenção desse contexto de exclusão. Quem fala é 

uma  narrativa  exterior  que  pode,  na  realidade,  construir  uma  força  extraída  da  própria 

condição de exceção a ser utilizada contra suas aspirações de reconhecimento. 

Nas passagens pelos recantos ocupados por acampamentos nas imediações do centro 

da cidade de São Paulo, lugar que está sendo alvo de uma série de ocupações neste sentido, o 

reconhecimento de uma máquina fotográfica ou mesmo de um celular é olhado com extrema 

desconfiança e até hostilidade. O estabelecimento de uma ocupação leva algum tempo para se 

concretizar e para que o morador de rua se sinta protegido e integrado, pois são ocupações em 

regiões novas e não “normais”, como seria o caso de se abrigar debaixo de uma ponte numa 

http://brasileiros.com.br/2014/09/bienal-de-sao-paulo/
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região da periferia. A realização do registro traz a possibilidade de alguma denúncia ou da 

invasão da intimidade, o que é compreensivamente temido por esses indivíduos 

marginalizados. 
 
 
 

Ilustração 42: Captura de tela do documentário "Estamira" realizado em 2013. O registro demonstra 

imagens como apropriação poética do ambiente degradado em que vive a cidadã de nome Estamira. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=jSZv8jO9SA Acesso em 12 de outubro de 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 As sonoridades urbanas como formas poéticas 
 
 

 
Os  momentos  de  distensão  em  que  pode  emergir  a  poesia  entre  as  práticas 

naturalizadas são mais comuns em relação aos sons produzidos pelos praticantes do espaço. A 

elevação da voz, o cantarolar imitando artistas ou hits consagrados são atos comuns e se 

tornam, às vezes, características de identidade em certos espaços. A própria movimentação da 

cidade configura uma sonoridade típica, podendo ser imitada como forma de vinculação e 

identificação. Da mesma maneira que o comércio se apropria de sons conhecidos, tornando-os 

sons da cidade e permitindo sua reutilização, como a vinheta sonora de entrega de gás, um 

Jingle composto em 1989, usando um arremedo de uma das sinfonias de Beethoven, que com 

ritmo funk virou hit do carnaval de 2017, embora boa parte do público desconheça a sua 

origem51. O praticante, por sua vez, pode se apropriar de alguma sonoridade amplamente 

conhecida como forma de reconhecimento. Há uma infinidade de sons disponíveis, capazes de 

construir a  identidade de  lugares, comércios, pessoas e atividades. Alguns  são como  os 

pregões das feiras livres, que tecem uma ambiência polivalente ou ambígua. Há sons 

característicos de grandes áreas comerciais que têm sua singularidade reconhecida e quase 

que  estetizada.  É  possível,  por  exemplo,  percebermos  a  diferença  entre  a  sonoridade 

51    
 https://www.youtube.com/watch?v=8c226bxS7A8. Visitado em 22 de fevereiro de 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=jSZv8jO9SA
https://www.youtube.com/watch?v=8c226bxS7A8
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produzida pela região da Avenida Paulista em contraste com a região da Baixada do Glicério, 

onde se localizam o Mercado Municipal e a zona cerealista. 

Dentre os inúmeros sons produzidos pelas diversas regiões urbanas, alguns são 

característicos por identificar figuras individualizadas, não somente pelo seu valor tonal que 

possui uma singularidade própria; mas por uma poética agregada a sua forma de fazer que não 

se resume ao canto. A produção de poéticas sonoras que não se determinam em ritmos ou 

composições musicais auxiliadas pelo canto e por instrumentos é ignorada como produto 

sonoro destinado à comercialização. Entre eles, encontram-se as vocalizações dos andarilhos, 

dos migrantes que percorrem os bairros centrais e as periferias, ganhando uma identidade 

muito peculiar de indivíduos excêntricos, loucos, usuários de drogas, etc. 

O que produz a identidade é a forma criativa característica e a regularidade espacial e 

temporal adotada. Alguns se tornam conhecidos e são cooptados pelo sistema local; outros 

chegam a identificar casas, ruas ou até mesmo bairros inteiros. Essa singularidade que se 

destaca pela apreensão poética, mesmo que, em alguns casos, seja causada por problemas 

graves de demência, pode produzir uma “performatividade” que provoca instâncias de 

percepção nos praticantes do local sem, no entanto, afastá-los da agressividade por parte dos 

próprios praticantes e dos agentes policiais. 

Normalmente, o recurso sonoro da voz, por ser efêmero e mais facilmente manipulado 

do que o corpo, servirá como motor para inúmeras distenções, algumas imperceptíveis pela 

curta duração. 

Se, no caso da cidade, existe todo um campo sonoro preparado, o mesmo não ocorre 

com as poéticas que se utilizam do corpo ou da materialidade plástica. Existem regiões 

plenamente preparadas para receber intervenções artísticas e elas são bem assimiladas pelos 

frequentadores e habitantes locais. Outras ações somente ocorrem mediante intervenções 

artísticas, como é o caso das exposições temáticas ou de apresentações agenciadas pela 

administração pública. 

Independentemente dos agenciamentos e autorizações ou mobilizações dos grupos e 

coletivos atuantes que utilizam os espaços urbanos pra suas manifestações artísticas, políticas 

ou sociais, a cidade apresenta um campo amplo de práticas performáticas e mobilizações para 

o exercício e reconhecimento das diversidades culturais tradicionais, que sofrem profundo 

impacto das necessidades de atender as dinâmicas globais, assim como das margens onde se 

assenta a multidão dos excluídos. 
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3.4 Intervenções como resistência e reconhecimento 
 
 

 
A objetificação como parte de um projeto essencialista procura eleger padrões que 

podem ser identificados como modelo. A existência de modelos interfere nas possibilidades de 

reconhecimento de  estruturas contestatórias, como  é  o  caso  das  produções estéticas das 

bordas. O primeiro mecanismo a ser acionado nesse sentido é o estabelecimento dos conceitos 

de “alta cultura” e “baixa cultura”. A baixa cultura está comumente associada à cultura da 

população mais humilde, das classes trabalhadoras e dos excluídos. O desenvolvimento do 

capitalismo industrial e a concentração da cultura nos centros urbanos trouxeram uma rápida 

destruição de estilos específicos de vida e a transformação deles em algo novo, as resistências 

acabaram por serem consideradas como conservadoras retrógradas e anacrônicas mais 

transformações nas relações sociais e na cultura popular. Segundo Stuart Hall: 

 
 
 

 
As mudanças no equilíbrio e nas relações das forças sociais ao longo da história se 

revelam, frequentemente, nas lutas em torno da cultura, tradições e formas de vida 

das classes populares. O capital tinha interesse na cultura das classes pobres porque 

a constituição de uma nova ordem social em torno do capital exigia um processo 

mais ou menos contínuo, mesmo que intermitente, de reeducação no sentido mais 

amplo. E a tradição popular constituía um dos principais locais de resistência às 

maneiras pelas quais a “reforma” do povo era buscada (HALL, 2013, p. 274). 
 
 
 
 

Conforme o autor observa, a transformação que configurou uma luta de resistência, é 

também de apropriação e expropriação. E, na realidade, constitui transformação cultural para 

o estabelecimento de uma cultura essencializada. Algumas formas de práticas culturais são 

expulsas  do  centro  da  vida  popular  e  efetivamente  marginalizadas;  sendo  descartadas 

enquanto sistemas de referências para que outras pudessem ocupar esse lugar. 

Se, para Hall, a cultura popular é o terreno onde as transformações são operadas no 

sentido de reeducação do povo e desmoralização das culturas inferiores e dos pobres, 

identificando  um  duplo  movimento  de  conter  e  resistir  inevitavelmente situado  em  seu 

interior; Certeau pensa estas questões, em nossa perspectiva, levarão ao mesmo essencialismo 

e apropriação das práticas, por uma inversão linguística introduzido na leitura das práticas – a 

criação do discurso sobre elas – pela ciência como uma operação etnológica para garantir o 

isolamento social das condições livres do saber-fazer intrínseco às práticas cotidianas: 
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Estes observadores se fazem colecionadores, descritores, analistas. Mas 
embora reconhecendo ali um saber fazer que precede os eruditos, procuram 

destacá-lo de sua linguagem “imprópria”, inverter em discurso “próprio” a 

expressão errônea das “maravilhas” que já estão presentes nos inúmeros 

tipos de saber-fazer cotidiano. Todas estas Gatas Borralheiras, a ciência há 

de transforma-las em princesas (CERTEAU, 2014, P. 130). 
 
 
 
 

Os discursos já existentes, que procedem das próprias condições de produção e 

sobrevivência, podem ser anulados por um novo discurso capaz de traduzi-los em outra coisa. 

O essencialismo, nesse sentido, procura anular as contradições e exaltar as contrariedades. 

Este processo está a cargo das estratégias de determinação ligadas às instituições sociais que 

têm papel redutor  e  de  contenção dos  processos de  reconhecimento ou  de  legitimidade 

cultural. Na área da cultura, o museu responde em nome dessas estratégias como política 

globalizada e direciona as políticas públicas locais. 

Os dois pontos de vista detectam a dificuldade de sobrevivência de culturas inferiores, 

mesmo que elas sejam os lugares de produção constante de singularidades a partir de 

“murmúrios poéticos ou trágicos” e saberes “povoados por virtuosidades cotidianas das quais 

a ciência não sabe o que fazer, e que se tornam as assinaturas das micro-histórias de todo o 

mundo” (CERTEAU, 2014, p.133). 

Os fragmentos ainda sobreviventes das práticas cotidianas, tanto como táticas ligadas 

ao consumo, como revela Certeau, ou como as tradições populares que sobrevivem de forma 

quase independente, “toleradas em estado de equilíbrio permanentemente instável, em termos 

relativamente pacíficos e prósperos; sujeitos a expedições e incursões arbitrárias em tempos 

de pânico e crise” (HALL, 2013, p. 275), estão ligadas às produções culturais e, principalmente, 

às atividades artísticas desvinculadas dos sistemas das artes e que tem um princípio de 

insurgência. Os estudos sobre os “saraus” das periferias de São Paulo, por exemplo, 

desenvolvido  de  pelo  pesquisador  Sandro  Cajé;  trata  das  possibilidades  das  produções 

culturais das margens se revelarem como uma “economia da autonomia”, não permitindo um 

movimento de hackeamento simbólico pelas estruturas de poder dos conteúdos expressados. 

Esta economia, segundo o pesquisador, se dá por conta da mobilidade das formas constituídas 

e das práticas desenvolvidas, mas principalmente pela “potência de apresentação” que se 

resume na condição do indivíduo ou grupo de apresentar-se e a negação de deixar-se 

representar52
 

 
52 

Sandro Cajé da Paixão é doutorando e Mestre em Estética e História da Arte, pela Universidade de São Paulo 
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Nessas observações, percebemos que a experiência artística revela a iminência de uma 

outra condição possível de produção cultural pela atuação diferenciada nas práticas e nas 

estruturas. E ela leva as práticas a afirmarem-se sobre a existência de uma parte subjetiva na 

produção. Assim, parece possibilitar uma estratégia de quebra da ilusão da “subjetividade 

constituinte”53, o que permite compreender que não é o sujeito que constrói a experiência, mas 

sim um jogo social ligado às dinâmicas do trabalho e às dinâmicas de interação e socialização, 

mais amplas do que a própria ideia de transubjetividade. A constituição do sujeito acontece no 

campo da intersubjetividade, configurado como o lugar do encontro e do confronto e como o 

palco de negociações dos mundos de significação do público e do privado. Nesse contexto, a 

experiência estaria ligada à ideia de reconhecimento. 

As experiências coletivas, que não se desvinculam das dinâmicas do trabalho e da 

socialização, mas que igualmente não se submetem aos agenciamentos ou estão dele 

parcialmente excluídos, acabam por ir contra “as tendências que estimulam o jogo consolador 

dos reconhecimentos” (HALL, 2013, p. 112). Essas experiências revelam uma dimensão 

poética que surge como mecanismos de subversão e instaura, no campo do outro, a ruptura da 

ordem como tática de sobrevivência e de desconstrução. Esta ruptura como um ato político, 

embora não declarado, é um pensamento de resistência, de dissolução das certezas e que 

apresenta novas formas de subjetivação, ligadas à reconstrução ou diluição da identidade 

tácita. 
 

Experiências  estéticas  são  experiências  da  incompletude,  porque  não  podem  ser 

fixadas em um contexto específico e imutável e se fundamentam em escolhas livres dentro de 

contextos culturais estabelecidos, pois somente dentro desses contextos elas fazem sentido. 

A ação individual quando se expande para a esfera pública, numa relação dialógica de 

reconhecimento,  envolve  o  quadro  cultural  no  campo  político  das  relações  entre  as 

instituições e os grupos que buscam se constituir. Quanto às produções culturais locais que 

exacerbam as contradições da universalização são antes criminalizadas até que sejam 

absorvidas pelas próprias políticas culturais. 

Os  modernos  mecanismos  de  cooptação  e  discursos  políticos  de  igualdade,  que 
 
 

(USP) e professor da Faculdade Impacta de Tecnologia. Graduado em Comunicação em Multimeios pela 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2003). Atualmente realiza pesquisa de doutorado com o título 

"Arte, Ação e Sociedade: coletivos e solitários nas margens da arte contemporânea do Brasil". Fonte: 

https://www.escavador.com/sobre/3414929/sandro-jose-caje-da-paixao Acesso em 17 de fevereiro de 2017. 
53 

Góes  (1993)  ressalta a  complexidade, na  composição teórica da  análise,  da constituição do  sujeito  que 
pressupõe, ao mesmo tempo, a intersubjetividade constitutiva e a singularidade desse sujeito, pois somente assim 

será  possível  superar  a  concepção  do  sujeito  abstrato,  tanto  do  modelo  universal  quanto  do  modelo  das 

diferenças individuais, ambos presentes tradicionalmente na Psicologia. Fonte: Revista Psicologia em Estudo, 

Maringá, v. 16, n. 4, p. 619, out./dez. 2011. 

https://www.escavador.com/sobre/3414929/sandro-jose-caje-da-paixao
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estimulam o jogo consolador do reconhecimento, conseguem camuflar seu aparato cultural na 

própria ação do sujeito com ligação mais mítica ou aproximada de uma tradição que, no 

fundo, é responsável e origem da diversidade. O grande desejo de reconhecimento do próprio 

sujeito pela fixação de uma identidade parece estar mais ligada a um jogo de representação 

cultural que estabelece valores e modelos. Como os mecanismos de identificação são ligados 

à tradição e as práticas concretas. Define-se, dessa maneira, como a estetização, que está 

ligada a produtos culturais, ao sistema das artes e às políticas culturais, que evidenciam 

formas de produção e de exposição que contribuem para afastar o sujeito das concepções 

singulares de produção. 

As minorias, sejam elas representadas por um sujeito, classe ou comunidade, perdem 

seus mecanismos de reconhecimento e pertencimento ao se depararem com as possibilidades 

engendradas dentro desta trama de significação, tradição e valores novos, hibridizados e 

agenciados pelo Estado que se distancia de uma formação cultural autônoma, deixando ao 

cargo dos indivíduos os scripts particulares, mas sancionados comunalmente ou exercidos no 

domínio privado. 

As potências da vida humana que formam um capital comum como a cultura, por 

exemplo, são dominadas pelo sistema de valor e requestadas pelo capitalismo como fonte de 

riqueza. Como parte desse capital, senão seu valor essencial, a poética, como “práticas 

cotidianas  que  produzem  sem  capitalizar”  (CERTEAU,  2014,  p.  47),  é  um  foco  de 

subjetivação que foge dos territórios existenciais controlados e instaura uma dimensão de 

indeterminação. Neste território, a prática arraigada ao senso comum pode extrapolar o 

racional numa multiplicidade de instâncias que se exprimem tanto na ordem da expressão 

como do conteúdo. 

As  necessidades  de  reconhecimento  das  minorias  amparam-se  nas  expressões 

culturais, um valor que sempre sobra mesmo que incrustado nas formas de fazer e atender às 

necessidades mínimas, como visto nos modelos de habitação nos espaços urbanos. Estes se 

deparam sempre com as mediações institucionalizadas que funcionam como eclusas, um 

elemento que permita a passagem, mas que faz a contenção e o controle, proporcionando um 

reconhecimento muito mais científico que propriamente cultural. No entanto, a emergência de 

uma heterogeneidade cultural, provocada pela assimilação de muitas culturas no projeto 

capitalista, se depara com o conceito de “interlocução ativa”, como via de mão dupla, que 

organiza o diálogo transespecífico amparado, muitas vezes, em formas míticas. 

A capitalização das práticas cotidianas às vezes dá origem a “objetos estéticos”, mas 

esses  possuem  uma  existência  interessantemente  ambígua:  são  objetos,  mas  apontam 
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necessariamente para um sujeito, pois são como ações congeladas, encarnações materiais de 

uma intencionalidade não-material. Parece que se estabelece a partir de uma processualidade 

descontínua, em busca da “verdade ética” como resultado do movimento interno das 

singularidades “cujas relações não podem ser aparentemente e inicialmente determinadas 

como necessárias, mas no final apresentam suas necessidades” (SAFATLE, 2015). 

O Sistema, que se assentava na exploração dos recursos humanos e materiais, verteu- 

se gradativamente, a partir do início do século XX, para a exploração das consciências 

(Jameson, 2001). Amplamente apoiado nas descobertas científicas que escamoteiam as 

contradições e de outros campos do pensamento como a comunicação, a sociologia e a 

tecnologia, acentuou-se a formulação de sujeitos cada vez mais aptos a responder impulsos 

normatizadores. Esta vertente da colonização da consciência organiza processos da 

subjetivação que exercem domínio sobre outras formas de existência e práticas produtivas 

tendo a ciência como garantia do progresso humano. 

Estabilizada na modernidade como mecanismo auxiliar na exploração e dominação, a 

subjetivação no sentido de constituição do sujeito encontra, no campo cultural, ações 

singulares  ligadas  às  experiências  estéticas;  formas  de  subjetivação  que  se  apoiam  na 

dimensão da expressão e da identidade. A subjetividade encontra, assim, possibilidades de 

novas mediações que implicam interesses políticos objetivos: formas de reconhecimento. 

Na virada do século XIX, a busca por alternativas existenciais frente à iminência de 

conflitos globais provocados pelas potências colonizadoras, intensas já na competições 

comerciais a partir dos modelos de feiras internacionais54, foi também identificado no campo 

cultural. Podemos destacar algumas dessas evidências: a fuga dos artistas para fora das 

sociedades desenvolvidas. São exemplos disso, os casos de Gaugin indo para as Filipinas, 

Rimbaud para Chipre, Etiópia e etc.; a “Torre de marfim” dos Simbolistas, representando uma 

fuga do senso comum frente à impossibilidade de fuga material. Lembremos, ainda, da 

apropriação do primitivismo como modelo de pintura e escultura (Pablo Picasso, Matisse e 

Brancuse). 

A arte moderna, com seu esgarçamento generalizado, apresentou formas de auxílio na 
 

54 
Ideal  de  grandes  exposições  industriais  iniciado  em  meados  do  século  XIX,  inicialmente chamadas  de 

Exposições Universais, como auto representações populares da elite industrial, ricas em ideias e plenas em 

criatividade, uma demonstração da transformação nas relações comerciais do mercado mundial, do progresso 

visível e do início de um processo de auge econômico dos países industrializados tanto na Europa quanto nos 

Estados Unidos. A primeira grande exposição ocorreu em Londres em 1851. Teve como símbolo o Crystal 

Palace, com 563m de comprimento, 124 de largura e 33 de altura, cujo projeto era de um antigo jardineiro, John 

Paxton. Atualmente abreviadas para Expo, deixou o perfil meramente industrial e engloba temas que afetam uma 

vasta parcela da  experiência humana, focando  questões específicas de  um pariodo da  humanidade Fonte: 

http://www.historia.uff.br/nec/sites/default/files/Exposicoes_Universais Sociedade_no_seculo_XIX_0.pdf Acesso 

em 13 de Fevereiro de 2017. 

http://www.historia.uff.br/nec/sites/default/files/Exposicoes_Universais__Sociedade_no_seculo_XIX_0.pdf
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subjetivação através do incremento na produção e leitura de imagens. Outros dos seus 

procedimentos como a incorporação da fotografia, da imagem em movimento e a colagem, 

deram o tom para a arte do século XX, modificando radicalmente as formas de recepção que 

redundaram na Arte Contemporânea. 

No contexto contemporâneo, a produção estética abrange uma parte considerável do 

campo cultural, associada a políticas de reconhecimento, mas que se prende ainda a modelos 

de institucionalização detentores do poder de criar jogos de valores dentro de processos já 

naturalizados de produção cultural. A cultura acaba, assim, dividida em dois planos, um a 

partir do ponto de vista de uma classe superior “educada” e outro, que tem como referência o 

senso comum; considerado como manifestação da cultura popular de menor valor e a ser 

controlada e explorada pelas classes superiores. 

Essa divisão de planos se relaciona com a ideia básica de divisão das classes sociais, 

sendo recorrente no âmbito dos estudos das questões culturais (HALL, 2013) como um 

reflexo dos sistemas de dominação e exploração dos meios de produção. O conhecido modelo 

de “alta cultura” e “baixa cultura”, inserido no jogo político, tem repercussões e sua 

sustentação no Sistema das Artes, que visa à estetização de toda produção poética esvaziando- 

a assim de seu potencial transgressor. Um sequestro dos valores simbólicos pelas 

normatividades, com a desarticulação e a rearticulação dos diferentes índices de valor 

ideológico que existem dentro de um mesmo signo. 

 
 
 

 
O signo, se subtraído às tensões da luta social, se posto à margem da luta de classe, 

irá infalivelmente debilitar-se, degenerar-se-á em alegoria, tornar-se à objeto de 

estudo para filósofos e não será mais instrumento racional e vivo da sociedade 

(VOLOCHÍNOV, Apud HALL, 2013, p. 255). 
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4 IDENTIFICAÇÃO E PERTENCIMENTO 
 

 
 
 
 
 

A reflexão sobre a retirada de objetos estéticos gerados por experiências artísticas de 

seu lugar de origem para compor coleções ou ser parte de exposições e preservados como 

obra de arte, identifica a possibilidade desse processo se dar como uma interferência em seu 

sentido relacional e transgressor, a partir do afastamento de seu contexto de produção. 

