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Resumo 

 

Este trabalho trata das intervenções urbanas dos 

coletivos de arte independente como contraposição a o espaço 

produzido na cidade de São Paulo durante os anos da  

ditadura militar (1964-1985); com foco nos grupos V iajou 

Sem Passaporte e 3Nós3, em atuação da segunda metad e da 

década de 1970 à primeira metade da década de 1980.  Para 

tanto, suas intervenções são consideradas como disr upções 

estético-políticas, capazes de provocar desvios e i nspirar 

outras formas de vida cotidiana, durante um importa nte 

momento de transição política: de um regime militar  para a 

democracia.  

 

 

Abstract 

 

This research deals with urban interventions of 

independent art collective as opposed to the space produced 

by the Brazilian military dictatorship (1964-1985);  

focusing on groups as Viajou Sem Passaporte and [Tr aveled 

Without Passport] and 3Nós3 [3We3] in the period th at 

reaches the second half of the 1970s and the first half of 

the 1980s. Therefore, we consider their interventio ns as 

aesthetic-political disruptions, capable of causing  

deviations and inspire other forms of everyday life  during 

an important moment of political transition: from m ilitary 

rule to democracy. 
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Marcel Duchamp e Eve Babitz, 1963, Califórnia 
(imagem: Julian Wasser).   

 

Duchamp nos mostrou que todas as artes, sem 
excluir a dos olhos, nascem e terminam em uma 
zona invisível. À lucidez do instinto opôs o 
instinto da lucidez: o invisível não é obscuro 
nem misterioso, mas transparente. 

Octavio PAZ (2012, p. 09)  
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Introdução 

 

 

A ideia desta dissertação começou há bastante tempo , 

quando passei a observar as intervenções artísticas  na 

cidade de São Paulo e descobri como elas podem ser 

determinantes na produção do espaço urbano. Foi nes te 

período que conheci artistas que entendiam o espaço  não 

mais como algo passivo, vazio ou, então, como um “p roduto” 

que não tem outro sentido senão o de ser trocado e 

consumido.  

O Teatro Oficina foi o primeiro grupo artístico a m e 

chamar a atenção nesse sentido, quando a peça Os Sertões - 

a luta II  (2006) estava em cartaz. A peça começava com um 

discurso inflamado do diretor José Celso Martinez C orrêa 

contra a construção de um shopping no terreno ao la do do 

teatro da companhia, no bairro do Bexiga. Ele defen dia, 

ainda, a instalação da Universidade Antropofágica de Teatro  

no espaço.  

A ideia do grupo de usar o terreno vizinho vinha de  

longa data e fazia parte, inclusive, de um projeto 

realizado em 1982 pelos arquitetos Lina Bo Bardi e Edson 

Elito. Ambos desenvolveram uma proposta de expansão  do 

Teatro Oficina, transformando-o em um Teatro Estádi o, 

conformado por uma praça pública, com áreas verdes,  para 

proporcionar a “respiração” do bairro. Tal complexo  seria 

gerido por um conselho de representantes dos movime ntos 

culturais e teatrais brasileiros e mesmo internacio nais.  

Para alcançar esse objetivo, a Associação do Teatro  

Oficina lutou pelo tombamento do edifício por parte  do 

CONDEPHAAT e do IPHAN1. Os artistas alegavam que o imóvel 

                                                      
1
 Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueol ógico, Artístico e 

Turístico, ligado à Secretária de Cultura do Estado  de São Paulo, e 
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era um bem cultural com profunda significação para o 

processo de transformação do teatro brasileiro e pe diam a 

definição da região como Zona Especial de Preservaç ão 

Cultural (ZEPEC). 2  

 

Teatro Oficina, perspectiva de Edson Jorge Elito a 
partir de concepção original de Lina Bo Bardi (BARD I 
et al ., 1999). 

 

Apesar das mudanças na legislação alcançadas pelo 

Teatro Oficina, o apresentador Silvio Santos propri etário 

do terreno vizinho, continuou o seu plano de constr uir o 

empreendimento comercial. Daí a importância da luta  e das 

articulações do grupo, juntamente com os simpatizan tes da 

causa, capazes de bloquear o andamento do projeto a té hoje.   