Aproximar esse processo do conceito de estetização conduz à investigação sobre a 

formação de instituições relacionadas à arte; principalmente os museus e seus mecanismos de 

legitimação, captação e manutenção de acervos ao longo do século XX. A estetização está 

vinculada à política econômica global, e isso implica no contexto cultural contemporâneo, 

precisamente, na promoção da produção artística à obra de arte ou objeto estético. Esse 

deslocamento, traduzido em legitimação, tende a causar a alienação tanto do objeto quanto do 

sujeito que o produz. 

A  estetização,  entendida  como  mecanismo  principal  das  conceitualizações,  que 

submete as coisas a uma suposta normatividade, parece ser próprio dos museus, principais 

estruturadores do campo cultural e do sistema das artes. A legitimação é uma herança do 

modernismo e tem um viés essencializante que enfraquece o poder da diferença porque a 

naturaliza e a desistoricisa. 

No momento em que a produção estética, com seus índices e códigos, é arrancada de 

seu lugar histórico, de seu encaixe cultural e político, a fim de ser alojada em uma categoria 

naturalizada, ideologicamente constituída, compromete, numa oposição meramente binária, as 

estratégias criativas e críticas que delas decorrem, valorizando relações que ela própria quer 

desconstruir. Segundo Hall: 

 
 
 

 
(…) quando naturalizamos categorias históricas, fixamos esse significante fora da 

história, da mudança e da intervenção política e uma vez fixado, somos tentados a 

usa-los como algo suficiente em si mesmo (...), e somos tentados, ainda, a exibir 

esse significante como um dispositivo que pode purificar o impuro e enquadrar 

irmãos e irmãs desgarrados, que estão se desviando do que deveriam estar fazendo 

e policiar as fronteiras como se elas fossem genéticas (HALL, 2013, p. 384). 
 
 
 
 

O autor entende que os locais de produção de diferenças são poucos, dispersos e 

cuidadosamente policiados e que sempre existe um preço de cooptação a ser pago quando a 
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produção  cultural  perde  seu  teor  de  espetacularização  e  se  torna  transgressora.  Essas 

estratégias deslocadas de produção cultural não são importantes quando privilegiam uma luta 

por hegemonia cultural ou uma distinção entre popular e erudito, mas quando são capazes de 

“deslocar as disposições de poder”, provocando instabilidade nas categorias históricas 

naturalizadas como: gênero, raça, sexualidade e formas ideais. 

A abordagem das relações entre os museus e as produções culturais passa, 

necessariamente, pelos mecanismos de formatação de gêneros e de contextos que foram mais 

proeminentes no modernismo. Dentre eles, um dos mais importantes são as formas de contato 

entre a produção, a recepção e o mercado; que cada vez mais se estabelece como um sistema 

totalmente integrado. As exposições continuaram tendo, como ocorria no século anterior, o 

papel de relações públicas, responsáveis por esse tipo de contato, mas durante o século XX 

passaram a refletir a relação tensa entre o sistema das artes e a produção das diferenças. 

Como uma expansão do espaço interno do museu, que é chave principal do sistema, 

apareceram as galerias também integradas ao sistema, mas como espaços autônomos de 

acolhida para as artes novas e de sua legitimação, distanciando a obra de seu contexto, mesmo 

que essa se encontrasse imersa no cotidiano. O conceito de galeria permite que o espaço do 

museu se modifique para variados tipos de recepção e se expanda para além de suas paredes. 

 
 
 

 
A galeria ideal subtrai da obra de arte todos os indícios que interfiram no fato de 

que ela é “arte”. A obra é isolada de tudo o que possa prejudicar sua apreciação de 

si mesma. Isso dá ao recinto uma presença característica de outros espaços onde as 

convenções são preparadas pela repetição de sistemas fechados de valores 

(O'DOHERT, 2002, p. 3). 
 
 
 
 

A expansão, no entanto, precisa estabelecer mecanismos de controle para que continue 

vinculada ao historicismo formalista do sistema das artes herdado do projeto modernista. 

Nesse sentido, implantada nos espaços internos do museu ou fora dele, mas agregado a uma 

instituição, a galeria promove exposições que passam a fazer parte da forma essencial e 

estrutural do projeto artístico. Nasce, dessa forma, uma nova estética de exposição que está 

ligada ao surgimento do curador, figura cujo papel vai além da reunião de um conjunto de 

telas, esculturas, objetos e instalações. “O curador concebe a exposição como um projeto 

crítico que é partilhado como o artista. (Obviamente se ele estiver vivo)” (GONÇALVES, 

2004, p. 41). 
 

A curadoria está vinculada à vida dos museus e das instituições. Esse papel, além de 
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não se desfazer com a emergência da arte contemporânea, foi reforçado como garantia de 

escolhas legítimas num universo permeado por produções inovadoras e estranhas às 

concepções modernistas e transgressoras dos sistemas de poder. Ela deixa transparecer “a 

importância  da  relação  obra/museu  como  ratificação  do  que  é  obra  de  arte  perante  a 

sociedade” (GONÇALVES, 2004, p. 53). 

A orientação formalista que ainda se apega à produção e recepção da obra de arte, que 

exclui grande parte das experiências estéticas de uma sociedade, está ligada à história das 

instituições que as veiculam. O espaço do museu institucionalmente estruturado compõe o 

imaginário que serve de influências recorrentes nas leituras das obras e das experiências 

estéticas. 

Algumas experiências atuais dentro da vida social das cidades recuperam o formato de 

galerias e outros agenciamentos nas propostas alternativas de produção cultural. No centro da 

cidade de São Paulo, por exemplo, existem inúmeras ocupações que buscam se sustentar 

como espaço de residência e de produção artística. São ocupações de prédios e outros espaços 

abandonados que mantém uma relação muito cambiante e frágil com as políticas públicas e 

com os interesses imobiliários da cidade. 

A denominação de “artístico” e a manutenção de projetos artísticos como exposições, 

encontros e residências, tem o objetivo de atrair a atenção, a visibilidade e o apoio do 

público55. Essa estratégia auxilia na implantação e na instituição do espaço e lhe dá alguma 

sobrevida, mas não possibilita o reconhecimento e a legitimidade em sentido pleno. A mesma 

coisa acontece com as obras e as experiências estéticas elaboradas em seu interior que se 

configuram como atividades e objetos marginais. Elas têm uma recepção separada do sistema 

das artes e, por isso, se evidenciam mais por seu aspecto artesanal, exótico e transgressor. O 

valor comercial ou cultural parece ser diminuído por essa condição. Observam-se as questões 

formais e materiais como uma limitação intrínseca a essa produção, mesmo que suas 

características sejam idênticas às de obras encontradas nas galerias oficiais e museus. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55 
Moradores vizinhos, instituições e figuras proeminentes no cenário intelectual atual. 
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Ilustração 43: Instalação artística “sem título” no 
interior da ocupação "Ocupa Ouvidor 63", São 

Paulo, 2016. Artista desconhecido. Foto: Antonio 

Rodrigues. 
 

 

Fonte: Arquivo do autor. 
 
 
 
 
 
 

Esses projetos de ocupação parecem se dar como um território livre ou uma área de 

testes, nas quais tais ações são permitidas pelas políticas públicas para a instauração de 

projetos maiores a serem implantados definitivamente atendendo a interesses aparentemente 

mais gerais. As ocupações abrem frentes de trabalho e de recuperação para um grande grupo 

de atores sociais, mas não se consagram dentro de políticas culturais nos moldes em que 

foram pensadas. 

Esse capítulo não daria conta do desenvolvimento total dessas questões, mas para 
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fazer jus a essas considerações, analisaremos uma situação que ocorre no centro da cidade de 
 

São Paulo, que servirá de reflexão para análises mais elaboradas em projetos futuros. 
 

A situação se refere à “Ocupa Ouvidor 63”, instalada na Rua do Ouvidor, e que faz 

parte de um conjunto de ocupações com destaque na região do “Centro Velho”, como é 

chamada a região que margeia a Praça da Sé. O destaque que este conjunto de ocupações 

recebe diz respeito às condições referidas acima, ou seja, o jogo dentro das perspectivas do 

sistema das artes e das políticas culturais, que se diferencia de inúmeros outros tipos de 

ocupação nesta cidade que se utilizam dos recursos das experiências estéticas, mas se 

concentram mais em garantir habitação para uma população sem teto.56
 

A “Ocupa Ouvidor 63” recuperou um prédio abandonado que pertencia ao Ministério 

da  Cultura e  o  transformou  em  uma  ocupação artística com  vários  tipos  de  projeto  de 

utilização do espaço. Esses projetos mesclam moradia e produção artística e cultural. A 

estrutura reutiliza o conceito de “residência artística” como maneira de desenvolvimento de 

projetos. Este termo é emprestado dos projetos institucionais implantados para 

desenvolvimento de pesquisa por instituições públicas e privadas, como Museus, 

Universidades e fundações, no âmbito nacional e internacional. Porém, parece que a 

apropriação desse conceito não é suficiente para legitimar o espaço frente aos programas 

culturais, não sendo capaz de torná-lo oficial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
56 

O movimentos de luta por moradias ou melhorias na distribuição e condições de habitação e trabalho existem 
principalmente nas regiões metropolitanas e são organizações populares normalmente com forte cunho de 

ideologia revolucionária, autônomas ou ligadas a partidos políticos de esquerda. Inspiradas nas lutas do Partido 

dos Trabalhadores (PT), que deu ensejo para a formação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

(MST) em 1984, num momento em que o Brasil passava pela reabertura da política nacional, após o período da 

Ditadura Militar, como uma tentativa de discutir e mobilizar a população em torno da concretização da Reforma 

Agrária. A lista a seguir traz alguns dos principais movimentos em São Paulo, para dar um panorama geral da 

dimensão que esse movimento atinge: Movimento de Moradia do Centro, (MMC); Movimento Sem-Teto do 

Centro, (MSTC); Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto, ( MTST), Movimento de Moradia da Região do 

Centro (MMRC). Fórum de Moradia e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, (Fomasep), Fórum de Mutirões, 

Movimento Quintais e Cortiços da Região da Mooca; Movimento Terra de Nossa Gente; Sem Teto pela Reforma 

Urbana; Grupo da Água Rasa, Grupo Colorado e Setor 8; Movimento de Moradia Zona Norte; Movimento 

Centro-Norte; Movimento Moradia Zona Leste; Movimento de Moradia para Todos (MMPT); Frente de Luta 

pela Moradia. 
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Ilustração 44: Registros da fachada e do prédio em que se localiza a ocupação por residência artística 

"Ocupa Ouvidor 63", localizada na rua do Ouvidor número 63, no centro da cidade de São Paulo. 

Foto: Antonio Rodrigues, 2016. 
 

 
Fonte: arquivo do autor. 

 
 
 

 
O interior recupera também a estrutura da uma galeria de exposições, onde 

ocasionalmente são promovidas mostras e feiras de arte como evento público divulgado nas 

redes sociais. A recuperação desse “valor” das galerias evidencia-se pela separação entre 

espaço da mostra e espaço da produção/habitação. São eventos ocasionais ou integrados a 

acontecimentos culturais que a cidade promove, como é o caso da “Virada Cultural”. 

Esses eventos permitem ao público conhecer as instalações e, de certa maneira, o 

sucesso do evento se dá pela legitimação do espaço e das atividades no sentido de 

prolongamento  de  sua  permanência.  A  produção  artística,  enquanto  se  encontra  nestes 

espaços, não obtém reconhecimento e legitimidade no campo das artes, sendo mais tolerada 
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do que propriamente reconhecida. A que se deve, então, essa dificuldade de se estabelecer 

como evento artístico reconhecido e valorizado, em vista de que, pelo seu aspecto formal, 

intelectual  e  relacional,  não  diferem  dos  encontrados  nos  circuitos  oficiais  das  artes, 

apresentados pelos museus e instituições? 
 
 

 

Ilustração 45: Experiências estéticas: Performance "Nus que aqui Estamos por Vós Esperamos" do 

coletivo político-poético “Além”. Fotografia de: S J Bass e “Site especific” com pintura de autoria 

coletiva. Obras executadas no interior do espaço cultural "Ocupa Ouvidor 63". 
 

 
 

Fonte: arquivo do autor. 
 
 
 
 
 

Uma das possibilidades de respondermos a essa questão é pensarmos a partir de 

projetos de agenciamentos, conforme temos desenvolvido nos capítulos anteriores. 

Agenciamento esse que inclui o que é possível controlar e processar, a “formatação de 

gêneros” na qual as condições relacionais são minimizadas na proporção em que seu “valor” é 

redimensionado. 

Outra perspectiva, que não se destaca dessa primeira, é o posicionamento dessas 

produções como campo de prova para a política pública que a constitui como ações culturais 

no interesse de arrefecimento das tensões sociais. Outra parte desse processo que seria talvez 

a sua conclusão está na transformação dos espaços degradados e, por vezes ocupados, por 

ações legitimadas pela política cultural para projetos culturais com grande aporte de recursos. 

A ilustração 44 revela, por exemplo, a “Ocupa Ouvidor 63”, que tem aspecto de 

“primo pobre” dos grandes museus, criando alternativas visuais para realçar sua arquitetura e 

identificar seu espaço. No mesmo plano, a poucos metros de distância, se localiza o Red Bull 

Statio”57,  espaço  ocupado  por  um  projeto  cultural  muito  bem  financiado,  dedicado  à 

 

57 
Localizado na Praça da Bandeira, o Red Bull Station ocupa a antiga sub estação Riachuelo, desativada desde 

2004. O prédio foi construído nos anos de 1920 e tombado desde 2002 pelo Conselho Municipal de Preservação 

do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (Conpresp). Após uma longa reforma 



159  

 

recuperação de estruturas e construção de visualidade impactante nos moldes dos grandes 

museus. Há uma semiótica premente na relação proposta pela ilustração 46. O enquadramento 

nos permite perceber o reflexo no imaginário social, assim como a relação entre uma estrutura 

acabada  e  legitimada  e  outra,  instável  e  fora  dos  padrões.  Uma  situação  que  reflete 

posicionamento distinto entre bordas e centro. 
 
 
 
 

 
Ilustração 46: Representação visual das dimensões físicas e conceituais dos espações culturais RedBull 

Station" e "Ocupa Ouvidor 63", que ocupam posições vizinhas no centro da cidade de São Paulo. Foto: 

Antonio Rodrigues, 2016. 
 

 

Fonte: arquivo do autor. 
 

 
 
 
 

A eficiência da estrutura do Red Bull Station, demonstrada pela sua aparência, amplia 

a legitimidade para os eventos e obras que ele apresenta ou produz. Outras fotos revelam o 

contraste entre o interior desses espaços que, consequentemente, compartilham o mesmo 

campo cultural por plataformas distintas que seriam complementares se não fossem 

concorrentes. 

 
 
 
 
 

 
para adaptação ao novo uso do espaço e de um procedimento de restauro, o espaço conta agora com cinco 

andares. Fonte: ww.redbullstation.com.br/sobre/ Acesso em 03 de Outubro de 2017. 
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Ilustração 47: Relações de valores e de níveis de investimento destacado pelo aspecto interno das duas 

ocupações culturais analisadas. Montagem com fotografias de Pedro Kok e Brunella Nunes. 
 

 

Fonte: arquivo do autor. 
 

 
 
 

Essa  relação,  que  pretendemos  desenvolver  em  projetos  e  pesquisas  futuras,  é 

retomada em outros lugares no centro da capital paulistana. Como exemplo, citamos a 

“Ocupação SESC Dom Pedro”, que se apropriou e ocupou uma área deixada pela demolição 

de prédios inteiros antes de serem ocupados para moradia. A “Praça das Artes”, localizada no 

Vale do Anhangabaú, voltada para inúmeras ocupações desconhecidas dos circuitos culturais, 

também ocupa uma localidade onde havia prédios abandonados e ocupados por moradores. 

Além disso, existem outras áreas, como o equipamento do SESC Bom Retiro, em São Paulo, 

juntamente com o Espaço Cultural Porto Seguro, construídos em áreas de antigos prédios 

ocupados para moradia, que convivem atualmente com a região da “Cracolândia”, onde 

inúmeras ações culturais e sociais são constantemente implementadas por coletivos de artistas 

e outros atores sociais mais engajados politicamente, e sensíveis às condições de exceção que 

a área apresenta, muito por conta das políticas que proporcionaram essas instalações em 

detrimento de projetos sociais. 

 
 
 
 

 

4.1 Objetificação e estetização 
 
 

 
Sob o termo “estetização”, o conceito de alienação inclui todo tipo de objetificação. A 

alienação, tomada como conceito, assemelha-se à objetificação. Sob esses três termos 

conjugados, é possível pensar o estado de potência poética existente nas ações humanas como 

um pressuposto de alienação, por ela ter a capacidade de produzir algo que alcançará o 
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estatuto de obra de arte. Essa condição será estabelecida pelas instituições das artes, ao 

assimilar a produção para o interior de suas estruturas. 

Há, no sistema de produção capitalista, a exacerbação de uma variante ontológica 

central, que produz a distinção entre pessoas e coisas. A abstração em relação ao objeto 

transforma-o num produto, a superação dessa variante poderia extrair o caráter “coisal” da 

coisa, fazendo-a deixar de ser mercadoria. Segundo Marx, o “produto do trabalho é o trabalho 

que se fixou num objeto, fez-se coisal, é a objetificação do trabalho” (MARX, 2008, p. 80). 

Um dos rumos que esta pesquisa tomou foi o sentido de pensar experiência estética 

como um caminho para essa superação, uma vez que possibilita a produção a partir da 

dimensão do sensível, de coisas inúteis para um sistema produtivo, inclusive podendo 

estabelecer instâncias de crítica. A aposta no teor estético, agregado ao trabalho generalizado, 

presume  a  possibilidade  de  identificação  e  pertencimento  do  indivíduo  em  relação  à 

sociedade. 

Realizamos essa reflexão a partir da observação das práticas, além da busca de 

conceitualizações por autores das ciências sociais e da filosofia, mais do que apenas da teoria 

estética. Buscamos, ainda, uma imersão em experiências constitutivas de obras efêmeras, 

como as performances, e outras intervenções no contexto urbano; procuramos encontrar 

substratos  para  dar  suporte  a  essa  ideia  de  subjetivação  alternativa  dentro  das  práticas 

artísticas e nas suas relações de confronto com o sistema das artes. 

Admitimos  a  ideia  de  que  qualquer  objeto  ou  evento  pode  transcender  suas 

perspectivas de uso ou de representação quando separados de seu contexto social; entendemos 

que a sua nova configuração poderá passar a simbolizar, em favor de construir outros sentidos 

mais controlados ou reconhecidos. Essa mudança, que provém do fruto das experiências 

“desviacionistas” das práticas, é dada pelos mecanismos de estetização. 

Os programas dos museus ou das academias de arte do passado podem ser vistos como 

exemplos  desses  mecanismos.  Assim  como  o  enquadramento  da  produção  dentro  de 

categorias ou de programas culturais, como a que ocorre nas produções contemporâneas. 

Qualquer interferência no sentido relacional e transgressor do objeto conduz à perda do 

vínculo com seu contexto original de produção. Nesse sentido, observamos a objetificação 

como alienação de sua função social, habilitando o objeto a ser estetizado por agenciamentos 

que alteram a possibilidade de atuar no seu próprio contexto social como elemento de 

emancipação. Essas condições também são estendidas a práticas performativas e aos eventos 

culturais, assim como a toda forma de produção artística. A alteração principal é o 

esvaziamento do sentido crítico, do sentido da experiência e da singularidade da expressão. 
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A objetificação é um modo de exteriorização na vida social do ser humano, dessa 

 

 

maneira, todo trabalho produz objetos estetizáveis. “A objetificação como perda do objeto e 

servidão ao objeto, a apropriação como alienação, como estranhamento”. (MARX, 2008, p. 

80). A exteriorização que se consuma em experiências estéticas está sujeita a essa lógica, mais 

do a que qualquer outra, porque ela se amplia para o campo cultural como um todo e esse faz 

parte da centralidade das questões da economia mundial. 

Pensar uma arte às margens dos  agenciamentos e da engrenagem de poder e do 

dinheiro é garantir o caráter emancipador da produção estética e, também, a possibilidade de 

condução do consumidor à esfera da produção, transformando-o em colaborador. Mas, a partir 

da expansão dos mecanismos de reprodução técnica, principalmente do vídeo e a abertura da 

esfera da arte para amplos campos da cultura, todos passam a ser, potencialmente, criativos e 

colaboradores, na modalidade de produtores e consumidores de novidades. Esse mecanismo é 

exposto como democratização e pluralidade de criação mas, na realidade, esconde uma 

injunção de relacionamento intersubjetivo entre seres, processos e coisas que as pré-dispõem 

para o agenciamento. 

O  amplo  campo  cultural que  margeia  o  sistema  que,  em  boa  medida,  se  tentou 

descrever nos capítulos anteriores, formado pelas intervenções, performances urbanas e 

eventos multiculturais, baseia-se bem mais nessa conjuntura emancipatória de efemeridade, 

colaboração, socialização e coprodução, do que em irrupções avulsas e saídas individuais. 

Mas,  na  maioria  dos  casos,  confundem-se nesse  processo,  a  produção  de  poéticas  e  a 

produção generalizada de imagens que sofrem edição e transformação, até se adequar aos 

meios. 
 

Quando  são  evidenciadas  por  processos  midiáticos,  essas  produções  ajudam  a 

promover o próprio agenciamento para abastecer um sistema que disponibiliza os meios, mas 

organiza as produções para o rendimento de lucros ou para seu apagamento do âmbito 

relacional. Mantendo-as, contudo, como arquivo. É a manutenção de um sistema sofisticado 

de identificação de valores estéticos a partir de galerias, museus e exposições que garante um 

fluxo de produção subjetiva constante, assim como seu rápido direcionamento, objetificação e 

monetarização. 

Aqui, consideramos a objetificação como a conformação de um processo em produto 

cultural e a estetização, o agenciamento que o conduz para instâncias seguras e distantes de 

seu lugar de origem. Instâncias reificadas nas quais a transgressão se torna valor agregado. 

Por esse prisma, indagamos sobre o destino de obras questionadoras das estruturas, por 

viés  estético  e  institucional,  como  os  ready-made,  ou  ações  baseadas  na  errância  e  na 
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deambulação voluntária, com viés político e social, como as iniciadas pelos Situacionistas na 

década de 1960. Corroborando com a lógica dos agenciamentos, esses objetos ou ações, 

transformados em “Obras de Arte”, são responsáveis pela criação de contextos nos quais o 

sistema das artes se situa e reverbera seus modelos. Para O’Doherty (2012, p. 3), é natural que 

no envelhecimento do modernismo, o contexto se torne gradativamente conteúdo e numa 

inversão peculiar, esses objetos e essas ações, ao serem introduzidas nos espaços das artes, 

acabem por reenquadrarem seus próprios preceitos. Contudo, esse reenquadramento não é um 

fator benéfico para a produção estética em seu sentido de liberdade para transgredir os 

modelos, mas constitui uma frente de cooptação aberta pelas instituições através dos 

agenciamentos,  que  podem  naturalizar  qualquer  tipo  de  produção  por  um  precedente 

histórico58. 

A força das quebras de convenções produzidas por essas “obras de arte”, por outro 

lado,  permite  a  sobrevivência  de  um  outro  sistema  referencial  que  é  utilizado  como 

ferramenta de artistas contemporâneos que trabalham no espaço urbano de forma crítica, 

como o campo do ativismo político através de propostas estéticas, as ocupações de periferias, 

onde o conteúdo poético é a base fundamental, permeando as materialidades e os discursos, os 

grafites, as pichações e demais trabalhos de street art. 

No entanto, a mediadora básica das políticas culturais é a esfera mercadológica, que 

introduz a figura do intermediador cultural que controla o acesso à cultura e ativa tanto a 

produção de entretenimento e diversão, quanto as exposições de arte num mesmo padrão de 

espetáculo que presentifica a lógica cultural dominante, por meio de eventos programados. 

Notadamente, este modelo se volta para a segurança e o privilégio das relações comerciais 

que, no fim das contas, geram num plano cultural, por um lado o lucro e, por outro, a 

minimização de efeitos emancipadores, além de outros prejuízos. 

Isso nos permite observar que existe um sistema de contradições implícitas nesses 

movimentos de produção, agenciamento e estetização bastante complexos, que impedem a 

sobrevivência de argumentos puristas sobre a responsabilidade dos agenciamentos 

institucionais, bem como dos artistas e ativistas nas questões de construção de subjetividades 

mais ou menos apropriadas em relação às produções culturais. 

 

 
58 

Em seu artigo “A escultura no Campo Ampliado”, originalmente publicado no número 8 da revista October, na 
primavera de 1979 (31-44), Rosalind Kraus demonstra, a partir das questões da escultura, como, através da 

crítica e do historicismo, um conceito pode se tornar elástico e como o significado de um termo cultural pode ser 

ampliado para incluir quase tudo. Nesse sentido, como comenta a autora, o historicismo atua sobre o novo e o 

diferente para diminuir a novidade e mitigar a diferença. Além disso, o historicismo esvazia o potencial crítico da 

novidade e a diferença é colocada como “evolução” de alguma coisa do passado, assim, o modelo de “evolução” 

já é assimilado como parte de nossas experiências (KRAUS. 1979, p. 31 – 44). 
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4.2 O estatuto do Museu Contemporâneo 
 

 
 
 
 
 

Parece haver algo de limitador implícito na proposta de apropriação de produções 

estéticas por instituições que visam à criação de um espaço de legitimidade e preservação, 

quando na realidade que conduz a uma estetização de objetos que são filtrados de uma vasta 

produção poética imersa no cotidiano. 

Alguns rumos foram traçados para as práticas artísticas e para estatuto das instituições 

das artes no Século XX. Boa parte desses rumos foi apontada inicialmente pelas atitudes de 

ataques das vanguardas históricas - principalmente no seu aspecto performativo - que foram 

retomados nas décadas de 1950 e 1960, como parte das estratégias para se constituir, pelo viés 

político, um reposicionamento das práticas artísticas em relação ao espaço-tempo mundano e 

as práticas sociais, com amplos reflexos na produção cultural posterior. 

Esse aspecto performativo tem a ver com a mudança do contexto de produção da 

representação para o acontecimento fundamentado. A essa mudança, acompanha o desejo 

político de reinscrever as práticas artísticas no cotidiano, combatendo ainda a separação entre 

cultura popular e cultura erudita. Por outro lado, podemos entender a expansão cada vez mais 

abrangente da performatividade provocada pelas ciências sociais. Schechner (2006), por 

exemplo, permite inscrever no mesmo campo todos os domínios da área da cultura, desde os 

ritos, esporte, eventos espetaculares, eventos políticos e etc. A performance, como a 

analisamos nos dois capítulos iniciais, tem como objetivo fazer os signos flutuarem nas 

ambiguidades, há uma desconstrução dos signos que o espectador percebe e da qual tem 

prazer em participar. 

Outro aspecto a ser considerado diz respeito às contextualizações dadas pelas próprias 

relações entre produção e estetização. Entre os artistas, há os que procuram na arte a chance 

de serem inseridos no mercado e, para isso, compactuam com uma estética de referências; e 

há os que se dedicam aos aspectos conceituais, espirituais e cotidianos da arte. Alguns seguem 

a tradição da obra de arte, enquanto outros têm a necessidade de dar vasão a pequenas 

ritualizações cotidianas, ligadas às experiências comuns das práticas e da sobrevivência que se 

desdobram em experiências estéticas. 

Persiste, portanto, uma divisão entre a arte como arte e a arte como vida; assegurada 

pela contextualização do campo cultural, sujeita às transformações impostas ou mesmo 

estruturadas pelas características da relação social, política e estética. 



165  

 

Para Brian O'Doherty (2002), por exemplo, o final do século XX trouxe como reflexo 

das várias contextualizações pelas quais passaram tanto os espaços das artes, como os espaços 

da produção estética, uma aproximação entre artista e público - ambos bastante vulneráveis ao 

contexto e sujeitos às suas ambiguidades. Pensando nesse sentido, também encontramos, 

nesse momento, uma intermediação feita pelos espaços da crítica como as revistas, as 

curadorias e as bienais, intensificaram este aporte. 

As galerias, os museus e outros espaços das artes ligadas a sistemas financeiros ainda 

mantém um ranço muito característico das épocas modernas e pré-modernas em que artistas e 

público eram polarizados. Segundo O'Doherty (2002), as instituições mantém esta estrutura 

abafando as contradições com imperativos sócio estéticos prescritos. O contexto cultural 

ligado às produções artísticas, embora tenha seu espaço questionado e redimensionado por 

atuações mais colaborativas e por produções efêmeras como a performance, vídeo-arte e a 

arte urbana em geral, sofre imposições de imperativos estéticos, como subjetivações quase 

intransponíveis, visto que, como afirma O'Doherty: 

 
 
 
 
 

 
A estética é sempre transformada numa espécie de estilo social. – O espaço da 

galeria é exclusivo. Isolado em lotes de espaço, o que está exposto tem a aparência 

de produtos, joias ou pratarias valiosas e raros: a estética é transformada em 

comércio – o espaço da galeria é caro. O que ele contém, se não se tem iniciação, é 

quase incompreensível – a arte é difícil. Público exclusivo, objetos raros difíceis de 

entender – temos aí um esnobismo social, financeiro e intelectual que modela (e na 

pior das paródias) nosso sistema de produção limitada, nosso modo de determinar o 

valor, nossos costumes sociais como um todo. Nunca existiu um local feito para 

acomodar preconceitos e enaltecer a imagem da classe média alta, sistematizado 

com tanta eficiência (O'DOHERTY, 2002, p.43). 
 
 
 
 
 

 
As proposições de O'Doherty nos revelam uma das possibilidades de enquadrar as 

galerias e dos museus nas várias contextualizações da produção artística durante o século XX. 

Sua compreensão do espaço do museu como conceito de “cubo branco” que remove todos os 

empecilhos que prendiam as expressões artísticas a seus gêneros, menos o conceito de “arte”, 

traduz de maneira clara as proposições desta pesquisa com relação ao sentido da 

institucionalização como forma de esvaziamento da condição simbólica original do objeto 

artístico e da atitude transgressora do próprio fazer artístico. “O espaço dos museus troca o 

desconforto   da   consciência   pelas   plenas   vantagens   da   continuidade   e   da   ordem” 
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(O'DOHERTY, 2002, p.102). 
 

Para o autor, o cubo branco se apropria das mudanças irreversíveis das práticas 

artísticas e propõe uma relação paradoxal de intervir numa produção que abre a consciência, 

mas que, por outro lado, produz livremente o entorpecimento das massas. Esse modelo de 

mediação da obra de arte funciona como um produtor de enunciados específicos que 

praticamente reduz as possibilidades de as  experiências artísticas se legitimarem 

desvinculadas das relações com um espaço que as legitimam. “O cubo branco tornou-se arte 

em potencial; seu espaço fechado, um meio alquímico. Arte passou a ser o que está colocado 

lá dentro, retirado e reposto regularmente (O'DOHERTY, 2002, p. 102). 

Esse resquício do modernismo, no entanto, produziu uma forma potente de 

identificação da obra de arte que, embora desvinculada dos gêneros anteriores, dificulta outros 

entendimentos e impede a plena percepção das poéticas imersas nas práticas cotidianas, 

conforme temos sido proposto nos capítulos anteriores. Inúmeras outra proposições foram 

constituídas a respeito dos  espaços das artes na virada do  século XX  para o  XXI.  Por 

exemplo, essa contextualização, levada a cabo por O'Dohrety, resume bem a transição entre o 

que seria uma tradição moderna dos museus neutros, com paredes brancas, apartados do 

mundo exterior, para um novo tipo de empreendimento museológico multicultural e 

multimidiático. Esse fenômeno, é interessante que observemos, foi inaugurado pelo “Centro 

George Pompidou”, Ilustração 48, que Otilia Arantes denominou, com a denominação ampla 

de “Novos Museus”59. Mas a ligação com os gêneros, com as dicotomias entre arte e não arte; 

arte popular e arte erudita, que reforça a divisão da produção cultural entre alta e baixa 

cultura, permanece como o modelo de entendimento para a maioria do público. A recepção 

dos eventos estéticos e, mesmo da produção estética contemporânea, parecem ser mais 

entendidas como espetáculo do que pela acepção constituída pelos sentidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59 
CF. ARANTES, Otília B.F. Os novos museus, nº31, Outubro de 1991. p.164. 
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Ilustração 48: Centro George Pompidou, desenhado pelo arquiteto italiano Renzo Piano e pelo 

arquiteto britânico Richard Rogers em 1970, ganhadores de um concurso internacional de arquitetura 

lançado para a construção do Museu. Foto: Andreas Praefcke. 
 

 

Fonte: arquivo do autor. Disponível em:https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Centre_Georges- 

Pompidou_vu_du_Montmartre.jpg Acesso em 25 de novembro de 2016. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier%3ACentre_Georges-Pompidou_vu_du_Montmartre.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier%3ACentre_Georges-Pompidou_vu_du_Montmartre.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier%3ACentre_Georges-Pompidou_vu_du_Montmartre.jpg
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Ilustração 49: Museu Guggenheim de Bilbao, na Espanha. Construído em 1997, com arquitetura de 
Frank Gehry, o edifício transcende sua finalidade comum de abrigar uma coleção de arte, e se torna 

um  ícone  cultural,  uma  obra  de  arte  em  si  mesma  Foto:  Johansen  Krause/Guggenheim Bilbao 

Museum. 
 

 

Fonte: arquivo do autor. Disponínerl em;  http://www.placerating.com/place/detail/338-guggenheim- 

museum-bilbao Acesso e 25 de novembro de 2016. 
 
 
 
 
 
 

Compreender a contextualização dos museus e a sua relação com a produção estética 

contemporânea leva a escolhas de caminhos bastante diferentes quando se enquadra a questão 

pelo prisma das artes e quando se enquadra pelas experiências estéticas excluídas deste 

sistema. Este regime de exclusão tem sua história particular, que acompanha a história da arte 

e, subsequentemente, passa a fazer parte da própria história como elementos de maior 

importância. É possível entender que a estetização não cessará e constitui num processo social 

muito mais amplo, pois está ligada tanto à ideia de reconhecimento, quando às condições de 

objetificação, mercadoria e valoração das produções culturais. 

Para pensar sobre as experiências de exceção e suas relações com o museu e as 

instituições das artes, foi necessário reconhecermos alguns momentos da segunda metade do 

século XX que, além dos novos museus, evidenciaram algumas rupturas dentro da história da 

crítica de arte e que acompanharam as modificações sofridas pelo sistema das artes. Por 

exemplo, a produção em coautoria, que deixa de lado a noção romântica do artista como um 

gênio solitário (modelo corroborado por Clement Grimberg, 2002), faz com que a arte volte à 

http://www.placerating.com/place/detail/338-guggenheim-museum-bilbao
http://www.placerating.com/place/detail/338-guggenheim-museum-bilbao
http://www.placerating.com/place/detail/338-guggenheim-museum-bilbao
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suas origens de processo comunal. 
 

Arthur Danto (2015) que, já na década de 1960 iniciava seus trabalhos em estética e 

crítica de arte, vindo da filosofia mesmo antes de se encantar como as “Brillo Box” de Andy 

Warhol, por sua vez, já percebia as transformações muito interessantes neste período que 

então se iniciava. 

 
 
 

 
Para mim, aquele foi um momento particularmente estimulante. Eu não teria tido 
nenhum interesse em ser um artista do novo período. Contudo, achei inebriante ser 

filósofo da arte num momento em que a arte se desembaraçava de todas as pesadas 

roupagens metafísicas que o Expressionismo Abstrato gostava de usar como 

vestimenta intelectual e se satisfazia em produzir obras que pareciam para todo 

mundo objetos comuns da vida cotidiana (DANTO, 2015, p. 3). 
 

 
 
 
 
 

As questões da recepção estética que se referem às condições de espacialidade física 

entre artista, museu, obra, expectador e formas de exposição, passaram a aparecer como 

estrutura de linguagem da obra de arte.  O espaço entre a obra e o espectador desapareceu e o 

expectador começava a ser entendido como um ator, no sentido de ter um corpo presente e 

fundamental para a completude da obra. Nas questões da crítica de arte, alguns autores 

contrários ao crítico e curador americano Clement Greenberg possibilitaram a introdução 

efetiva de novos campos do pensamento na crítica de arte, dando suporte a artistas que 

tendiam a tratar a produção estética diretamente vinculada ao social, não mais tendo questões 

fenomenológicas e estéticas como prioritárias. 

Dentre estes autores, podemos destacar Michael Fried, com sua obra “Arte and 

Objecthood” (1967); Rosalind Krauss, com seu artigo “Escultura no Campo Ampliado” 

(1979), juntamente com publicações regulares desde 1965 na revista Artforum60, da qual foi 

editora entre 1971 e 1974. Outro colaborador da revista foi Hal Foster, que revelou, através de 

várias publicações, que o artista a partir dos anos 1960 passava a atuar como um participante 

da realidade social. Também em sua obra de 1996 “O Retorno do Real” Foster discorre um 

pouco mais sobre o assunto, a respeito da qual Claudia Zanatta destaca: 

 
 
 

 
Hal Foster aponta que o interesse pelo social e a nova relação com o real se 

 
60 

Artforum é um a revista mensal internacional, especializada em arte contemporânea fundada em 1962 em São 
Francisco na Calfornia, EUA. 
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manifesta de um modo distinto ao que desenvolvem os primeiros realistas do 

século XIX. Propostas artísticas a partir dos anos 1960 tais como ações, 

intervenções, performances que saem do atelier ou das salas de exposição para o 

espaço público e envolvem o cidadão, fazem parte das novas estratégias com que 

os artistas investem em relação a problemáticas sociais. Para essas poéticas 

participativas, seria o deslocamento em direção a uma produção de relações mais 

importante que a produção de objetos a ser contemplados ou consumidos. 

(ZANATTA, 2010, p. 1134, destaque nosso).61
 

 

 
 
 
 
 

Em sua proposição para analisar o reflexo das vanguardas e neovanguardas no quadro 

cultural do século XX, Hal Foster considera que “a instituição da arte pode enquadrar as 

convenções estéticas, mas não constituí-las” (FOSTER, 2014, p. 37). Segue-se disso que as 

instituições não regem totalmente as convenções estéticas e essas convenções não partem 

totalmente da instituição das artes. Subsiste, nessa interface, um campo marginal que infere na 

constituição das convenções. Embora exista uma região de sombras onde a produção marginal 

subsiste,  ela  acontece  dentro  do  relato  dominante  da  época.  Este  relato  é  uma  forma 

ideológica que responde pelas articulações que visam homogeneidade e controle da produção 

cultural. Com relação às produções estéticas, essas articulações tendem a provocar a inversão 

de valores por apropriação ou sedução. 

Um  dos  momentos  de  conjunção da  crítica e  da  produção que  parece indicar  o 

princípio de subordinação crescente das experiências artísticas às instituições é quando, tendo 

em  vista  a  recepção  da  vanguarda  pela  própria  instituição  que  ela  atacava,  surgiu  um 

problema de consciência histórica de tal maneira equalizado, que as reciclagens dos 

procedimentos das vanguardas nos anos 1950 transformaram-se em elaborações críticas nos 

anos  1960.  Isso  incluiu  nessas  elaborações,  um  pouco  mais  a  frente,  os  programas  de 

mestrado em Belas Artes (Cf. FOSTER, 2014. p. 37). Parece-nos que a atuação dos críticos e 

teóricos de revistas especializadas, que também recebiam participações dos próprios artistas 

em  suas  publicações,62   criaram um  campo  autônomo  de  pensamento que as  instituições 

 

61 
Artigo apresentado no 19º Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas “Entre 

Territórios” – 20 a 25/09/2010 – Cachoeira – Bahia – Brasil. Fonte: 

http://www.anpap.org.br/anais/2010/pdf/cpa/claudia_zanatta.pdf, consultado em 10 de Outubro de 2016. 

 
62 

Durante os anos 1960/1970, houve uma ampla circulação de textos dos próprios artistas e m catálogos, revistas 
e mesmo em livros. Nas últimas décadas do século XX, dada a importância da reflexão dos artistas no campo de 

debates da história e da crítica de arte contemporâneas, surgem diversos projetos editoriais em diferentes países, 

inclusive, no Brasil, visando organizar textos de artistas e coletivos de artistas que tiveram presença marcante no 

debate crítico e de formulações estéticas. São textos que não só se integram à poética de cada obra, mas 

ingressam no domínio de discurso da crítica e da história da arte, sob diferentes modos, tais como manifestos, 

cartas, entrevistas, textos ficcionais, críticos e, em sua maioria, ensaísticos. Cabe destacar a publicação brasileira, 

pela editora Jorge Zahar, da coletânea de 51 textos intitulada: “Escritos de Artistas anos 60/70”, organizada pelas 

http://www.anpap.org.br/anais/2010/pdf/cpa/claudia_zanatta.pdf
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trataram de cooptar. Essa forma de atuação abriu novas configurações de produções artísticas 

vinculadas à teorias integradas ao processo artístico, ou para referendar um trabalho muito 

mais do que críticas abrangentes. Na virada do século XX para o XXI, percebemos que a 

produção artística e cultural está muito mais vinculada a programas de pesquisa de 

universidades e de instituições das artes. 

As mudanças nas instituições das artes que as tornaram irreconhecíveis diante do 

padrão anterior, que primava pelas coleções e por modelos institucionalmente pré- 

determinados, não podem ser atribuídas seguramente às vanguardas e seus desdobramentos, 

mesmo que elas tenham ajudado a aproximar campos do conhecimento como estética, 

sociologia, antropologia e a política. Seguindo o pensamento de Foster, percebe-se que as 

instituições das artes são responsáveis, a partir da segunda metade do século XX, pela 

reaproximação da arte com a vida nos termos da indústria cultural63. Estas assimilaram os 

procedimentos das vanguardas nas operações da cultura do espetáculo, em parte, mediante as 

próprias repetições da neovaguarda, (período de 1960 a 1990), que se configura num período 

de busca pelo novo, pelo ainda não descoberto. (Cf. FOSTER, 2014, p. 39). 

A primeira função das neovanguardas foi fornecer modelos de identidade cultural e 

legitimação para uma audiência burguesa liberal reconstituída do pós-guerra, não interessada 

no exame deste corpo histórico de conhecimento que foi a vanguarda, mas na satisfação de 

suas necessidades. Segundo Foster, o interesse estava “não na integração da arte com a vida, 

mas o seu oposto: a associação da arte com o espetáculo” (FOSTER, 2014, p. 39). 

Para o filósofo e teórico da mídia nascido e formado na antiga Alemanha Oriental, 

Borys Groys, o desenvolvimento acelerado das instituições dos museus e principalmente dos 

museus   de   arte   contemporânea   na   segunda   metade   do   século   XX,   inclusive   seu 

remodelamento a partir dos anos 1980, cujo paradigma é o  Musée Beauboug64, tem sido 

 

 
autoras Glória Ferreira e Cecília Cotrin e publicada em 2006, de onde extraímos essas considerações. 
63 

O termo “Indústria Cultural” (do alemão, Kulturindustrie) foi desenvolvido pelos intelectuais da Escola de 
Frankfurt, especialmente Max Horkheimer (1895-1973) e Theodor Adorno (1903-1969), para designar o fazer 

cultural e artístico sob a lógica da produção industrial capitalista, que tem como corolários o lucro acima de tudo 

e a idealização de produtos adaptados para consumo das massas. Vale destacar a influência marxistas desta 

interpretação, a qual pressupõe aeconomiaenquanto "mola propulsora" da realidade social. Por conseguinte, a 

expressão  “Indústria  Cultural”  surge  ainda  na  década  de  1940,  no  livro  “Dialética  do  Esclarecimento: 

Fragmentos  Filosóficos”,  escrito  em  1942  e  publicado  em  1972.  Fonte: 

https://www.todamateria.com.br/industria-cultural/ . Acessado em 20 de fevereiro de 2017. 
 