No mesmo ano de 2006, foi encenada também a peça BR3: 

Brasilândia - Brasília - Brasiléia  (2006), do Teatro da 

Vertigem, que despertou meu interesse por seu viés site 

specific . A peça aconteceu em uma embarcação dentro do rio 

Tietê e também nas suas margens, em um percurso que  se 

estendia do Cebolão de Pinheiros ao viaduto da Rodo via dos 

                                                                                                                                                            

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacio nal, 
respectivamente.  
2
 Conforme o Plano Diretor Estratégico da Subprefeitu ra da Sé, as ZEPEC 

são áreas destinadas à preservação do patrimônio hi stórico e 
artístico.  
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Bandeirantes. A peça proporcionou aos espectadores uma 

mudança geral de perspectiva em relação ao rio e as  

marginais, pois, a maioria estava acostumada a desp rezar o 

Tietê e a enxergá-lo como esgoto, não como um rio. Tornou-

se evidente, então, como a experiência teatral pode  

ressignificar a visão da cidade. 

O próprio processo de criação da peça, conforme 

relatado pelos artistas, trouxe à tona questões urb anas 

soterradas por camadas e mais camadas de cotidiano,  

descobertas durante sua pesquisa de campo; um percu rso 

geográfico por três diferentes "Brasis": Brasilândi a 

(bairro da periferia da cidade de São Paulo), Brasí lia 

(capital brasileira, situada no centro do país) e B rasiléia 

(cidade no extremo do Estado do Acre, localizada qu ase na 

fronteira com a Bolívia) 3. 

 

Peça BR3: Brasilândia - Brasília – 
Brasiléia  (Nelson Kao in. 
<http://www.teatrodavertigem.com.br> 
acesso em 06/03/2015). 

 

Com o intuito de aprofundar minhas pesquisas sobre 

intervenções artísticas site specific,  como a da peça BR3, 

passei a fazer parte do grupo de estudos do Teatro da 

Vertigem. Isso me levou a participar do processo de  criação 

do espetáculo Bom Retiro 958 metros (2012), apresentado nas 

                                                      
3
 <http://www.teatrodavertigem.com.br> acesso em 06/03 /2015.  
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ruas do bairro do Bom retiro, como estagiária na ár ea de 

direção 4.  

Cumpre registrar que, além dessa experiência, també m 

realizei intervenções nas cidades de São Paulo e Ri o de 

Janeiro, tanto como membro do Ocupeacidade, quanto na 

companhia de outros artistas intervencionistas. O c oletivo 

OCUPEACIDADE surgiu em São Paulo, em meados do ano de 2006, 

com uma proposta de unir pessoas interessadas em pr oduzir 

coletivamente ações artísticas nos diversos espaços  da 

cidade de maneira a criar novas relações com o terr itório 

vivido cotidianamente pelos seus habitantes, sejam eles 

artistas ou não.  

Desde então, o Ocupeacidade vem propondo ações onde  o 

processo de produção coletiva constitui o método de  

trabalho como, por exemplo, o projeto Sonho meu imóveis , 

que participei do ano de 2011 a 2012. Ele foi um ps eudo-

empreendimento imobiliário que visou problematizar os 

processos de privatização do espaço público, de 

supervalorização especulativa de determinadas regiõ es 

urbanas e de expulsão sistemática de contingentes 

populacionais das áreas centrais. A imobiliária era  uma 

agência poético-política de mapeamento dos desejos urbanos 

dos cidadãos, além de uma plataforma de cartografia  das 

especulações imaginárias dos diversos modos possíve is de 

ocupar e reinventar os espaços das cidades.  

A cidade está à venda!!! Quem pagar mais leva 
tudo!!! Aproveitando este boom imobiliário 
lançamos a SONHO MEU IMÓVEIS. "Você compra, nós 
vendemos. Você vende, nós compramos" Cidade 
limpa, cidade linda, cidade cinza (coletivo 
Ocupeacidade). 

 

O Sonho meu imóveis fez parte de um projeto maior, 

chamado NA BORDA Intervenção , que durou dez meses e 

                                                      
4
 Abordarei mais a fundo desse trabalho no capítulo 1 .  
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envolveu etapas que incluíam agir na cidade, debate s, 

oficinas e uma exposição que ocorreu em 2012 no SES C 

Consolação. Participaram também deste diagrama, os 

coletivos, Bijari, Projeto Matília, COBAIA, Contraf ilé, 

EIA, Esqueleto Coletivo, Frente 3 de Fevereiro e No va 

Pasta. Além dos pensadores Fabiane Borges, Flavia V ivacqua 

e Suely Rolnik. 