64 
Em 1969, no rescaldo das rebeliões e greves de 1968, o governo de George Pompidou anuncia o projeto de 

construção de um ambicioso centro cultural, que anos mais tarde levaria o nome de seu idealizador. Apesar de 

contar com um espaço expositivo e acervo permanente (Musée national d’Arte Moderne), o Beauboug não pode 

ser enquadrado apenas na categoria de museu. Costurado no coração de Paris, o Centro parece antes acumular a 

função de um museu em um empreendimento muito mais vasto, que engloba a Bibliotèque Publique 

d’Information, um centro de pesquisa em música (IRCAM), entre outras ações. 

https://www.todamateria.com.br/industria-cultural/
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análogo  à  eliminação  das  diferenças  de  visíveis  entre  criações  artísticas  e  objetos  do 

cotidiano. Tal modelo de desenvolvimento foi posto em curso pelas ambições, estratégias e 

conceitos de “vanguarda”. “As obras que não se destacam no seu ambiente de produção 

imerso no cotidiano, principalmente por seu aspecto formal não destacado, necessitam do 

museu para serem percebidas” (GROYS, 2002. p. 34). 

Esta adaptação que capacita o espaço do museu realmente a adequar-se a qualquer 

estrutura artística tem também uma analogia com uma das particularidades do mundo 

contemporâneo, que seria a capacidade de se circunscrever numa globalização circular que 

pretende abarcar tudo; tendo as políticas culturais mediadas a partir de matrizes europeus e 

americanos. Segundo Jameson: “A cultura não é mais um domínio onde negamos os efeitos 

ou nos refugiamos do capital, mas é a sua mais evidente expressão” (JAMESON, 2001, p. 9). 

Não obstante o contexto, a arte preserva, em proposições singulares, algumas formas de 

“divergências e tangenciamentos” dos efeitos da globalização que inserem, no relato, uma 

interrupção que possibilita outras escolhas que promovam a crítica à lógica redundante do 

mercado, revitalizando produções artesanais e pré-capitalistas (Cf. CANCLINI, 2003). Ser 

artista nos anos 1980 e 1990 representava encontrar novos meios de produzir arte, ainda muito 

vinculada aos pensamentos modernistas e de vanguarda, o que quer dizer que as proposições 

singulares estariam de alguma forma comprometidas com o museu, ao serem amparadas pelos 

conceitos de novo que o próprio sistema constituía. 

As questões de vanguardas foram, aos poucos, diluindo-se com as proposições do tipo 

“arte relacional”; envolvendo cada vez mais o espectador como coautor. A continuidade do 

vínculo institucional num espectro que envolve produção teórica e estética coloca a produção 

artística frente ao regime de consensos que engessa os vínculos sociais. Nesse contexto, cujas 

possibilidades de ocorrências, de heterogeneidades de “proposições singulares”, mesmo que 

raras acontecem por ações políticas desencadeadas por eventos estéticos ou por ações 

particularizadas dentro das práticas cotidianas. 

Nesse quadro, é inegável, principalmente em se tratando de instituições museológicas 

ligadas à instituições de ensino, como o MAC USP, a relativa eficiência dos museus em 

identificar, promover e proteger a produção artística contemporânea. Essas ações que 

constituem o quadro de “preservação” mantêm certo cunho ideológico, pois estão ligadas e 

são financiadas por políticas culturais oficiais. Elas trabalham inclusive no sentido de 

proporcionar resgastes junto às famílias herdeiras, ou instituições pelas quais eles passaram, 

de documentos de artistas importantes para o entendimento e formação contexto cultural 

contemporâneo em áreas que tiveram sua história manipulada por forças políticas autoritárias. 
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Esse foi um quadro bastante comum na última metade do século XX, tanto na América Latina, 

quanto no leste europeu. Explicamos, dessa maneia, a importância da análise do pensamento 

de um autor do leste europeu a respeito destas questões. 

Voltamos aqui, portanto, às questões entre a “representação” e o “acontecimento 

fundamentado”, que refletem como uma divisão entre o “consenso”, que parece reforçar 

convenções históricas, e o “dissenso”, com a identificação de necessidades de evidenciar os 

paradoxos  e  valorizar  a  heterogeneidade65.  Posto  que  o  gerenciamento  das  ações  de 

preservação seja dado pelas instituições, é inegável também a possibilidade de estetização. 

As afirmações de Groys (2002) evidenciam uma justificativa institucional adicional ao 

espaço  do  museu,  que  proporciona um  lugar  de  diferenciação  para  os  objetos  que,  no 

cotidiano, supostamente, perderiam a condição de obra de arte. Para o autor, as ações que 

buscaram subverter e deslegitimar os museus com suas críticas às categorias artísticas e seus 

modelos pré-determinados proporcionaram, na verdade, os fundamentos teóricos para a 

institucionalização e musealização da arte contemporânea. 

No entanto, transparece tanto por parte das instituições, como dos artistas, uma 

preocupação de encarar a produção cultural (poéticas principalmente), em quaisquer 

circunstâncias, como a realização de objetos, como se eles fossem produzidos para se destacar 

ao serem arrancadas do ambiente como “coisa” diferente. Essa postura parece não considerar 

até que ponto a universalização desse objeto interfere em suas possíveis relações com o local, 

que formam o estofo para a gênese desta suposta “obra de arte”. 

Estas relações teriam, efetivamente, mais substância para o local pela presença da obra 

e por suas contrapartidas econômicas e subjetivas. Groys procura alertar para este fator 

 
 
 

 
Quanto à recepção das criações, o museu é supérfluo senão prejudicial, 

porque  o  contraste  entre  a  criação  individual  e  seu  ambiente  cotidiano 

profano  –  onde  a  obra  converte-se  em  si  mesma  por  provocação  de 

contrastes – se perde no Museu (GROYS, 2002, p. 34). 
 

 
 
 
 
 

65 
Nestor Garcia Canclini evidencia duas maneiras de abranger a prática estética e a prática política e social: por 

um lado, como construção de consenso que se concentra em experiências sensíveis compartilhadas e tende a 

esquecer dos conflitos, e por outro, como trabalho com desacordos, à maneira do dissenso, que se traduz como 

“o conflito de muitos regimes de sensorialidade” (CANCLINI, 2012, p. 229). O consenso se simula no espaço do 

sensível, enquanto o dissenso postula uma política que em sejam introduzidos objetos novos, tornando visível o 

oculto e audíveis os silenciados, como o Sem-teto que “abandona a sua identidade consensual de excluído para se 

transformar na encarnação da contradição do espaço político” (CANCLINI, 2012, p. 137). 
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A ação que força o abandono das poéticas de seu lugar de origem tem relação com a 

reificação66 e as antinomias presentes nos agenciamentos das produções culturais que são 

condições do pensamento burguês. Esse primado, que ainda garante a divisão de culturas, 

edifica-se sobre uma sociedade dominada pela produção e distribuição de mercadorias, supõe 

a colocação do objeto em um ambiente mais apropriado e onde a recepção será ativada 

segundo princípios mais seguros, como uma promoção; no entanto, parece extrair as 

possibilidades emancipadoras desta produção. 

Há uma lógica implícita no fato de alçar um “objeto” à categoria de obra de arte. 

Inicialmente, responde pelo afastamento de seu sentido relacional, ao mesmo tempo em que 

adiciona  um  sentido  alienante.  Junto  com  a  obra  de  arte  caracterizada,  não  é  possível 

recuperar e expor as relações locais que a fizeram se converter em si mesma. A objetificação 

nesse sentido, ao criar determinações mediadas, anula parte das indefinições que movimentam 

o campo do sensível. As interpretações futuras serão mediadas por sistema de representação, 

por mais que pareçam abrangentes. Segundo Hall (2013), sempre necessitamos de sistemas 

para representar o real para nós e para os outros, mas a representação não esgota os efeitos 

desse real. 

Há também uma subjetividade a ser reconhecida, legitimada e protegida nos lugares 

onde as relações humanas ocorrem. “Não existe 'correspondência necessária' entre as 

condições de uma relação ou prática social e as várias formas pelas quais elas podem ser 

representadas” (HALL, 2013, p. 200). Os pressupostos relacionais agregados às produções 

poéticas abrem as experiências para o campo político e social, criando um precedente de 

contestação. Porém, esses são contidos, na medida em que ocorre a apropriação do “objeto” 

por aparatos culturais intermediadores como os museus. 

Nos  museus,  segundo  Groys,  promete-se a  diferença para  além da  diferença aos 

objetos ordinários que não gozam dela na realidade, mas a diferença que torna relevante o 

objeto, como foi afirmado, sofre um agenciamento que intermedeia a percepção e, nesse 

sentido, não é seguro afirmar ou garantir todos os valores originais do processo constitutivo 

da obra de arte (Cf. GROYS, 2002. p. 34). 

A readequação do museu moderno, transformando em museu monumento, responsável 

por  uma  “geografia  cultural  sem  limites”  (GONÇALVES,  2004,  p.  22),  promove  um 

 

66 
A  reificação  diz  respeito  a  qualquer  processo  de  transformar  uma  ideia  em  uma  coisa,  literalmente 

"objetificação" é uma operação mental que consiste em transformar conceitos abstratos em realidades concretas 

ou objetos. No marxismo, o conceito designa uma forma particular de alienação, característica do modo de 

produção capitalista. Implica a coisificação das relações sociais, de modo que a sua natureza é expressa através 

de  relações  entre  objetos  de  troca.  O  conceito  foi  desenvolvido  por  Lukács  e  trabalhado  também  pelos 

integrantes da Escola de Frankfurt. Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Reifica%C3%A7%C3%A3o_(marxismo) 
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programa que beneficia as obras menos “auráticas” e geniais em benefício das obras mais 

triviais, experimentais e cotidianas que, sem o museu desapareceriam. Este agenciamento 

promove a produção periférica incluindo novos conteúdos ao sistema das artes e enseja o 

envolvimento do cotidiano dentro da produção cultural. Contudo, a mediação institucional 

promove a seleção por interesses específicos, os quais são pré-determinados por políticas 

culturais muitas vezes não alinhadas com os interesses e necessidades locais. 

Enquanto  o  aparato  museológico  cresce,  esvaziam-se as  possibilidades  de  outros 

planos de exposição mais autônomas. Troca-se um modelo de determinação por outro, o 

verniz cultural, que cobria o modelo de museu moderno elaborado por no mínimo dois 

séculos foi substituído por uma fachada luminosa própria de espetáculos. 

Hal Foster também relata a expansão da questão para campos sociais, como o 

urbanismo e a arquitetura, evidenciando problemas sociais mais gerais que o alinhamento 

global a uma homogeneidade proporciona às localidades. 

 
 
 

 
O Guggenheim de Bilbao é o exemplo mais claro de um problema: o museu como 

ícone. Líderes de cidades decadentes ou de uma região urbana negligenciada, 

desejosos de reaparelhá-las para uma nova economia do turismo cultural, creem 

que um símbolo arquitetônico que sirva também como emblema midiático poderá 

ajudá-los nesse seu intento. Para que a edificação alcance um caráter icônico, o 

arquiteto  escolhido  é  autorizado,  e  mesmo  incentivado,  a  modelar  formas 

singulares em escala urbana, em geral nas proximidades de bairros pobres, que 

sofrem,  assim,  considerável  perturbação,  quando  não  são  removidos 

completamente (FOSTER, 2015).67
 

 

 
 
 
 
 

Em São Paulo, nos anos 1980 e 1990, havia inúmeros salões e galerias abertas para a 

participação dos artistas estreantes como o “Salão Paulista”, o “Salão de Santo André”, a 

“Bienal de Santos”, o CCBEU (Centro Cultural Brasil-Estados Unidos), o “Salão de Artes 

Plásticas da FAAP”, além de outras iniciativas pelo interior do estado e no eixo cultural Rio- 

São Paulo-Minas Gerais, que impulsionaram outros estados como Bahia e Brasília. Essa 

estrutura  também  envolvia  a  possibilidade  de  inscrições  em  bienais  internacionais  e 

exposições coletivas na América Central e do Sul. 

Em face de novas políticas culturais, foram sendo paulatinamente substituídas por 

novas instituições, mais potentes financeiramente e alinhadas com o sistema mundo, como o 

 
67    

Hal Foster, Museu sem fim: Não param de surgir instituições de arte no mundo afora. Mas por que? Revista 

Piaui, Edição 105/, 01 de Julho de 2015. Fonte: http://piaui.folha.uol.com.br/materia/museus-sem-fim/ 

http://piaui.folha.uol.com.br/materia/museus-sem-fim/
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Banco Itaú, A Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, e as poderosas agências dos 

serviços sociais do comércio SESC e da indústria SESI; ao mesmo tempo em que as leis de 

incentivo à cultura criaram um modelo de financiamento e captação de recursos que submete 

todo o setor cultural a vários intermediários, num contexto que acabou se tornando obscuro. 

O valor de preservação e da valorização da produção poética, alçada à categoria de 

obra de arte ou objeto de referência para a cultura, é inegável. O que nos parece digno de 

questionamento é a impossibilidade de se pensar outras formas de trato com essa produção, 

que não se limitem a estetização em suas mais variadas formas. 

 
 
 
 

 

4.3       As inovações no campo das experiências artísticas e os Museus 
 
 

 
A vida histórica pode ser identificada como uma vida de práticas efetivas, que 

reproduzem valores universais e universalizantes, vinculados a um sistema geral cujas 

representações são modelo para a experiência social. Os modelos são definidos a partir de 

operações de seleção e de atribuição de significado. Isso dá a dimensão de um projeto 

essencialista, no qual “o novo”, as singularidades, aparecem sempre como um rearranjo das 

condições já anteriormente definidas e que compartilham uma formação ideológica. 

 
 
 

 
Talvez a  implicação mais  subversiva do  termo  “viver” seja  que  ele  conota o 

domínio  da  experiência. É  dentro  dos  sistemas  de  representação da  cultura  e 

através deles que nós “experimentamos o mundo”: a experiência é produto de 

nossos códigos de inteligibilidade, de nossos sistemas de interpretações. 

Consequentemente, não há experiências fora das categorias de representação ou da 

ideologia (HALL, 2013, p. 200). 
 

 
 
 
 

Hall  analisa  a  condição  do  hibridismo  e  do  sincretismo  tomando  os  como  uma 

poderosa fonte criativa que produz novas formas de cultura, como novas formas de 

experiências. Os sistemas responsáveis pela seleção de modelos, como o sistema das artes, 

por exemplo, parecem adensar estes limites dentro dos quais interpretações das experiências 

são produzidas. 

Não Havendo possibilidade de experiências fora destas categorias de representação 

internalizadas  que  diz  respeito  as  identidades  fixadas,  o  autor  analisa  as  condições  do 
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hibridismo e do sincretismo como “fusão entre diferentes tradições culturais”, (HALL, 2005, 

p. 91) como produção cultural mais condizente com a realidade do mundo contemporâneo. 

Mas para o autor, isto se dá por oposição a tradição e produz implicações que podem gerar 

perigos e refluxos de atitudes fundamentalistas em defesa da tradição procurando reconstruir 

identidades puras para se restaurar a coesão da tradição frente à diversidade. 

O surgimento do novo no interior da tradições dos sistemas de representação fica preso 

entre as forças de contensão representadas pelas sistemas tradicionais e as novas traduções 

que escapam à clivagem das identidades. Essa experimentação de mundo que busca expandir 

os códigos de inteligibilidade parece produzir sua contrapartida perigosa. Para o autor, um dos 

casos mais expressivos dessa condição é a companha movida contra o autor dos “Versos 

Satânicos”, Salmon Rushidie, perseguido e condenado por opor fórmulas novas dentro de um 

sistema de tradição muito arraigado. 

 
 
 

 
O livro Versos satânicos celebra o hibridismo, a impureza, a mistura, a 

transformação que vêm de novas e inesperadas combinações de seres humanos, 

culturas, ideias, políticas, filmes, músicas. O livro alegra-se com os cruzamentos e 

teme o  absolutismo do  Puro.  Mélange, mistura, um pouco disso  e  um pouco 

daquilo. É desta forma que o novo entra no mundo. (RUSHDIE apud HALL, 2005, 

p. 92). 
 
 
 
 

Ao identificar “algo” nos limites das redução do sistema ocupando suas margens o 

sistema de representação tende a incluir ou excluir segundo um jogo de interesse e 

compatibilidade. As práticas cotidianas são experiências perfeitamente integradas às 

representações, (HALL, 2013 p. 275). O novo emerge a partir das condições de exceção como 

um aparato de resistência e, ao ser evidenciado, provoca um rearranjo nas premissas básicas 

do funcionamento do sistema, um viés de refundação de cultura que proporciona interstícios, 

frestas de resistência a uma forma de conhecimento naturalizada. 

A produção a partir das condições limítrofes são também geradora de poéticas. 

Inicialmente, essas poéticas não são reconhecidas pelas instituições das artes, mas abrangem 

outros campos do conhecimento, das relações sociais e da produção mais centrados mais no 

senso comum e no fazer artesanal. O que esta operação evidencia é uma condição espacial 

limite entre o mundo exterior e o que os museus mantém como coleção. Borys Groys (2002) 

defende  que  somos  capazes  de  cruzar  estes  limites  em  qualquer  ponto  e  em  qualquer 

momento e para tanto é necessário separar o conceito de novo do conceito de história ou ao 
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menos de sua associação com a linearidade histórica. 
 

 
 
 
 

O novo não emerge na vida histórica mesmo a partir de uma fonte escondida, nem 

tampouco como uma promessa de um telos histórico escondido. [...] A produção do 

novo é meramente um deslocamento do limites entre os elementos colecionados e 

os objetos profanos fora da coleção (GROYS, 2002. p. 37). 
 
 
 
 

Dentro das perspectivas do multiculturalismo, engajado em processos de 

reconhecimento político, o novo, segundo os moldes das demandas dos museus modernos é 

menos importante que as tentativas de reinventar prazeres pela construção de produtos 

gratuitos destinados apenas a significar por sua obra um saber-fazer pessoal, como por 

exemplo, o trabalho com sucata pelos proletários de fábrica analisado por Michel de Certeau: 

“O trabalhador que 'trabalha com sucata', subtrai à fábrica, tempo (e não tanto bens, porque só 

se serve de restos), em vista de um trabalho livre, criativo e precisamente não lucrativo” 

(CERTEAU, 1998, p. 87). O resgate do tempo refere-se principalmente ao tempo de lazer 

subtraído do trabalhador pelas estruturas do mercado, mas pode também ser vivenciado como 

forma de expressão artística de resistência. 

Parece, aqui, também uma determinação de resgatar um know-how perdido, a antiga 

força de negociação do artesão, pelas subtrações de restos tornados inúteis em construções 

sensíveis por atitudes de transgressão, contando inclusive com a cumplicidade e táticas 

específicas. “O  trabalho  com  sucata reintroduz no  espaço  industrial  (ou  seja,  na  ordem 

vigente) as táticas populares de outrora ou de outros espaços” (CERTEAU, 1998, p. 88). Isso 

não ocorre com vistas à visando uma regressão da unidades artesanais de produção, mas uma 

ação livre e pessoal, que coloca em cheque o sistema produtivo de utilidades, valores e 

concorrências pelas táticas populares. “No espaço do trabalho, insinua-se assim um estilo de 

trocas sociais, um estilo de invenções técnicas e um estilo de resistência moral” (CERTEAU, 

1998, p. 89). 
 

O autor define esse novo modelo como uma economia do “dom” que reintroduz a 

generosidade como revanche, como estilo de trocas sociais e, como as operações artísticas de 

experiências livres de determinações e modelos, uma estética de “golpes” que introduz a 

reapropriação de saberes escamoteados, que inscrevem no sistema da cadeia industrial o seu 

contraponto  num  outro  lugar  com  a  forma  da  bricolagem.  Emergem,  assim,  inúmeras 

maneiras de resistência moral que negam a ordem estabelecida, o estatuto de lei, o sentido de 
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fatalidade, por interstícios imbricados na ordem que reinstaura a pluralidade, a criatividade, 

fundada em uma “estética da tenacidade” (CERTEAU, 1998). Essa operação de reemprego é 

um princípio de “comportamento restaurado” (SCHECHNER, 2006) que, fundado no senso 

comum, produz objetos de exceção, ou objetos livres. 

No curso da história recente, como podemos observar no percurso feito pelos ready- 

made,  principalmente  de  Marcel  Duchamp,  os  objetos  ou  processos  tomados  como  de 

exceção, tornam-se referências para a produção artística futura e, na maioria dos casos, obras 

de arte propriamente dita. Esse processo pode ser tributado a uma mediação institucional que 

objetifica e estetiza as experiências artísticas para o seu enquadramento num conceito 

exportável e facilmente assimilável como produto pela lógica de mercado e pelo público 

acostumado à superficialidade do espetáculo. A consequência principal desse processo é o 

esvaziamento do potencial transgressor das poéticas que daí surge. 

Para Borys Groys (2002), existe uma relação complementar entre a realidade e os 

museus que os discursos sobre a memória histórica e suas representações parecem não darem 

conta. O autor considera que o museu não é secundário em relação à realidade e também não 

é uma simples reflexão e documentação do que se passa fora de suas paredes no fluxo 

autônomo do desenvolvimento histórico. Para ele, a realidade em si é secundária em relação 

ao museu. 

É uma proposição que coloca a instituição não só como mediadora a partir da 

organização simbólica, mas como geradora do próprio entendimento do símbolo que o 

desenrolar da história engendra, na qual, “os objetos têm linguagens incorporadas que se 

exteriorizam, de certa forma, em vários dialetos. Em vez de uma homologação plana, os 

significados se desenvolvem e acentuam numa tensão irredutível entre a globalização e a 

localização” (MEJÍA, 2012, p. 175), tanto que Groys conclui, na sequência, que o “real só 

pode ser definido em comparação com a coleção do museu, [...] Uma mudança na coleção 

provoca uma mudança na nossa percepção da própria realidade” (GROYS, 2008, p. 9). 

 

Sendo assim, a história não pode ser definida como um processo totalmente autônomo 

que acontece além das paredes do museu. Nossa imagem da realidade é dependente do nosso 

conhecimento do museu. Uma proposição vigorosa e inovadora, um corolário a Oscar Wild, 

em que a vida imita mais a arte do que o contrário, pressupõe que de alguma maneira a 

história não pode ser entendida e, talvez, vivida, como um processo completamente autônomo 

sem as paredes do museu. 

 

A “transfiguração do lugar-comum”, termo de que Arthur Danto (1981) se utiliza para 
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relatar a impossibilidade de dizer se um objeto é artístico ou não, apenas olhando para esse 

objeto, é inegável na relação Museu-Objeto. A impossibilidade também de reconstruir a 

situação inicial, para a qual a obra é uma possível resposta, faz com que essa reconstituição 

fique a cargo de uma restauração mental por parte do receptor que retrabalha essa 

transfiguração e de alguma maneira impede que o objeto assimilado pela instituição se torne 

apenas um objeto reificado impossível de ser ligado como ato simbólico de uma prática da 

produção social (Cf. JAMESON, 2001, p. 32). 

 

A apreciação da “obra” dentro do espaço instituído, mesmo que seja possível 

reconhecermos o conteúdo inicial que ela “confronta e retrabalha, transforma e reapropria” 

(JAMESON, 2001, p. 33), o domínio do olhar se reconstitui como um espaço semiautônomo 

como resultado de “uma nova divisão do trabalho no interior do capital, uma nova 

fragmentação de um sensorial emergente que replica as especializações de divisões da vida 

capitalista” (JAMESON, 2001, p. 33). 

 

A valorização estética e suas funções sociais são fixadas, então, somente pelo prisma 

da instituição. O objeto somente pode existir enquanto é legitimado pelo sistema, não 

importando sua forma, conteúdo, época ou procedência. Inúmeras criações humanas formam- 

se a partir da transgressão de modelos pré-definidos e mantêm-se na condição de exceção, até 

que possam ser resgatadas pelas instituições como valor universalizante. A maioria das obras 

contemporâneas, pela sua efemeridade e por sua característica de presença física 

irreconciliável, como as performances urbanas, por exemplo, somente podem ser objetificadas 

pela reunião e organização de fragmentos, em uma narrativa aproximada. Esses “registros” 

são linguagens diferentes que não parecem representar muito mais como obra do que o valor 

estético agregado a elas pela instituição. Valor esse, que cresce de maneira autônoma. 

 

Nesse sentido, tomando como exemplo as poéticas das décadas de 1970 ou 1980, 

como as primeiras performances, as experimentações com vídeo-artes ou a arte postal, 

podemos dizer que elas estão longe de representar seu tempo e seu lugar a partir dos registros 

colhidos atualmente. Guardam uma representatividade universalista em estado de suspensão, 

mas  são  manobradas segundo  interesses específicos, por  exemplo, a  valorização 

extemporânea  da  produção  dos  Neoconcretistas  brasileiros,  como  Lygia  Clark  e  Hélio 

Oiticica, no cenário internacional; ou o resgate de trabalhos de artistas latino-americanos do 

século  XX,  obscurecidos  dentro  dos  próprios  museus.  Esse  resgate  pode  até  lançar 

indicadores de leitura, mas o conhecimento sobre as obras e as relações propostas a partir 

delas são todas mediadas. 
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4.4       Objetos de arte e objetos do cotidiano 
 
 

 
O espaço do museu não é uma garantia de manutenção do valor poético de um objeto 

estético derivado das práticas cotidianas que são assimilados pelo sistema das artes. O fato de 

garantir a fixação simbólica, mesmo que pela inversão que a desvincula do lugar e uma 

exacerbação de seu valor financeiro, ainda assim, isso não é suficiente para garantir a 

sobrevivência de sua coleção. 

Segundo Borys Groys, as obras de arte vivem e mantêm sua forma original durante 

mais tempo no museu que os objetos ordinários na realidade (Cf. GROYS, 2008, p. 44). Esta 

é uma das razões pela qual, dentro do espaço dos museus, os objetos ganham uma dimensão 

de realidade e de vitalidade que não teriam no cotidiano a qual pertencem. 

A tentativa de conservar formas e conceitos por mais tempo do que a vitalidade real é 

um dos pressupostos do ato de colecionar, do qual o museu não está livre, embora a 

assimilação de novidades seja pauta dos novos padrões de museus, atendendo ao alinhamento 

das políticas culturais com os interesses capitalistas. Conforme argumenta Jameson: 

 
 
 
 

O que ocorreu é que a produção estética hoje está integrada à produção das 

mercadorias em geral: a urgência desvairada da economia em produzir novas séries 

de produtos que cada vez mais pareçam novidades com um ritmo de turn over cada 

vez maior, atribui uma posição e uma função estrutural cada vez mais essenciais à 

invenção estética e ao experimentalismo. Tais necessidades econômicas são 

identificadas pelos vários tipos de apoio institucional disponíveis para a arte mais 

nova, de fundações e bolsas, até museus e outras formas de patrocínio (JAMESON, 

2001, p. 30). 
 
 
 
 

No século XX, a produção estética com modelos presos à metafísica kantiana, como a 

noção de belo e sublime e os juízos de gosto, conceitos que se relacionam à determinadas 

características visíveis nos objetos e seres, perdeu completamente o sentido. A partir dos anos 

1960, os últimos modelos modernistas de produção estética que se baseavam na relação 

produção/crítica/exposição, foram sendo substituídos pelo fluxo de objetos oriundos das 

atividades artísticas que se atentavam para o cotidiano. Conceitos como “Opticidade pura”, de 

Clemente Grimberg, ou a “Forma significante”, de Clive Bell, cederam lugar às proposições 

da “arte minimalista” e aos conceitos de “deriva e errância”, da Internacional Situacionista, 

até  chegarmos  às  questões  da  “estética  relacional”  (Bourriaud),  da  “arte  socialmente 
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engajada” (Pablo Helguera, 2011) completando a diluição das fronteiras entre as linguagens 

artísticas. 

A constante influência mútua da produção cultural e das ciências sociais criou um 

ambiente de produção estética totalmente vinculado à política e à economia de forma crítica, 

tanto que os espaços dos museus procuram e obtém sucesso em se readequar as novas 

manifestações artísticas, mexendo no que sempre pareceu mais sólido, suas estruturas 

arquitetônicas.  O  museu,  como  condição  de  normatização  dos  modelos  estéticos  e  de 

recepção, expande-se e as transformações vão além de sua estrutura física. O cubo branco 

passa a conviver com os deslocamentos e contextualizações como narrativas espaciais, 

implicando uma condição nova de co-participante na prescrição de “experiências cotidianas”. 

No Século XXI, a configuração dos objetos de arte se confunde com os objetos do 

cotidiano, que se tonam experiências estéticas incutidas na própria experiência de vida. Eles 

são, agora, objetos efêmeros, indeterminados, relacionais, documentais e estão ativos em 

todas  as  partes  da  produção  humana,  como  no  design,  na  urbanização,  nos  objetos  de 

consumo, na culinária e etc. A arte obtém, em grande parte, um aspecto etnográfico que 

reforça o aporte multicultural, pedra-de-toque e fórmula fácil nos projetos culturais com suas 

exposições. 

Isso é processado, atualmente, por instituições de ensino e de pesquisa, como as 

universidades e os museus públicos, como o MAC USP, a saber, uma recuperação retroativa 

de obras e de experiências estéticas a partir de documentos, acervos e registros que se 

mantiveram  preservados  tanto  pelas  instituições  como  por  familiares  ou  herdeiros  de 

coleções, a partir das quais esses atores pretendem estabelecer uma narrativa e reestabelecer 

vazios históricos proporcionados por políticas hegemônicas que primam pela exclusão de 

cultura, deixando uma larga margem de exceção. Essa recuperação de vácuos históricos se 

tornou  possível,  em  parte,  pelo  esgotamento do  projeto  moderno  e  pela  emergência de 

culturas marginais que ganharam relevância no mundo contemporâneo globalizado. 

Para Horácio Zabala68, por exemplo, “a recuperação da arte contestatória dos tempos 

passados se dá por uma chave de valor mercadológico dentro da lógica Neo-liberal e tem por 

princípio uma questão de falta de novidade e raridade dentro do mercado de arte” (Informação 

verbal).69
 

 

68 
Horácio Zabala, arquiteto, artista e teórico, formou-se em Arquitetura pela Universidade de Buenos Aires. Em 

1967, realizou sua primeira exposição individual. Foi membro do Grupo de Los Trece. Desde o final dos anos 

1960, sua obra dialoga com as vertentes conceitualistas, com a aproximação entre o fazer estético, ético e 

político, num crescente distanciamento das instituições artísticas e das técnicas tradicionais. Fonte: 

http://www.mac.usp.br/mac/conteudo/academico/arquivo/2015/96.asp Acesso em 22 de agosto de 2015. 
69 

Fragmentos do diálogo entre a Professora e Curadora Cristina Freire e o Artista Plástico Horácio Zabala, como 

http://www.mac.usp.br/mac/conteudo/academico/arquivo/2015/96.asp
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Já para Cristina Freire70, a apropriação de produtos culturais e estéticos pelas 

instituições tem outras significações, como a recuperação de documentos e a reconstrução da 

memória histórica e, nesse processo, acontecem vários tipos de apropriações. A partir daí, é 

inevitável  uma  apropriação  pelo  mercado,  porque  o  acervo  ganha  valor  financeiro.  No 

entanto, continua Freire: 

 
 
 

 
É importante destacar o valor dos espaços para esse tipo de debate no Brasil e na 

América Latina, uma vez que já há vinte anos o mundo se mobiliza nesse sentido. 

Evidencia-se assim uma arte que questiona fronteiras e não apenas se submete à 

contemplação. No sentido de valor, encaixa-se o valor patrimonial, que traz 

inteligibilidade para um momento passado. Uma memória coletiva que refaz as 

conexões entre países da América Latina, o acervo então, compõe-se de vários 

tipos de obras, documentos e publicações do artista ou a ele referente. (Informação 

verbal).71
 

 
 
 
 

Na rota de comparação que parece dar legitimidade as estetizações e justificar a 

mudança de contexto de poéticas do cotidiano urbano e até mesmo de obras de arte 

reconhecidas que dão conta de relações históricas desgastadas ou superadas, como no caso da 

transferência da escultura “Musa Impassível” do escultor Victor Brecheret, instalada no 

Cemitério do Araçá em São Paulo no ano de1923 e removida para a Pinacoteca do Estado de 

São Paulo em 2006, é necessário considerarmos que a vida preservada no objeto de arte não é 

a mesma vida que se preserva no objeto do cotidiano. Boa parte da identidade de um objeto 

depende da relação que a sociedade mantêm com ele. Alguns, por exemplo, sofrem 

transformações em sua forma, mas mantêm o uso, que possibilita reconhecê-lo em qualquer 

tempo histórico. Por isso, têm, uma permanência muito prolongada na história cultural, sem 

nunca ter a necessidade de se tornarem obra de ate. 

O acesso ao campo da experiência artística e da dimensão transformadora da estética 

não pode ser somente compensatório, para a fragmentação do sensorial ou para a readequação 

das manifestações dentro de limites constantemente deslocados, mas indutiva. Isso significa 

parte da “Jornada de Estudos: Conceitualismos Latino-americanos”. Realizada nos dias 05, 06 e 07 de maio de 

2015 no auditório do MAC USP Ibirapuera. 
70 

Cristina Freire é professora Titular e Curadora do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São 
Paulo. Livre Docente (2003), Doutora (1995) e Mestre (1990) pelo Instituto de Psicologia da USP. Mestrado em 

Museums and Galleries Management - The City University - Londres (1996). Atua nos seguintes temas: arte 

contemporânea, teoria e crítica de arte, museu de arte, arte e cidade e exposições de arte. 

Fonte:http://www.bv.fapesp.br/pt/pesquisador/4163/maria-cristina-machado-freire/ Acesso em  Acesso em 22 de 

agosto de 2015 
71 

Idem à nota 67. 

http://www.bv.fapesp.br/pt/pesquisador/4163/maria-cristina-machado-freire/
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abandonar o discurso compensatório promovido principalmente por políticas culturais das 

quais participam os museus, para fazer ressoar a partir da experiência da arte algo que a 

sociedade não consegue mais ouvir. “A arte que se volta para sua própria linguagem é uma 

arte que pede uma comunidade por vir” (Informação verbal)72. 

Há  uma  interessante citação  de  Zygmunt  Bauman  em  sua  obra  “Ensaio  sobre  o 

conceito de cultura” (2012), que traz a questão das formas que se denominam cultura e que, 

quando ganham autonomia, não mais compartilhando o ritmo agitado da vida, tendem a 

normatizar o ritmo da qual derivam. 

Para o autor, a contextualização da sociedade contemporânea tem seu fundamento já a 

partir do iluminismo, cujo projeto: 

 
 
 

 
Constitui ao mesmo tempo a elite instruída, “culta”, no topo, e o resto da sociedade 

como objeto natural de seus ensinamentos, de suas ações de ensino e “cultivo” e 

assim reproduziu a estrutura de dominação na sua forma moderna que se estendia 

para além das tarefas pré-modernas de redistribuição do produto excedente e que 

agora envolvia, como preocupação maior, a intensão de moldar os  espíritos e 

corpos dos sujeitos, penetrar profundamente em sua conduta diária e na construção 

de seu modo de vida (BAUMAN, 2012, p. 50). 
 
 
 
 

O autor traz o sentido de um plano estratégico de cultivo e dominação das massas, 

posto em curso a partir da modelagem no plano diário, com interferência nas normas de 

convívio, produção e, principalmente, de conhecimento. Essa ligação com um campo 

ideológico de amplas vantagens para um vetor principal pode ser questionada pela afirmação 

de Hall, em que: “A noção de uma ideologia dominante ou de 'uma' ideologia subordinada é 

uma forma inadequada de se representar a complexa interação dos distintos discursos 

ideológicos e formações em qualquer sociedade desenvolvida moderna” (HALL, 2013, p. 

201). 
 

Mas a conclusão do autor de que sempre necessitamos de sistemas para representar o 

que o real significa pra nós e para os outros, implica que o sistema das artes, através 

principalmente dos museus, que tem uma estratégia espacial bem determinada em termos de 

inclusão e de exclusão, é um vetor importante nesse plano estratégico. Se voltarmos às 

considerações de Groys: 

 

 
72 

Fragmento colhido na exposição teórica do Professor Valdmir Safatle no curso de História da Teoria Crítica 
ministrado no curso de Pós-graduação em filosofia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 

Universidade de São Paulo em 16 de Junho de 2015. 
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O real só pode ser definido em comparação com a coleção do museu. […] Uma 
mudança  na  coleção  provoca  uma  mudança  na  nossa  percepção  da  própria 

realidade. […] A realidade pode ser definida neste contexto, como a soma de todas 

as coisas que ainda não foram colecionadas (GROYS, 2008, p. 9). 
 
 
 
 

 
Faz sentido, então, pensarmos os programas para o estabelecimento de legitimação e 

reconhecimento pelas vias da produção cultural e simbólica como um contraponto instável 

entre a mutabilidade tática da vida cotidiana centrada nas práticas e as normas construídas 

como estratégias de uma dominação cultural hegemônica. 

O contraponto se delineia mais claramente, quando observamos a definição de Certeau 

(2014) quanto ao posicionamento dos interlocutores culturais entre táticas e estratégias. Um, 

ligado ao cálculo rápido e à vitória temporária do lugar sobre o tempo; e outro, ligado, por sua 

vez, ao cálculo de força, isolável do ambiente, e capaz de circunscrever um lugar que servirá 

de  base  para  a  gestão,  mantendo  uma  exterioridade distinta  que  circunscreve  um  lugar 

próprio. 

A prova, mantida pelo plano tático, está circunscrita a todas as formas de práticas 

cotidianas que mantém a capacidade de se renovar e resguardar uma inteligência milenar que 

constantemente emerge, fazendo as condições de produção de objetos de troca se tornarem 

objetos de uso. Quanto ao plano estratégico, pode ser observado na intermediação de ações 

humanas produtivas pela linha de montagem que afasta o trabalhador de seu conhecimento 

ancestral e relacional. Outro exemplo pode ser a substituição do carrasco pelo professor, como 

ação disciplinar. A “complexa interação distinta dos discursos ideológicos” (HALL, 2013), 

parece agir em constelação e está relacionada à despossessão do capital cultural incorporado 

às produções, que é a condição da apropriação do capital cultural objetificado. 

Pierre Bourdieu assenta uma pedra decisiva nessa coluna, quando conclui que: “toda 

lógica específica da dominação simbólica faz com que um forte reconhecimento da 

legitimidade cultural possa coexistir e coexiste, muitas vezes, com uma contestação muito 

radical da legitimidade política” (BOURDIEU, 1996, p. 107). 

O autor trata, principalmente, das questões relacionadas à arte popular, com sua 

incapacidade de existência para o sistema de poder. Acaba por citar um lado mais sombrio da 

questão,   no   que   se   refere   à   tomada   de   consciência   política   como   solidária   aos 
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empreendimentos de restauração da dignidade cultural que é vivenciada como libertadora, 

mas é, na realidade, submissa aos valores dominantes. “Essa questão de transgressão 

simbólica, que se associa muitas vezes a um neutralismo político ou a um esteticismo 

revolucionário, é a antítese mais ou menos perfeita do moralismo pequeno burguês” 

(BOURDIEU, 1996, p. 117). No entanto, ambas as posturas se equivalem, na ineficiência, 

como construção de valores sociais. 

Aproveitando as ideias de Marcuse, Bauman introduz a ideia de ambientes, energias e 

informações o que parecem movimentar todo sistema: 

 
 
 
 

É destino das ideias culturais, que sempre retratem a insubordinação e os anseios 

das classes destituídas ou em ascensão. No momento em que são adotadas como 

dispositivos descritivos da realidade social e deixam de fornecer um fulcro 

independente para formas sociais alternativas, perdem a força criativa, definitiva ou 

temporariamente, até serem de novo adotadas por uma nova classe, mais uma vez 

como dispositivo crítico. [...] O homem recebe dois instrumentos essenciais, a 

manus e a língua, (referência a Santo Tomás de Aquino), instrumentos e linguagem, 

segundo a tradição marxista. Com estes dois instrumentos, o homem maneja pela 

estruturação, a si mesmo e o mundo em que vive. Este 'manuseio' consiste em 

extrair energia e gerar informações (BAUMAN, 2012, pp. 100 e 153). 
 
 
 
 

Nenhum sistema isolado pode extrair toda a energia necessária unicamente de seus 

recursos internos. O entendimento das relações entre sistemas, energias e informação pode 

receber  apoio  da  segunda  lei  da  termodinâmica, que  proclama  a  tendência de  sistemas 

isolados a passarem de mais a menos organizados, sendo que essa passagem emite um grau de 

perda, denominado de entropia. (Cf. BAUMAN, 2012, p. 155). 

A perda vai se dar pela necessidade de ampliação dos limites e a tentativa de 

reorganização de novas assimilações. Para a sobrevivência, os sistemas isolados vão buscar 

recursos nos ambientes que o circundam. Como o sistema não pode mais retroagir para “ mais 

organizados”, é necessário evitar a maximização da entropia, sendo o único remédio “Abrir as 

fronteiras do sistema ao intercâmbio com o que antes era seu ambiente externo, (que agora 

resta) dela desconectado. Esta transformação do sistema isolado em aberto equivale à inclusão 

do ambiente na órbita do sistema” (BAUMAN, 2012, p. 155). 

Isso ocorre com o ingresso do sistema e de seus ambientes numa rede de relações 

mútuas, constantes e regulares, que formam um metassistema mais amplo e espaçoso. 

Acontece que a integração da parte inicial que originou esse metassistema vai precisar do 

sacrifício de seu ambiente para se estabilizar. É possível uma analogia com os grupos de 
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organismos vivos como originários de um metassistema e que existem como pequenas ilhas, 

com grupos sócio culturais humanos como grupos ordenados que sugam energia de seus 

ambientes. Esse ponto de vista ajuda a resgatar planos estruturais mais amplos a partir de 

analogias simplistas que parecem explicitar a rigidez de sistemas visando sua proteção, 

porquanto que: “Há na teoria dos sistemas sociais uma tendência estável a identificar a 

questão de sobrevivência do sistema com a defesa de uma rede de relacionamento rígida e 

inflexível” (BAUMAN, 2012, p. 158). 

Seguindo com a analogia, parece que organismos mais maduros tem uma organização 

que impõe limites estreitos à modificação em suas estruturas sem comprometer a viabilidade, 

estabelecendo uma plataforma de trocas adaptativas e economicamente vantajosas. Há uma 

distinção, para esse contexto, quando se trata de sistemas sócio culturais, por sua grande 

capacidade de assimilar as transformações. 

A análise realizada nesta dissertação, como tentamos evidenciar, não se concentra em 

questionar a existência e a legitimidade dos museus e instituições das artes ou outras 

instituições  que  se  inserem  no  amplo  campo  cultural  contemporâneo  e  que,  por  sinal, 

convivem com seus próprios problemas internos em questões institucionais, administrativas, 

espaciais, financeiro, entre outros, uma vez que são setores do Estado e, portanto, sujeitos às 

suas  prioridades.  Sem  contar  que  algumas  induções  são  derivadas  de  apostas  muito 

particulares que instauram rumos inseguros, como a corrida para construção de Museus- 

epopeias com condições de abrigar a arte contemporânea, dos quais resta um legado pouco 

confortável. Citando Hall Foster: 

 
 
 

 
Em alguns aspectos, essa dimensão avantajada é consequência de uma corrida por 

espaços maiores disputada entre arquitetos como Gehry e artistas como Serra, 

resultando numa grandiosidade que hoje nos parece quase natural. Porém, não há 

nada de definitivo nela: artistas renomados surgidos nas duas últimas décadas, 

como Pierre Huyghe, Rirkrit Tiravanija e Tino Sehgal, entre outros, não requerem 

tanto espaço e, em muitos aspectos, o recusam. (A grandeza dos espaços produziu, 

ademais, efeitos colaterais ruins, como os saguões imensos, que, embora 

importantes  como  espaços  para  eventos,  são  letais  como  galerias  de  arte) 

(FOSTER, 2015)73. 
 
 
 
 

A questão principal, que podemos denominar como sequestro de valores estéticos, 

extrapola esta existência. O que importa para esta pesquisa é a condição ontológica inerente à 

73    
Hal Foster, Museu sem fim: Não param de surgir instituições de arte no mundo afora. Mas por que?  Revista 

Piaui, Edição 105/, 01 de Julho de 2015. Fonte: http://piaui.folha.uol.com.br/materia/museus-sem-fim/ 

http://piaui.folha.uol.com.br/materia/museus-sem-fim/
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produção poética na formação de subjetividades alternativas a uma normatividade que se 

pretende absoluta, amparadas num liame consagrado entre instituições das artes e políticas 

hegemônicas com prioridades mercadológicas, que anexam o sensível às suas possessões, 

formando um contexto de legitimação, valorização e continuidade, conforme procuramos 

demonstrar nesta pesquisa. Importa, também, para a continuidade deste estudo, contemplar as 

iminências de epistemologias fronteiriças que emergem, como possibilidade de repensar as 

práticas consagradas em amplo espectro e quebrar determinações naturalizadas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
 
 
 
 

Encerramos esta pesquisa num momento em que uma nova ordem sociopolítica parece 

se instalar no mundo capitalista com o recrudescimento do conservadorismo em suas formas 

mais violentas, como o preconceito e o racismo e o cerceamento dos direitos civis. As formas 

de resistência que procuram se apoiar na expressão estética, que nos permitem olhar para onde 

não se olharia, que possibilitam atentar para o banal, rompendo com a hierarquia ideal das 

culturas dominantes, na qual aparece o papel social da criatividade humana, formas pacíficas 

contra a violência simbólica que nunca deixou o campo político social; são substituídas por 

convulsões sociais nas quais se defrontam atores coletivos orientados por valores diferentes 

em virtude de suas situações sociais. Utilizam tanto o espaço urbano, como as redes sociais e 

demais espaços formados pela tecnologia, em favor da criação de uma mídia individual de 

grande mobilidade. Espaços agenciados e de propriedade privada que albergam essas 

iniciativas, mas apresentam um modelo de comunicação e de fundamento ideológico que 

prega o ódio à inteligência, ao conhecimento, ao diálogo e à expressão. 

Mudanças políticas começam a refletir diretamente no uso da cidade, delimitando 

ainda mais os  campos de atuação das formas sociais de expressão artística que sempre 

nutriram o espaço urbano com graça, alegria e contestação, fazendo incidir cada vez mais a 

mediação institucionalizada e o banimento de atividades mais livres. Sobra, portanto, às 

práticas estéticas no ambiente urbano, a atuação como uma forma de cultura da resistência. 

Observamos facilmente, no contexto de políticas autoritárias, a tendência de adoção de 

uma estética vinculada a modelos historicamente determinados, assim como o surgimento das 

dicotomias  sempre  presentes  nos  juízos  de  gosto,  que  resvalam  para  o  conjunto  das 

prescrições e das permissões que os sistemas emanam. Os valores locais implantados por 

explorações simbólicas desconectadas e rizomáticas fazem os contratos sociais perderem o 

sentido em face da ideologia dominante, com seu amplo espectro de subjetivações - por 

exemplo, pela mídia e pelos mecanismos de consumo. 

Tentamos restringir esta pesquisa às práticas performáticas e, com isso, abordar as 

questões da produção artística. Entendemos que elas normalmente se expandem para o campo 

político como forma de reconhecimento do sujeito dentro de uma normatividade dominante 

proporcionada pela lógica capitalista. Para isso, também limitamos o trabalho de campo, 

elegendo apenas a cidade de São Paulo para construir práticas conjuntas com coletivos de 
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artistas locais. Outro movimento que buscamos foi de recuperar nossa própria vivência prática 

em ações de arte urbana. Articular as várias proposições contemporâneas de ação e interação 

na cidade procurando a maior inclusão de singularidades, como participantes do campo da 

performance, permite que que pouco a pouco vá se constituindo o legado teórico das 

performances e das intervenções como forma artística. Para se colocar, independentemente da 

legitimidade de sistemas fechados que constroem formas culturais entendidas como 

apropriadas e encontrar maneiras e pensamentos representativos para as reflexões sociais, a 

pesquisa não poderia relevar o amplo espectro de práticas performativas que formam o corpo 

urbano, mesmo correndo o risco de deixar muitas questões sem uma conclusão adequada. 

O que principalmente observamos nesses anos de prática e de desenvolvimento teórico 

foi um período de emergência de culturas inovadoras e de formas expressivas derivadas do 

ambiente multicultural que ganharam o espaço urbano, não podendo ser contidas pelos 

agenciamentos. 

As intervenções artísticas de qualquer natureza e suas relações espontâneas com a 

cidade são entendidas como um processo natural, quando prospera um ambiente de maior 

liberdade política. Nesse período, precisamos observar que o acesso generalizado a recursos 

proporcionado pelas leis de incentivo fiscal sob novos formatos, mesmo que priorizando as 

apresentações musicais e o teatro, parecem dar um grande fôlego para outras iniciativas 

artísticas, muitas delas ligadas diretamente à programas sociais. Como exemplo, podemos 

citar trabalhos de vídeo-projeção em prédios, hortas comunitárias, paredes verdes, saraus 

interativos, cinemas comunitários, ocupações artísticas e residências artísticas em ocupações 

de prédios, bem como os grafites e lambe-lambe de grandes dimensões em vias conhecidas. 

Alguns programas culturais mais formalmente agenciados tiveram que conviver com 

outros mais alternativos, levados a cabo por coletivos, indivíduos, grupos, e comunidades. 

Como exemplo de empreendimento bem sucedido do sistema de agenciamentos, 

podemos citar alguns espaços centrais da cidade, implantados por instituições financeiras 

como os bancos, companhia de seguro e instituições sociais como o SESC e o SESI. Esses 

empreendimentos atuam na esteira de projetos culturais de abrangência política e econômica, 

alinhando-se com a lógica do capitalismo contemporâneo. Tais projetos têm um modelo de 

direcionamento político institucional derivado da iniciativa privada. 

Os formatos de ação cultural na cidade que produzem tangenciamentos a esses 

empreendimentos, as “anomalias”, podem ser observados por dois aspectos pelo menos. O 

primeiro, desvinculado do governo, diz respeito às políticas culturais de empreendimentos 

formados como parcerias sociais, acolhendo grupos de reinvindicações, como as ocupações de 
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prédios abandonados para moradia. Esses se apoiam em modelos de residência artística ou 

apenas empregam os mecanismos de produção cultural e estética como forma de amparo as 

suas reinvindicações. Nesse modelo, surgem inúmeros centros culturais dos mais variados 

formatos e localidades, tanto pelo centro da capital, como espalhados pelas imensas periferias. 

Quando conseguem, esses grupos se beneficiam de leis de incentivo, mas é mantida uma 

gestão com bastante autonomia, promovendo saraus e feiras. 

O outro aspecto observado se dá como uma derivação desse modelo e é onde surgem 

as possibilidades de interação entre as políticas públicas mais gerais com as produções 

culturais urbanas, promovendo eventos mais generalistas e com grande participação popular. 

Um dos maiores exemplos na cidade de São Paulo nesses últimos anos foram as “Viradas 

Culturais”, que se desdobraram em ouras viradas, como musicais, esportivas, gastronômicas, 

entre outras. São eventos que se utilizam do apelo cultural para promover grandes ocupações 

populares controladas no centro da cidade. Nesse sentido, os eventos realizados pelas políticas 

públicas dão ensejo para as iniciativas descoladas dessa configuração nas periferias. 

Os inúmeros saraus e centros culturais das comunidades de bairros são um exemplo 

muito potente desses desdobramentos. Nesses lugares, a cultura local, com seus traços 

característicos  de  hibridização,  por  um  lado,  procuram  demonstrar  hábitos  e  gostos 

tradicionais deixados para trás pela condição de migrantes e, por outro, reinscrevem as novas 

culturas encontradas na ordem visual, nos gostos e principalmente nos ritmos musicais. 

Nesse contexto, a existência de formas de atuar, que se dão às margens da aceitação e 

do controle do sistema, por não acessarem os mecanismos de financiamento das leis de 

incentivo ou mesmo assimilarem seu menor filão, acaba por reconfigurar a perspectiva de 

produção cultural na cidade, trazendo inovações e confrontos para o panorama urbano e para a 

agenda dos programas pré-definidos anualmente. Esse confronto acontece num sentido físico 

e  simbólico,  tanto  pela  a  cooptação  de  novas  manifestações  culturais,  como  pelo  o 

cerceamento de outras. Fachadas podem ser escondidas por paredes temporárias, grupos e 

simbologias podem ser  criminalizados ou  acolhidos, assim como monumentos e lugares 

podem ser invadidos destruídos ou reconfigurados. 

Durante o desenvolvimento da pesquisa, foi muito evidente a mobilização das forças 

expressivas da produção estética para o campo da política. Num campo em que a produção de 

grafite urbano ocupou o lugar agenciado, contrapondo-se às subversões das pichações, houve 

o incremento de artistas e coletivos, reivindicando espaços e atenções para questões 

fundamentais da vida social da cidade. O maior embate foi observado entre as ocupações e as 

especulações imobiliárias que detém o apoio da elite política da cidade, mas a partir desse 
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embate, desenvolveu-se uma verdadeira cultura de implicações políticas e culturais por parte 

da população, seguindo os paços dos artistas, tanto no sentido de apoio, quanto de contestação 

conservadora. 

O grande ícone das produções estéticas, que são as Bienais de Arte de São Paulo, foi 

também  atingido  por  essa  reconfiguração  do  corpo  urbano  no  que  diz  respeito  às 

manifestações culturais. Muito mais atentos e com capacidade de análise vantajosa sobre os 

sistemas periféricos, os projetos das bienais assimilam rapidamente essas novas tendências e 

as fazem parecer parcialmente frutos desse projeto cultural da Bienal. As últimas edições 

tiveram que voltar o olhar para a produção cotidiana, local e efêmera, para recuperar o 

prestígio frente às inovações culturas latentes nas novas contextualizações sociais. Conceitos 

como arte socialmente engajada, produção colaborativa, intervenções e eventos estéticos 

ocuparam o cenário das exposições. O artista profissional passou a ser substituído ou a dividir 

espaço com artista que produz experiências estéticas constantemente a partir de enfoques 

novos para sua prática produtiva cotidiana. 

A curadoria proporcionou debates com as comunidades locais para estabelecer 

estratégias de seleção e de exposição que dialogassem com o  local. A aproximação, no 

entanto, traz um sabor etnológico a essas mostras. Um vínculo que não se desfaz facilmente, 

por conta da necessidade de articular a expressão estética como papel social da criatividade 

humana e as demandas por espetáculos e eventos de grande público, fator que determina o 

sucesso e a continuidade da empresa. 

A exposição Bienal de Artes de São Paulo, por três edições consecutivas, buscou 

interagir com as margens. Tanto trazendo obras mais representativas de comunidades 

específicas através de artistas e processos locais de produção colaborativa, como abrindo o 

campo de exposição para dentro da cidade, constituindo  sites especifcs e parcerias com 

lugares e campos estéticos já estruturados e fora do sistema. E impossível não sentir o sabor 

etnológico dessa aproximação. 

Observamos esse movimento cultural, que contrasta tradição e transgressão, sistema e 

meios limites, dominação simbólica e resistência, foi muito produtivo para a pesquisa e 

ampliou o campo previsto de análise do comportamento das instituições das artes frente à 

produção estética derivada das práticas cotidianas. Com isso, consideramos que uma parte 

significativa da pesquisa foi bem sucedida, principalmente no seu ensejo de problematizar o 

panorama da produção artística mais efêmera e menos legitimada. 

O objeto de estudo principal desta pesquisa manteve sua força atrativa. Isso foi 

possibilitado  pelo  entendimento  da  performance  como  um  desenvolvimento  singular  e 
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significativo no cotidiano urbano, tanto na sua forma de intervenção artística evidente, como 

em atitudes observadas dentro de práticas comuns do cotidiano. A performatividade das ações, 

quando são artísticas; das práticas, quando são comuns, e das atitudes, quando expandem as 

relações, cria singularidades que provocam um embate com as normatizações. Existe, em 

determinadas práticas humanas, alguma coisa de organismo vivo que não se submete à 

constância dos fluxos, o que é necessário para o controle e é tanto mais performático, quanto 

mais se afasta das representações e da utilidade. Seu ponto culminante é alcançado quando o 

embate acontece. 

Nesse momento, a perda do controle da significação se torna mais evidente. Artistas e 

públicos têm borradas as fronteiras indenitárias que sustentam os campos determinados pelos 

diferentes valores dados pelas situações sociais particulares. As fronteiras entre sujeito e 

objeto, entre o político e o cultural, o natural e o naturalizado, assim como outras delimitações 

seguras, são colocadas em crise e mantidas em suspensão. Nessa suspensão, a força da 

ideologia, local em que as representações são continuidades e interpretações, sustentam um 

campo de contenção, que provoca o retorno da normalidade ao local ocupado. Essa condição 

foi amplamente observada nos espaços da feira livre descritos no capítulo primeiro, mas é 

uma constante das apresentações performáticas, principalmente por sua efemeridade. 

A ação performática é um movimento efêmero, sempre tangenciado pelo espetacular. 

É uma transgressão generalizada que, pela necessidade de reconhecimento, flerta tanto com a 

subversão, desde os movimentos corporais singulares; como com a estetização, por necessitar 

do campo das artes para fundar seu reconhecimento. 

A pesquisa permitiu observarmos esses campos de resistência como uma divisão entre 

abordagens culturais que refletem nas relações sociais, reforçando relações de poder no 

sentido que Hall (2013) indica como um fortalecimento da tradição frente ao medo das 

inovações. 

O centro da capital paulista, como qualquer outra metrópole, embora conviva com a 

diversidade, possui pontos totalmente resistentes a esse convívio. Por esse caminho, a 

abordagem estética, dada pelas intervenções performáticas como intenção de pesquisa, 

abordou os lugares com mecanismos etnológicos cuidadosamente aplicados, no sentido de 

não contaminar as relações com os praticantes dos lugares, procurou preservar o público, em 

sua condição de coautor, da exploração. Para a elaboração dos registros, foi importante 

estarmos imersos nas questões, nos conceitos e nas interpretações, a partir dos autores 

relacionados, como guias para as reflexões. 

As questões do reconhecimento do sujeito foram ganhando corpo durante as práticas, 



194  

 

por conta da convivência com grupos situados às margens e de determinada condição com a 

qual nos deparávamos e éramos submetidos quando no lugar de performer, quando estávamos 

atuando no espaço urbano. O reconhecimento, assim como as questões de identidade das 

quais tratamos inicialmente, compõem um quadro muito complexo e com uma vasta literatura 

já delineada desde o século XVIII. Tratar do reconhecimento se mostrou necessário 

adentrarmos o percurso delineado por Hegel, na “Fenomenologia do Espirito”, seguido por 

Marx e Adorno, até as últimas manifestações do pensamento da Escola de Frankfurt, com 

Axel Honneth, por exemplo. 

Ao final da pesquisa, essas questões foram tomando o espaço antes destinado à 

identidade e à subjetivação, compondo um panorama muito interessante, mas que demanda 

um fôlego novo. Com esse novo arcabouço teórico ampliado, as bases empíricas conseguidas 

com as performances realizadas, assim como com as observações das relações das práticas 

produtivas que emitem indicadores estéticos nas áreas de risco e degradadas da metrópole, 

ajustadas à demanda inicial projetada para esta pesquisa, mostraram-se limitadas. Com isso, 

esperamos ter estabelecido um parâmetro inicial para pesquisas futuras. 

Pensamos ser inegável que a poética contida nessas produções, que definitivamente 

agregam valores importantes para a consciência do sujeito, o apoiam em suas relações 

cotidianas, mas não é seguro afirmarmos que proporcionem o reconhecimento político e 

social  através  de  uma  integração  da  cultura  produzida  com  contrapartidas  equilibradas. 

Embora essas questões não tenham sido exaustivamente tratadas, e acreditamos que o foram 

apenas suficientemente, abriram novas possibilidades de entendimento das relações com as 

culturas urbanas, com as periferias e com as relações humanas. 

Observamos que as questões políticas gerais que regem as relações no contexto 

capitalista atual estão imbricadas nas questões culturais e produzem tangenciamentos que 

dificultam o reconhecimento social e intersubjetivo das capacidades e das realizações do 

sujeito. Tangenciamentos, esses, que dizem respeito a uma dificuldade de abordagem direta 

do sujeito sem os agenciamentos característicos e que tendem a reduzir os espectros das 

exigências de reconhecimento a dimensão da autorrealização no trabalho, algo que abre uma 

lacuna psíquica em sua personalidade, preenchida por reações emocionais como a raiva, a 

vergonha e a incapacidade relacional. 

Por outro lado, observamos que as produções poéticas, considerando as implicações 

ideológicas a que estão sujeitas, são apenas parte de um processo de relações e de 

sobrevivência bem mais amplo, no qual a política pública reforça as tendências de dominação 

e estabelecimento de hierarquias. Nesse contexto, nos voltamos para as questões da produção 
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estética como um elemento de ligação entre o que identifica o grupo social ou o indivíduo, o 

que dele pode ser reconhecido e como ela pode ser expandida para além do reconhecimento 

oferecido como um substituto simbólico para a liberdade que a sujeição impossibilita e o 

deixe livre para a automodelagem individual. 

As questões de reconhecimento carecem, portanto, de uma abordagem maior, que 

abrange o seu percurso histórico, como o viés estabelecido por Axel Honneth em sua análise 

de Hegel, Marx, Sartre e Georges Sorel, para que extrapole as questões de autoconsciência e 

de efetivação pelo trabalho. De qualquer forma, a prática performática colaborou para abrir 

esse percurso, embora tenhamos percebido que seus resultados teriam sido diferentes se, de 

início, houvesse uma efetivação maior e mais constante do reconhecimento como pensamento 

complementar às intervenções urbanas como trabalho de campo. 

Os debates sobre autenticidades, culturas híbridas e multiculturalismo são constantes 

em vários autores contemporâneos, como em Stuart Hall, Homi Bhabha e Paul Gilroy, em sua 

obra “O Atlântico Negro”. A pesquisa permitiu perceber que essas discussões podem ser 

aprofundadas a todo momento pelo viés da estética, pela proximidade com as questões das 

margens, principalmente com a cultura do povo preto ou o que se pode, separadamente, 

chamar de cultura negra, sem cair nas estereotipagens e hibridizações. 

No percurso desta pesquisa, isso foi desenvolvido a partir de um olhar que procurou 

autores que se utilizam das questões da expressão artística e que orbitam a temática do pós- 

colonialismo, da desconstrução e da globalização, como Gayatri Spivac, Boaventura de Sousa 

Santos entre outros. Adotamos a perspectiva de trabalhar as performances urbanas e as 

poéticas das margens de uma forma generalizada, mas em relação com as construções de 

experiências estéticas e seu cunho de resistência e reconhecimento, e não apenas das margens 

como culturas que emergem e se associam, acabando por serem tratadas como culturas 

menores ou ilegítimas, como o grafite ou música “funk”74, por exemplo. 

A marginalização acontece no interior do próprio contexto cultural da sociedade. Ou 

seja, a sociedade produz constantemente as suas exceções, as suas margens e as suas bordas. 

74 
Perferitamente aceito como um produto cultural, o funk Americano nascido na década de 1960 como um 

gênero musical misturado do soul, do jazz e do rhythm blues, caracteriza-se por ter menos melodia e harmonia e 

ter ritmo mais levado pelo baixo elétrico e a bateria ao fundo. Na década de 70 o gênero influenciou músicos do 

jazz como Miles Davis, George Duke e Herbie Hanckok. O nome “funk” é um adjetivo inglês para descrever 

música com ritmo mais lento mas ao mesmo tempo sexy, além de frases musicais repetidas. O funk brasileiro, 

principalmente o “funk carioca”, nascido nas favelas do Rio de Janeiro, tem alguma influência do gênero Miami 

bass, nascido nos Estados Unidos. A utilização do termo “funk” para o que se faz no Brasil é em grande parte 

mais atribuído ao estilo dos bailes, e não exclusivamente ao ritmo musical. No Brasil a resistência ao gênero tem 

muito a ver com a discriminação à pobreza material, ao “morenismo” do morro e de quem o adere, assim como a 

pobreza criativa. É comum a relação do funk com a obscenidade, às favelas, à violência, ao consumo e ao tráfico 

de drogas, fatores que impedem a constituição do gênero como uma forma cultural legítima, mas não impede a 

apropriação do genreo com produto a ser explorado. 
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Essas  exceções  caracterizam-se  por  uma  identidade  não  assimilada  e  não  inteiramente 

definida, a não ser de uma forma puramente ideológica - gerando, com isso, identidades que 

somente respondem a impulsos gerados pela lógica do consumo. Os padrões constituídos no 

imaginário fazem com que o comportamento singular seja imediatamente excluído, deixando- 

o em suspensão, ou criminalizado. 

Então, a abordagem através das experiências performáticas tende a levar para esses 

lugares as reflexões sobre questões das quais o ambiente é gerador, mas o exclui dos debates 

que o problematizam. Por outro lado, tal abordagem também busca levar essas questões para a 

própria prática da performance, das intervenções urbanas e das experiências artísticas, com 

uma proposição reversa, contrapondo-as à situação dessa produção constante como um 

elemento de resistência da institucionalização das artes. Parece que, para ambas as 

perspectivas, que essa singularidade é o que sobra das condições de existência, ou seja, essa 

poética contida nas tarefas diárias. 

Abordar a performance como uma intervenção artística, como um elemento estético 

nos espaços urbanos, é uma maneira de confrontar e compartilhar uma atitude de implicação 

que absorve, que magnetiza outros tipos de ação e que permite perceber os tipos de 

manifestação que são performativas dentro desse contexto, não precisando lançar mão apenas 

do olhar puramente analítico, que é a base do processo comum de pesquisa. 

Essa visão da performance leva-o a colocar o corpo no “lugar”, em situação de risco, 

um corpo que se completa ali apenas, no momento da ação, conectando-o aos outros corpos, 

que também estão ali, tentando sobreviver. O performer, em razão de adotar atitudes de 

sobrevivência, por procurar constituir uma identidade, de alguma forma, se liga aos corpos 

presentes e magnetiza o lugar, evidenciando suas características do espaço em sua totalidade e 

as ações singulares dos praticantes dentro do cotidiano. Esta percepção é muito particular e 

necessita estar dentro da ação. Infelizmente, o que sobra desse momento é a descrição do 

artista que se depara com os limites da interpretação. 

A abordagem das margens, pelo mecanismo das performances artísticas como um 

disparador das questões inerentes à produção cultural contemporânea, como foi feito na 

cidade de São Paulo, constitui uma tentativa inicial de abordagem do pensamento pelo viés da 

relação implicada, ou seja, aquela na qual o artista deixa sua condição “sublime” e tornar-se 

um praticante do espaço para, assim, ampliar as possibilidades da relação e da compreensão, 

evidentemente parcial, do contexto urbano e cultural contemporâneo. 

Acreditamos que expressar o sentimento e a condição do corpo na relação, mesmo 

mediada pela interpretação limitada ou  pela representação discursiva, acaba por  levar  o 
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sentido   das   questões   tratadas   para   além   do   campo   do   multiculturalismo,  trazendo 

contribuições para o campo da performance como forma de arte e como forma de pensamento 

e relação. 

Os principais autores citados valorizam bastante o conceito de movimento diaspórico 

que é, por sua vez, apropriado da questão do povo judeu, mas serve muito bem para vários 

outros contextos, principalmente das minorias que são ligadas à raças, gêneros e culturas 

inferiorizadas. Observamos que, tomando o conceito de diáspora num universo amplo como o 

contexto das nações, a situação é também visível em seu modo micro nos centros urbanos e 

no jogo de poder que coopta as produções culturais locais, com movimentações naturais e 

forçadas. 

O conceito de diáspora tomado por esses autores parece ser, ainda, indispensável para 

o enfoque da dinâmica política e ética da história inacabada dos povos dominados pelo 

sistema colonial, que responde por grande parte do contexto multicultural e pelo mecanismo 

de sistematização das exceções pelo jogo político hegemônico. Esse conceito, por sua força 

histórica e por figurar no esfacelamento de minorias, parece manter uma instância de debate 

constante sobre as questões políticas, envolvendo uma produção cultural inserida entre a 

hegemonia americana e a europeia. 

Essa produção, que se tentamos evidenciar, traz em grande medida as problemáticas da 

dominação na associação de valores culturais. A relação desequilibrada acaba sempre na 

cooptação, quando não na criminalização. Seu aspecto, normalmente de crítica, por se 

contrapor a um sistema como uma transgressão, oferece os meios para sua própria superação. 

A apropriação deles gera e amplia aspectos da dominação cultural e política dos povos menos 

beligerantes, as minorias e as singularidades que sofrem o sequestro dos bens simbólicos. 

Nesse contexto que se reforça por ser muito mais urbano, mas também no contexto das 

relações multiculturais e das inter-relações com o sistema das artes, vai surgindo a pergunta 

sobre como devemos pensar criticamente os produtos artísticos e os códigos estéticos, 

independentemente de sua gênese. Embora possam ser rastreados até um local distinto, têm 

sofrido alterações pela passagem do tempo, pelo deslocamento a que se sujeitam, pelas 

disseminações por redes digitais ou similares e também por trocas culturais. 

São essas as questões que nos dispomos a desenvolver no decorrer do processo de 

pesquisa que se seguir a esta dissertação. Essa crítica dos produtos artísticos e dos códigos 

estéticos estabelecidos traz, enfeixadas, as questões políticas que parecem ser cada vez mais 

emergentes para as relações e para o pensamento atual por conta de basicamente impedirem 

cada vez mais as distensões dentro de programas culturais bem determinados e consequentes. 



198  

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS75
 

 

 
 
 
 

ADORNO, Dialética Negativa: Theodor W. Rio de Janeiro, Editora: Zahar, 2009. 
 

 
 

ADORNO, Theodor W. HORKHEIMER, Max. Dialética do Esclarecimento: Fragmentos 

Filosóficos. Rio de Janeiro, Editora: Jorge Zahar, 1995. 
 

 
 

AGAMBEN, Giorgio. O que é o Contemporâneo? E outros ensaios. Chapecó, SC: Editora: 

Argos, 2009. 
 

 

  . Profanações. São Paulo: Editora: Boitempo, 2007. 
 

 

.  Infância  e  História:  Destruição  da  experiência  e  origem  da  história.  Belo 

Horizonte. Editora: UFMG, 2005. 
 

 
 

ARANHA, Carmem; CANTON, Katia. Espaços da Mediação: Arte e seus Públicos. São 

Paulo. Editora: Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo. 2013. 
 

 
 

ARANTES, Otília. Uma Estratégia Fatal. In. A cidade do Pensamento Único, desmanchando 

consensos. VAINER, Carlos, MARICATO, Ermínia. Petrópolis, RJ, Editora: Vozes, 2000. 
 

 

  . Mário Pedrosa: Itinerário Crítico. São Paulo, Editora: Cosac Naify, 2004. 

ARENDT, Hannah. Sobre a Violência. Rio de Janeiro, Editora: Civilização Brasileira, 2014. 

AUGE, Marc. Não lugar: Introdução a uma antropologia da supermodernidade. Campina, SP, 

Editora: Papirus: 1994. 
 

 

. Por uma antropologia dos mundos contemporâneos. Rio de Janeiro, Editora: 

Bertrand Brasil: 1997. 
 

 
 

ASSANGE, Julian. Cypherpunks. São Paulo, Editora: Boitempo: 2013. 

BACHELARD, Gaston. A poética do espaço. São Paulo, Editora: Martins Fontes: 2008. 

BADIOU, Alain. Pequeno Manual de Inestética. São Paulo, Editora: Estação liberdade 
 

75 
De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 6023). 



199  

 

2012. 
 

 
 

 

1994. 

. Para uma Nova Teoria do Sujeito. Rio de Janeiro. Editora: Relume-Dumará, 

 

 

  . O Ser e o Evento. Rio de Janeiro. Editora: Jorge Zahar, 1996. 
 

 
 

BAKTIN, Mikhail. Cultura popular na Idade Média e no Renascimento: O contexto de 

Rabelais. São Paulo: Editora: Hucitec, 2013. 
 

 
 

BAUMAN, Zigmunt. Ensaio sobre o conceito de cultura. Rio de Janeiro, Editora: Zahar, 

2012. 
 

 

  . Modernidade Líquida. Rio de Janeiro, Editora: Jorge Zahar: 2001. 
 

 
 

BATAILLE,  Georges. A Parte  Maldita,  Precedida  de  “A noção  de  dispêndio”.  Belo 

Horizonte, Editora: Autêntica, 2013. 
 

 
 

BENJAMIM, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaio sobre a literatura e a história da 

cultura. In Obras escolhidas Vol. 1. São Paulo: Editora: Brasiliense, 1994. 
 

 
 

BEY, Hakim. COS: Terrorismo poético e outros crimes exemplares. São Paulo, Editora: 

Conrad do Brasil: 2003. 
 

 

  . TAZ: Zona Autônoma Temporária. São Paulo, Editora: Conrad, 2002. 
 

 
 

BHABHA, Homi K. O Local da Cultura. Belo Horizonte, Editora: UFMG, 2013. 
 

BISHOP, Claire. Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of Spectatorship. New 

York: Editora: Verso, 2012. 
 

 
 

BOURRIAUD, Nicolas. Estética Relacional. São Paulo: Editora: Martins Fontes, 2009. 
 

 

. Formas de Vida: A arte moderna e a invenção de si. São Paulo: Editora: 

Martins Fontes, 2011. 
 

 
 

BOURDIEU, Pierre. A Economia das Trocas Simbólicas. São Paulo. Editora: Perspectiva, 

2011. 



200  

 

  . O Poder Simbólico. Lisboa, Portugal, Edições 70, 2014. 
 

 

  . Razões Práticas: sobre a teoria da ação. Campinas. Editora: Papirus, 1996. 
 

 

. A Dominação Masculina: A condição feminina e a violência simbólica. Rio de 

Janeiro. Editora: Best Bolso, 2014. 
 

 
 

BURGER, Peter. Teoria da Vanguarda. São Paulo, Editora: Cosac Naify: 2008. 
 

 
 

CALDEIRA, Tereza Pires do Rio. Cidade de Muros: Crime, segregação e cidadania em São 

Paulo. São Paulo, Editora: 34; Edusp, 2000. 
 

 
 

CANCLINI, Nestor G. A Sociedade sem Relatos: Antropologia estética da iminência. São 

Paulo: Editora: Edusp, 2013. 
 

 

  . A Globalização Imaginada. São Paulo: Editora: Iluminuras, 2003. 
 

 

. Culturas Híbridas: Estratégias para entrar e sair de modernidade. São Paulo, 

Editora: da Universidade de São Paulo, 2013. 
 

 

  . Leitores, Espectadores e Internautas. São Paulo, Editora: Iluminuras, 2008. 
 

 

.  Diferentes, Desiguais e Desconectados:  Mapas da interculturalidade. Rio de 

Janeiro, Editora: UFRJ, 2015. 
 

 
 

CANEVACCI, Mássimo. A cidade polifônica: Ensaio sobre a antropologia da comunicação 

urbana. São Paulo, Editora: Nobel: 1993. 
 

 

. Sincretismo: Uma exploração das hibridações culturais – São Paulo, Editora: 

Estúdio Nobel: Instituto Cultural Ítalo brasileiro, Instituto di Cultura: 1996. 
 

 
 

CARDOSO, Sérgio. O olhar viajante (do etnólogo). In: Novaes, A. O Olhar. São Paulo, 

Editora: Cia das Letras: 1988. 
 

 
 

CARERI, Francesco. Walkscapes: O caminhar como prática poética. São Paulo, Editora: G. 

Gili, 2013. 
 

 
 

CAUQUELIN, Anne. Arte contemporânea: Uma introdução. São Paulo, Editora: Martins: 

2005. 



201  
 
 

 

  . Teorias da Arte. São Paulo, Editora: Martins: 2005. 
 

 
 

CASTRO, Eduardo Viveiros de. Metafísicas Canibais: Elementos para uma antropologia 

pós-estrutural. São Paulo, Cosac Naify, 2015. 
 

 
 

CERTEAU, Michel de. A Invenção do Cotidiano 1: As artes de fazer. Petrópolis, Editora: 

Vozes: 2014. 
 

 

  . Cultura no Plural. Campinas: Editora: Papirus, 2001. 
 

 
 

CIOTTI, Naira. O Professor-Performer. Natal, RN, Editora: EDUFRN, 2014. 
 

 
 

CHAUI, Marilena. Experiência do Pensamento: Ensaio sobre a obra de Merleau-Ponty. São 

Paulo, Editora: Marins Fontes, 2002. 

CHIPP, Herschel B. Teorias da Arte Moderna. São Paulo, Editora: Martins Fontes, 1996. 

CLASTRES, Pierre. Arqueologia da Violência. São Paulo, Cosac Naify, 2014. 
 

 

. A Sociedade Contra o Estado: Pesquisa de antropologia política. São Paulo, 

Cosac Naify, 2013. 

COELHO, Teixeira. A Cultura e Seu Contrário. São Paulo, Editora: Iluminuras, 2008. 

COHEN,  Renato.  Performance  como  linguagem:  Criação  de  um  tempo  espaço  de 

experimentação. São Paulo, Editora: Perspectiva: 2002. 

COMITÊ INVISÍVEL. Aos Nossos Amigos: Crise e Insurreição. São Paulo, -1 Edição, 2016. 

CRIMP, Doublas. Sobre as Ruínas do Museu. São Paulo, Editora: Martins Fontes, Selo 

Martins, 2015. 
 

 
 

CRITICAL ART ENSEMBLE. Distúrbio eletrônico. Tradução Leila S. Mendes. São Paulo, 

Editora: Editora: Corad: 2001. 
 

 
 

CRIVELLI VISCONTI, Jacopo. Novas Derivas. São Paulo, Editora: WMF Martins Fontes, 

2014. 



202  
 
 

 

CROCCO, Fábio Luiz Tezini. Georg Lukács e a Reificação: Teoria Da Constituição Da 

Realidade Social. Revista Kínesis, Vol. I, Num. 02, Outubro de 2009, págs. 49 – 63. 
 

 
 

DANTO, Arthur C. Após o Fim da Arte: Arte Contemporânea e os Limites da História. São 

Paulo, Editora: Odisseus; Edusp, 2006. 
 

 

. A Transfiguração do Lugar-Comum: Uma Filosofia da arte. São Paulo, Editora: 

Cosac Naify, 2010. 
 

 

. O Abuso da Beleza: A estética e o conceito de arte. São Paulo, Editora: WMF 

Martins Fontes, 2015. 
 

 
 

DELEUSE, Gilles. A imanência: Uma vida, Revista Educação e Realidade, Publicação em 

Dezembro de 2002. 
 

 

  . Conversações. São Paulo, Editora: 34, 2010. 
 

 
 

DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Felix. Mil platôs: Capitalismo e esquizofrenia. Vol. 1 a 5, 

Rio de Janeiro, Editora: 34: 1995. 
 

 

  . O Anti-Édipo. São Paulo, Editora: 34, 2011. 
 

 
 

DEWEY, John. Arte como Experiência. São Paulo, Editora: Martins Fontes, 2010. 
 

 
 

DI FELICE, Máximo. Paisagens Pós-urbanas: O fim da experiência urbana e as formas 

comunicativas do habitar. São Paulo, Editora: Editora: Anablume, 2009. 
 

 
 

DI   GIOVANNI,   Julia  Ruiz.  Artes  do   Impossível:  Protesto  de   rua  no   movimento 

antiglobalização. São Paulo, Editora: Editora: Anablume, Fapesp, 2012. 
 

 
 

DIDI-HUBERMAN. Georges. O que Vemos e O que Nos Olha. São Paulo, Editora: 34, 

2010. 
 

 

  . Diante da Imagem. São Paulo, Editora: 34, 2013. 
 

 
 

DIÓGENES,  Glória.  Cartografias  da  cultura  e  da  violência:  Gangues,  galeras  e  o 

movimento hip hop - São Paulo, Editora: Editora: Anablume: 1998. 



203  

 

EAGLETON, Terry. Ideia de Cultura. São Paulo, Editora: Unesp, 2011. 
 

 

  . Ideologia. São Paulo, Editora: Boitempo, 1997. 
 

 
 

FERREIRA, Glória; COTRIM, Cecília. Escritos de Artistas: Anos 60/70. Rio de Janeiro, 

Editora: Zahar, 2006. 
 

 
 

FREIRE, Cristina. Arte Contemporânea: Preservar o que? São Paulo, Editora: do Museu 

de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, 2015. 
 

 
 

FLUSSER, Vilém. Filosofia da Caixa Preta. São Paulo, Editora: Hucitec: 1985. 
 

 

. O Mundo Codificado: Por uma filosofia do design e da comunicação - São 

Paulo, Editora: Cosac Naify: 2007. 
 

 

. O Universo das Imagens Técnicas: Elogio da Superficialidade – São Paulo, 

Editora: Anablume: 2008. 
 

 
 

FRAYZE-PEREIRA, João Augusto. Arte, Dor. São Paulo, Editora: Ateliê: 2010. 

FREITAG, Barbara. Teorias da Cidade. Campinas, SP, Editora: Papirus, 2012. 

FOSTER, Hal. O Retorno do Real: A vanguarda no final do século XX. São Paulo, Editora: 

Cosac Naify, 2014. 
 

 
 

FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir. Petrópolis, Editora: Vozes, 2014. 
 

 

  .Microfísica do poder. Rio de Janeiro, Editora: Graal, 1979. 
 

 
 

GEERTZ, Clifford. Nova luz sobre a antropologia. Rio de Janeiro, Editora: Jorge Zahar, 

2001. 
 

 
 

 

Kogan: 1989. 

. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro, Editora: Editora: Guanabara- 

 

 

  . O Saber Local: Novos ensaios sobre antropologia interpretativa. 

Petrópolis, Editora: Vozes: 1997. 



204  

 

GILROY, Paul. O Atlântico Negro: Modernidade e dupla consciência. São Paulo, Editora 34; 

Rio de Janeiro: Universidade Cândido Mendes, Centro de Estudos Afro-Asiáticos, 2012 

GLUSBERG. Jorge. A Arte da Performance. São Paulo, Editora: Perspectiva, 2011. 

GOLDBERG. RoseLee. A Arte da Performance: Do futuro ao presente. Lisboa, Portugal, 

Editora: Orfeu Negro, 2012. 
 

 
 

GONÇALVES, Lisbeth Rebolo. O Museu e a Exposição de Arte No Século XX. São Paulo, 

Editora: da Universidade de São Paulo/Fapesp: 2004. 

GREENBERG. Clement. Estética Doméstica. São Paulo, Editora: Cosac Naify, 2002. 

GROYS, Borys. Sobre lo Nuevo. Fecha publicações, deciembre de 2002. 
 

 

  . Poetics vs, Aesthetics. In Going Public. E-flux jornal. Sternberg press, 2010. 
 

 
 

HALL, Stuart. Da Diáspora: Identidade e Mediações Culturais. Belo Horizonte, Editora: 

UFMG, 2013. 
 

 
 

 

2005. 

. A identidade cultura na pós-modernidade. Editora: Rio de Janeiro: DP&A, 

 

 

  . Cultura e Representação. Rio de Janeiro. Editora: PUC-Rio: Apicuri, 2016. 
 

 
 

HARVEY, David. et al. Occupy: Movimentos de protestos que tomaram as ruas. São Paulo, 

Editora: Boitempo; Carta Maior, 2012. 
 

 
 

HAUSER, Arnold. História Social da Literatura e da Arte. São Paulo, Editora: Martins 

Fontes, 1998. 
 

 
 

HEGEL G. W. F. A Ciência da lógica. São Paulo: Editora: Barcarolla, 2011. 
 

 
 

HONNETH, Axel. Luta Por Reconhecimento: A gramática moral dos conflitos sociais. São 

Paulo, Editora: 34, 2009. 
 

 
 

INTERNACIONAL SITUACINISTA. Apologia da Deriva: Escritos Situacionistas sobre a 

Cidade. Org. Paola Berenstein Jacques - Rio de Janeiro, Editora: Casas da Palavra, 2003. 



205  
 
 

 

JACQUES, Paola B. Errâncias Urbanas: A arte de andar pela cidade. In Revista Arqtexto – 

Periódico Cientifico da UFMG, 2005. 
 

 
 

JAMESON, Frederic. A cultura do dinheiro. Ensaio sobre a globalização. Rio de Janeiro: 

Editora: Vozes, 2001. 
 

 

. Modernidade Singular: Ensaio sobre a ontologia do presente. Rio de Janeiro. 

Editora: Civilização Brasileira, 2015. 
 

 
 

JESUS, Tiago  Machado  de.  O  “Efeito  Beaubourg”  na  perspectiva  de  Daniel  Buren, 

REVISTA ANGELUS NOVUS - nº 2 - julho de 2011. 
 

 
 

KANT,  Immanuel.  Crítica  da  Faculdade  do  Juízo.  Rio  de  Janeiro,  Editora:  Forense 

Universitária, 2010. 
 

 
 

KRAUSS,  Rosalind.  O  Caminho  da  Escultura  Moderna.  São  Paulo,  Editora: Martins 

Fontes, 2017. 
 

 
 

LEÃO, Lúcia. O Labirinto da Hipermídia: Arquitetura e navegação no ciberespaço. São 

Paulo, Editora: Iluminuras, 2005. 
 

 
 

LEFEBVRE, Henry. A vida cotidiana no mundo moderno. São Paulo, Editora: Ática, 1991. 
 

 

  . O Direito à Cidade. São Paulo, Editora: Centauro, 2001. 

LE GOFF, Jacques. Por Amor às Cidades. São Paulo, fundação Editora: da UNESP, 1998. 

LEHMANN, Hans Thies. Teatro pós-dramático. São Paulo: Cosac Naify, (1999) 2007. 

LÉVY. Pierre. A Inteligência Coletiva: por uma antropologia do ciberespaço. São Paulo, 

Editora: Loyola, 2011. 
 

 

. As Tecnologias da Inteligência: O futuro do pensamento na era da informática. 

São Paulo, Editora: 34, 2010. 
 

 

  . Cibercultura. São Paulo, Editora: 34, 2010. 



206  

 

LÉVI-STRAUSS, Claude. A ciência do Concreto. In O Pensamento Selvagem; Tradução de 

Tânia Pellegrini, 12º Editora: Campinas, SP, Editora: Papirus, 2012. 

LIPOVETSKY, Gilles. Os Tempos Hipermodernos. São Paulo, Editora: Barcarolla: 2004. 

LIPOVETSKY,  Gilles;  SERROY,  Jean.  A  Estetização  do  Mundo  –  Viver  na  era  do 

capitalismo artista. São Paulo: Editora: Companhia das Letras, 2013. 
 

 

. A Cultura-Mundo: Resposta a uma sociedade desorientada. São Paulo: Editora: 

Companhia das Letras, 2011. 
 

 
 

LOPES, Alice Cassimiro; MENDONÇA, Daniel de. A Teoria do Discurso de Ernesto 

Laclau: Ensaios críticos. Organizadores: Alice Cassimiro Lopes, Daniel de Mendonça. São 

Paulo, Editora: Annablume, 2015. 
 

 
 

LUKÁCS, Georg. História e Consciência de Classe. São Paulo: Editora: Martins Fontes, 

2003. 
 

 
 

LYOTARD,  Jean-François.  A  Condição  Pós-Moderna.  Rio  de  Janeiro,  Editora:  José 

Olympio, 2015. 
 

 
 

MACHADO, Arlindo. (org.). Made In Brasil: Três décadas do vídeo brasileiro. São Paulo, 

Editora: Iluminuras, 2007. 
 

 
 

MAFFESOLI, Michel. O tempo das tribos: o declínio do individualismo nas sociedades de 

massa. Rio de Janeiro, Editora: Forense Universitária, 2000. 
 

 
 

 

Record, 2001. 

. Sobre o nomadismo: vagabundagens pós-modernas. Rio de Janeiro, Editora: 

 

 

  . A Contemplação do Mundo. Porto Alegre, Editora: Artes e Ofícios, 1995. 

MARX, Karl. Manuscritos econômico-filosóficos. São Paulo: Editora: Boitempo, 2008. 

MEJÍA, Margarita Rosa Gaviria. Representações Sociais E Fetichismo Da Mercadoria. 

Fusca. Revista Destaques Acadêmicos, Vol. 4, N. 2, 2012 - Cchj/Univates . 
 

 
 

MESQUITA, André. Insurgências Poéticas: Arte ativista e ação coletiva. São Paulo, Editora: 

Annablume, 2011. 



207  
 
 

 

MONGIN, Oliver. A Condição Urbana: A cidade na era da globalização. São Paulo: Editora: 

Estação Liberdade, 2009. 
 

 
 

MORIN,  Edgar.  Cultura  de  Massas  no  século  XX.  Rio  de  Janeiro,  Editora:  Forense 

Universitária, 1981. 
 

 
 

NUNES, Fábio Oliveira. Ctrl + Art + Del: Distúrbio em arte e tecnologia. São Paulo, 

Editora: Perspectiva, 2010. 
 

 
 

O'DORERTY, Brian. No Interior do Cubo Branco: A ideologia do espaço da arte. São 

Paulo, Editora: Marins Fontes, 2002 
 

 
 

PAIS,  José  Machado; BLASS,  Leila  Maria  da  Silva.  (org.).  Tribos  Urbanas:  Produção 

Artística e identidade. São Paulo, Editora: Annablume, 2004. 
 

 
 

PALLAMIN, Vera. Arte, Cultura e Cidade: Aspectos estético-políticos contemporâneos. São 

Paulo, Editora: Annablume, 2015. 

PAREYSON, Luigi. Os Problemas da Estética. São Paulo, Editora: Martins Fontes, 1997. 

PÊCHEUX, Michel. Semântica do Discurso: Uma crítica a afirmação do óbvio. Campinas, 

SP, Editora da Uniamp, 2014. 
 

 
 

PEDROSA, Mário. Mundo, Homem, Arte em Crise. São Paulo, Editora: Perspectiva: 1986. 
 

 

  . Arquitetura: Ensaios Críticos: Mário Pedrosa. São Paulo, Cosac Naify, 2015. 
 

 
 

PERNIOLA, Mário.   Pensando o Ritual: Sexualidade, morte, mundo. São Paulo, Editora: 

Studio Nobel: 2000. 
 

 
 

RANCIÈRE, Jacques. A partilha do sensível: estética e política. São Paulo: Editora: 34, 

2009. 
 

 

  . O Inconsciente Estético. São Paulo: Editora: 34, 2009. 
 

 

  . O Espectador Emancipado. São Paulo, Editora: WMF Marins Fontes, 2012. 



208  

 

RICOEUR, Paul. Hermenêutica e ideologia. Petrópolis RJ, Editora: Vozes, 2013. 

ROLNIK, S.; GUATTARI, F. Cartografias do Desejo. Petrópolis, Vozes: 1986. 

SAFATLE,   Vladimir.   Grande   Hotel  Abismo:   Por   uma   reconstrução   da   teoria   do 

reconhecimento. São Paulo, Editora: WMF Marins Fontes, 2012. 
 

 

. O Circuito dos Afetos: Corpos políticos, desamparo e o fim do indivíduo. São 

Paulo, Editora: Cosac Naify, 2015. 
 

 
 

SAID,  Edward  W.  Orientalismo,  o  Oriente  como  invenção  do  Ocidente.  São  Paulo. 

Editora: Companhia das letras, 2007. 
 

 
 

SANTAELA, Lucia. Semiótica Aplicada. São Paulo, Editora: Pioneira Thomson Lerning, 

2002. 
 

 
 

SANTOS, Boaventura de Sousa. A crítica da razão indolente: Contra o desperdício da 

experiência. São Paulo, Editora: Cortez: 2009. 
 

 

. Pelas Mãos de Alice: O Social e o Político na pós-modernidade. São Paulo, 

Editora: Cortez: 2010. 
 

 

. Reconhecer para Libertar: Os caminhos do cosmopolitismo multicultural. Rio 

de Janeiro. Editora: Civilização Brasileira, 2003. 
 

 
 

SCHECHNER, Richard. “O que é performance?”, Im Performance studies: an introduccion, 

second edition. New York & London: Routledge, 2006. 
 

 
 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho Científico. São Paulo, Editora: 

Cortez, 2002. 
 

 
 

SILVA, Armando. Imaginários, estranhamentos urbanos. São Paulo, Edições Sesc São 

Paulo, 2014. 
 

 

. Atmosferas Urbanas: Grafite, arte pública, nichos estéticos. São Paulo, Edições 

Sesc São Paulo, 2014. 
 

 
 

SPIVAK, Gayatri Chakravorty. Pode O subalterno Falar? Belo Horizonte, Editoa UFMG, 

2010. 



209  
 
 

 

SUBIRATS, Eduardo. A Existência Sitiada. São Paulo. Editora: Romano Guerra, 2010. 
 

 
 

TRIVINHO, Eugênio. Glocal: Visibilidade midiática, imaginário bunker e exisência em 

tempo real. São Paulo, Editora: Annablume, 2012. 
 

 
 

TRIAU,  Christophe.  Choralités  diffractés:  la  communuté  em  creux.  In  Alternatives 

théâtrales, nº 76-77, 15 de jul de 2010. 
 

 
 

TILBURI, Márcia. Filosofia Cinza: A Melancolia e o Corpo nas Dobras da Escrita. Porto 

Alegre, Editora: Escritos: 2004. 
 

 
 

TOURAINE, Alain. Um Novo Paradigma: para compreender o mundo de hoje. Petrópolis, 

Editora: Vozes, 2006. 
 

 
 

TURNER, Victor. Dramas, Campos e Metáforas: Ação simbólica na sociedade humana. 

Niterói, Editora: da Universidade Federal Fluminense: 2008. 
 

 
 

VIRILIO, Paul. O espaço Crítico. São Paulo, Editora: 34, 1993. 
 

 

              . Estética da Desaparição. Rio de Janeiro, Editora: Contraponto, 2015. 
 

 
 

WILLIAMS, Raymond. Política do Modernismo: Contra os novos conformistas. São Paulo, 

Editora: Unesp 2011. 
 

 
 

ZUNTHOR, Paul. Performance, recepção e leitura. São Paulo, Editora: Cosac Naify: 2007 
 
 
 

 
Teses: 

 

 
 

LARA, A. H. Tribos Urbanas: transcendências, rituais, corporalidades e (re)significações. 

ECA-USP.  São  Paulo,  2002.  Tese  de  doutoramento  em  Ciências  da  Comunicação. 

Orientadora: Profª. Drª. Solange Martins Couceiro de Lima. 
 

 
 

SPERLING, David Moreno. Espaço e evento: Considerações críticas a arquitetura 

contemporânea. Tese de Doutorado, FAU USP, 2008. 



210  

 

STIGGER, Verônica. Arte, mito e rito na modernidade: A dimensão mítica em Piet 

Mondrian e Kasimir Malevitch, a dimensão ritual em Kurt Schwitters e Marcel Duchamp. 

Tese de doutorado, IES, USP, 2005. 
 
 
 
 
 

 
Artigos publicados na internet 

 

 
 

ADAMS, Gavin. Coletivos de arte e a ocupação Prestes Maia em São Paulo. Disponível 

em:  https://artecontemporaneanaocupacaoprestesmaia.wordpress.com/29-2/ Acesso em 18 de 

novembro de 2015. 
 

 
 

ARANTES, Otília B. F. A “Virada Cultural” do Sistema das Artes. Disponível em: 

https://comunidadesintencionais.files.wordpress.com/2009/09/a-e2809cvirada- 

culturale2809d-do-sistema-das-artes-otilia-arantes.pdf Acesso em 03 de março de 2016. 
 

 

. Os novos museus. Disponível em: 

http://novosestudos.org.br/v1/files/uploads/contents/65/20080624_os_novos_museus.pdf 

Acesso em: 03 de março de 2016 
 

 
 

BEZERRA, Marlos A. & TAKEUTI, Norma. Cultura Sociologia Clínica e Intervenção 

Comunitária. Disponível em: 

http://www.periodicos.ufrn.br/index.php/extensaoesociedade/article/view/2111/1533 Acesss o em: 

17 de agosto de 2016. 
 

 
 

BISHOP, Claire. A virada social: colaboração e seus desgostos. Disponível emhttp://www.e- 

publicacoes.uerj.br/index.php/concinnitas/article/view/22825/16284 Acesso em: 25 de 

outubro de 2016. 
 

 
 

BRISSAC, Nelson. Isso aqui é um Negócio. Operação de Captura da Arte e da Cidade. 

Disponível em:  http://www.artecidade.org.br/novo/publicacoes/negocio.pdf Acesso em 20 de 

agosto de 2015 
 

 
 

DAWSEY, John Cowart. Schechner, teatro e antropologia. Disponível em: 

http://www.revistas.usp.br/cadernosdecampo/article/view/36806 Acesso em 29 de Agosto de 

2016. 
 

 

. Turner, Benjamin e Antropologia da Performance: O lugar olhado (e ouvido) 

das  coisas.  Disponível  em:   http://revistas.ufpr.br/campos/article/view/7322  Acesso  em: 

Acesso e 09 de Março de 2016. 

https://artecontemporaneanaocupacaoprestesmaia.wordpress.com/29-2/
https://comunidadesintencionais.files.wordpress.com/2009/09/a-e2809cvirada-culturale2809d-do-sistema-das-artes-otilia-arantes.pdf
https://comunidadesintencionais.files.wordpress.com/2009/09/a-e2809cvirada-culturale2809d-do-sistema-das-artes-otilia-arantes.pdf
https://comunidadesintencionais.files.wordpress.com/2009/09/a-e2809cvirada-culturale2809d-do-sistema-das-artes-otilia-arantes.pdf
http://novosestudos.org.br/v1/files/uploads/contents/65/20080624_os_novos_museus.pdf
http://novosestudos.org.br/v1/files/uploads/contents/65/20080624_os_novos_museus.pdf
http://www.periodicos.ufrn.br/index.php/extensaoesociedade/article/view/2111/1533
http://www.periodicos.ufrn.br/index.php/extensaoesociedade/article/view/2111/1533
http://www.artecidade.org.br/novo/publicacoes/negocio.pdf
http://www.revistas.usp.br/cadernosdecampo/article/view/36806
http://revistas.ufpr.br/campos/article/view/7322


211  

 

FOSTER, Hal. Museu sem fim: Não param de surgir instituições de arte no mundo afora. 

Mas por que? Disponível em: http://piaui.folha.uol.com.br/materia/museus-sem-fim/ Acesso 

em: 19 e outubro de 2016. 
 

 
 

COSTA, Joana Dar’k. Cartografia da Subjetividade Contemporânea. Disponível em: 
http://www.encontro2011.abrapso.org.br/trabalho/view? 

q=YToyOntzOgY6InBhcmFtcy17czozNjoyYToxOntzOjExOiJJRF9UUkFCQUxITyl7czo0OiIyNTg2Ijt9IjtzOjE6ImgiO3MzI6IjEwMmE0NDEyYmRKYTkzNmI 

wOTE1ZDI2WI2ZDdkMDZkIjt9   Aceso em 02 de Março de 2017. 

 

 

CROCCO, Fábio. Georg Lukács e a reificação: Teoria da constituição da realidade social. 

Disponível em: 

http://www.marilia.unesp.br/Home/RevistasEletronicas/Kinesis/Artigo04.F.Crocco.pdf 

Acesso em 21 de Setembro de 2016 
 

 

GUERRA, Vânia Maria Lescano. A Análise do Discurso de Linha Francesa e a Pesquisa nas 

Cieêncais Humanas. Disponível em: 

https://anaisonline.uems.br/index.php/sciencult/article/view/3274 Acesso em: 05 de março de 

2016. 
 

 
 

GHIRALDELLI, Paulo Jr. Filosofia como crítica cultural. Disponível em: 

http://ghiraldelli.pro.br/wp-content/uploads/Imanência.pdfhttp://"http://ghiraldelli.pro.br/wp- 

content/uploads/Iman%C3%AAncia.pdfhttp:// Acesso e 09 de Março de 2016. 
 

 
 

GREGORIO, Rafael. Quebrada paulistana leva gíria de pipa, candomblé e flashmob à 

Bienal.  Disponível  em:  http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2014/09/1508645-quebrada- 

paulistana-leva-giria-de-pipa-candomble-e-flashmob-a-bienal.shtml- Acesso em 29 de Agosto 

de 2016. 
 

 
 

LAGE, Allene Carvalho, Da subversão dos lugares convencionais de produção do 

conhecimento à epistemologia de fronteira: Que metodologias podemos construir com os 

movimentos sociais?  Disponível em:  http://eces.revues.org/1394; DOI:  10.4000/eces.1394 

Acesso em 12 de Julho de 2016. 
 

 
 

MOLON, Susana Inês. Notas sobre constituição do sujeito, subjetividade e linguagem. 

Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/pe/v16n4/a12v16n4 Acesso em 20 de Fevereiro de 

2017. 
 

 
 

MULLER, Regina Polo. Corpo em movimento e sujeito-personagem: discussão 

teóricometodológica sobre uma pesquisa em dança indígena. Disponível em: 

http://www.portalabrace.org/vcongresso/textos/pesquisadanca/Regina%20Polo%20Muller 

%20-%20Corpo%20em%20movimento%20e%20sujeito%20personagem%20discussao 

%20teorico%20metodologica%20sobre%20uma%20pesquisa%20em%20danca 

%20indigena.pdf Acesso em 12 de Outubro de 2016. 

http://piaui.folha.uol.com.br/materia/museus-sem-fim/
http://www.encontro2011.abrapso.org.br/trabalho/view?q=YToyOntzOgY6InBhcmFtcy17czozNjoyYToxOntzOjExOiJJRF9UUkFCQUxITyl7czo0OiIyNTg2Ijt9IjtzOjE6ImgiO3MzI6IjEwMmE0NDEyYmRKYTkzNmIwOTE1ZDI2WI2ZDdkMDZkIjt9
http://www.encontro2011.abrapso.org.br/trabalho/view?q=YToyOntzOgY6InBhcmFtcy17czozNjoyYToxOntzOjExOiJJRF9UUkFCQUxITyl7czo0OiIyNTg2Ijt9IjtzOjE6ImgiO3MzI6IjEwMmE0NDEyYmRKYTkzNmIwOTE1ZDI2WI2ZDdkMDZkIjt9
http://www.encontro2011.abrapso.org.br/trabalho/view?q=YToyOntzOgY6InBhcmFtcy17czozNjoyYToxOntzOjExOiJJRF9UUkFCQUxITyl7czo0OiIyNTg2Ijt9IjtzOjE6ImgiO3MzI6IjEwMmE0NDEyYmRKYTkzNmIwOTE1ZDI2WI2ZDdkMDZkIjt9
http://www.encontro2011.abrapso.org.br/trabalho/view?q=YToyOntzOgY6InBhcmFtcy17czozNjoyYToxOntzOjExOiJJRF9UUkFCQUxITyl7czo0OiIyNTg2Ijt9IjtzOjE6ImgiO3MzI6IjEwMmE0NDEyYmRKYTkzNmIwOTE1ZDI2WI2ZDdkMDZkIjt9
http://www.encontro2011.abrapso.org.br/trabalho/view?q=YToyOntzOgY6InBhcmFtcy17czozNjoyYToxOntzOjExOiJJRF9UUkFCQUxITyl7czo0OiIyNTg2Ijt9IjtzOjE6ImgiO3MzI6IjEwMmE0NDEyYmRKYTkzNmIwOTE1ZDI2WI2ZDdkMDZkIjt9
http://www.marilia.unesp.br/Home/RevistasEletronicas/Kinesis/Artigo04.F.Crocco.pdf
http://www.marilia.unesp.br/Home/RevistasEletronicas/Kinesis/Artigo04.F.Crocco.pdf
https://anaisonline.uems.br/index.php/sciencult/article/view/3274
http://ghiraldelli.pro.br/wp-content/uploads/Iman%C3%AAncia.pdfhttp%3A/
http://ghiraldelli.pro.br/wp-
http://ghiraldelli.pro.br/wp-
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2014/09/1508645-quebrada-paulistana-leva-giria-de-pipa-candomble-e-flashmob-a-bienal.shtml-
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2014/09/1508645-quebrada-paulistana-leva-giria-de-pipa-candomble-e-flashmob-a-bienal.shtml-
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2014/09/1508645-quebrada-paulistana-leva-giria-de-pipa-candomble-e-flashmob-a-bienal.shtml-
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2014/09/1508645-quebrada-paulistana-leva-giria-de-pipa-candomble-e-flashmob-a-bienal.shtml-
http://eces.revues.org/1394%3B
http://www.scielo.br/pdf/pe/v16n4/a12v16n4
http://www.portalabrace.org/vcongresso/textos/pesquisadanca/Regina%20Polo%20Muller%20-%20Corpo%20em%20movimento%20e%20sujeito%20personagem%20discussao%20teorico%20metodologica%20sobre%20uma%20pesquisa%20em%20danca%20indigena.pdf
http://www.portalabrace.org/vcongresso/textos/pesquisadanca/Regina%20Polo%20Muller%20-%20Corpo%20em%20movimento%20e%20sujeito%20personagem%20discussao%20teorico%20metodologica%20sobre%20uma%20pesquisa%20em%20danca%20indigena.pdf
http://www.portalabrace.org/vcongresso/textos/pesquisadanca/Regina%20Polo%20Muller%20-%20Corpo%20em%20movimento%20e%20sujeito%20personagem%20discussao%20teorico%20metodologica%20sobre%20uma%20pesquisa%20em%20danca%20indigena.pdf
http://www.portalabrace.org/vcongresso/textos/pesquisadanca/Regina%20Polo%20Muller%20-%20Corpo%20em%20movimento%20e%20sujeito%20personagem%20discussao%20teorico%20metodologica%20sobre%20uma%20pesquisa%20em%20danca%20indigena.pdf


212  
 
 

 

. Ritual, Schechner e Performance. Disponível em:http://www.scielo.br/scielo.php? 

script=sci_arttext&pid=S0104-71832005000200004 Acesso em: 25 de Agosto de 2016. 
 

 

  . Corpo em movimento e sujeito-personagem: discussão teórico-metodológica 
 

sobre uma pesquisa em dança indígena. Disponível em: 

http://www.portalabrace.org/vcongresso/textos/pesquisadanca/Regina%20Polo%20Muller 

%20-%20Corpo%20em%20movimento%20e%20sujeito%20personagem%20discussao 

%20teorico%20metodologica%20sobre%20uma%20pesquisa%20em%20danca 

%20indigena.pdf Acesso em 01 de Outubro de 2015. 

 
ORTIZ, Renato. A Escola de Frankfurt e a Questão Cultural. Disponível em: 

http://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_01/rbcs01_05.htm Acesso em 14 de 

Maio de 2016. 

 
RÜDIGER, Francisco. A Escola de Frankfurt e a Trajetória da Crítica à Indústria 

Cultural. Disponível em:  http://piwik.seer.fclar.unesp.br/estudos/article/viewFile/903/767 

Acesso em: 15 de abril de 2016. 

 
ZANATTA,  Claudia.  De  Intenções:  Algumas   notas  sobre  arte  pública  participativa. 

Disponível em: http://www.anpap.org.br/anais/2010/pdf/cpa/claudia_zanata.pdf  Acesso em 

12 de fevereiro de 2017. 
 
 
 

 
Documentários 

 
 
 

 
Estamira (Filme documentário). Marcos Prado, (BR), 112 minutos, 2005. 

 

 
 

Zagati (documentário). Edu Felistoque & Nereu Cerdeira, (BR), 16 minutos, 2002. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0104-71832005000200004
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0104-71832005000200004
http://www.portalabrace.org/vcongresso/textos/pesquisadanca/Regina%20Polo%20Muller%20-%20Corpo%20em%20movimento%20e%20sujeito%20personagem%20discussao%20teorico%20metodologica%20sobre%20uma%20pesquisa%20em%20danca%20indigena.pdf
http://www.portalabrace.org/vcongresso/textos/pesquisadanca/Regina%20Polo%20Muller%20-%20Corpo%20em%20movimento%20e%20sujeito%20personagem%20discussao%20teorico%20metodologica%20sobre%20uma%20pesquisa%20em%20danca%20indigena.pdf
http://www.portalabrace.org/vcongresso/textos/pesquisadanca/Regina%20Polo%20Muller%20-%20Corpo%20em%20movimento%20e%20sujeito%20personagem%20discussao%20teorico%20metodologica%20sobre%20uma%20pesquisa%20em%20danca%20indigena.pdf
http://www.portalabrace.org/vcongresso/textos/pesquisadanca/Regina%20Polo%20Muller%20-%20Corpo%20em%20movimento%20e%20sujeito%20personagem%20discussao%20teorico%20metodologica%20sobre%20uma%20pesquisa%20em%20danca%20indigena.pdf
http://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_01/rbcs01_05.htm
http://piwik.seer.fclar.unesp.br/estudos/article/viewFile/903/767
http://www.anpap.org.br/anais/2010/pdf/cpa/claudia_zanata.pdf

	Performances Urbanas: Economia Estética, Poéticas e Singularidades Múltiplas
	AGRADECIMENTOS
	RESUMO
	ABSTRACT
	Lista de ilustrações
	SUMÁRIO
	INTRODUÇÃO
	A performance como prática cotidiana
	Economia estética
	Aspectos históricos

	1 EXPERIÊNCIAS ARTÍSTICAS NO COTIDIANO URBANO
	1.1 Experiências estéticas e experiências urbanas
	1.2 Análise I - Performances Urbanas
	1.3 Análise II - Derivas performáticas
	1.4 Análise III – Coralidades performativas
	1.4.1 Corpos mantendo liames que os prendem a uma consciência coletiva
	1.4.2 Análise
	1.4.3 Os Dispositivos
	1.4.4 “Colo, colo, colo”


	2 PERFORMANCES ARTÍSTICAS E SINGULARIDADES
	2.1 A performance vista de dentro
	2.1.1 Registros
	2.1.2 Intervenções, referencialidades e inversões simbólicas
	2.1.3 Performance como cultura urbana

	2.2 A performatividade da deriva no meio urbano contemporâneo
	2.3 Análise IV

	3 TÁTICAS DE RESISTÊNCIA E DE RECONHECIMENTO.
	3.1 Produção estética das bordas
	3.2 Intervenções, ocupações e habitações
	3.3 As sonoridades urbanas como formas poéticas
	3.4 Intervenções como resistência e reconhecimento

	4 IDENTIFICAÇÃO E PERTENCIMENTO
	4.1 Objetificação e estetização
	4.2 O estatuto do Museu Contemporâneo
	4.3 As inovações no campo das experiências artísticas e os Museus
	4.4 Objetos de arte e objetos do cotidiano

	CONSIDERAÇÕES FINAIS
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 