  

Placas Sonho meu imóveis em diferentes 
pontos da cidade (imagem: coletivo 
Ocupeacidade). 

 

O NA BORDA Intervenção  foi uma construção de situações 

coletivas onde a heterogeneidade e a diversidade de  olhares 

constituíam seu material fundamental. E, espero que , de 

alguma maneira tenha intensificado o debate sobre a  

ocupação dos espaços públicos.  

Ao mesmo tempo, com o propósito de ressignificar a 

forma com que o espaço é entendido - mais como um b em 
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comercializável do que como um bem comum - trabalhe i como 

urbanista na reformulação do Plano Diretor Particip ativo 

das cidades de São Paulo e de Mogi das Cruzes. Com isso, 

tive a oportunidade de perceber que a população em geral 

ainda está distante desse debate e que existe um pe rverso 

jogo de interesses políticos que dificulta o trabal ho nas 

prefeituras. Esses entraves impedem grandes mudança s 

estruturais e fundamentais nas cidades e evidenciam  como os 

interesses particulares ainda prevalecem. Tudo isso  

acontece apesar do esforço dos profissionais da áre a do 

urbanismo, em sua maioria, de buscar realizar proce ssos de 

planejamento cada vez mais democráticos.  

Dessa forma, a discussão das questões urbanas fica 

encurralada entre a manipulação da grande mídia e o  

governo. De um lado, o governo prioriza projetos ur banos de 

curto prazo, com a função principal de propaganda p olítica;  

de outro, a ação midiática consegue aterrorizar a p opulação 

através da disseminação do medo e da insegurança, 

impedindo, assim, qualquer engajamento para a trans formação 

dos problemas das cidades. Como escreve o filósofo Vladimir 

Safatle:  

[...] uma das armas mais perversas do poder é 
levar os sujeitos a se verem como impotentes e 
incapazes de operar grandes transformações. O 
poder age deprimindo-nos, ou seja, levando-nos a 
crer que não temos força, que as causas de nosso 
sofrimento social são demasiado complexas para 
termos o disparate de querer mudar o rumo dos 
acontecimentos (SAFATLE, W. Sem título. Folha de 
São Paulo: São Paulo, 07/07/2015, Seção 
Colunistas). 

 

A partir dessas questões, as minhas buscas foram na  

direção de encontrar práticas capazes de modificar o 

cotidiano urbano, tanto no campo da arte quanto no do 

urbanismo. Por esta razão,  decidi tratar nesta dis sertação 

das intervenções urbanas.  
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Optei por fazer um recorte temporal com foco no fim  da 

ditadura militar brasileira, pois, neste período, a s 

intervenções urbanas mostraram um grande potencial 

estético-político disruptivo e contribuíram também para a 

redemocratização do país. No final da década de 197 0, São 

Paulo era um espaço “dominado” pela violência do re gime 

militar: violência aos habitantes, por meio das tor turas e 

da censura; mas também ao habitat, em função das gr andes 

obras de engenharia e infraestrutura urbana, que im plicaram 

em reformulações autoritárias do espaço.  

Para o desenvolvimento do trabalho, selecionei dois  

estudos de caso de intervenção urbana: os coletivos  de arte 

independente 3Nós3 e Viajou Sem Passaporte. Eles 

desenvolviam um trabalho coletivo e anárquico que, de certa 

forma, os aproximava da ideia trotskista de “revolu ção no 

cotidiano”. Para Trotsky, “o cotidiano seria o luga r onde 

se defenderia e aprofundaria a revolução, de acordo  com as 

novas condições de construção do socialismo” (ROBER TS, 

2006, p.20).  Assim, além da pertinência política e  

conceitual desses dois grupos, a minha escolha tamb ém 

representa um resgate histórico. Apesar das diversa s 

conexões que podem ser feitas entre tais coletivos de arte 

independente e outros movimentos artísticos - como a Land 

Art , a Site Specific Art , entre outros - eles permanecem, 

até os dias de hoje, desconhecidos por grande parte  da 

crítica. No geral, os críticos entendem os anos 197 0 como 

um vazio criativo e os grupos 3Nós3 e Viajou Sem Pa ssaporte 

são pouco citados nas publicações de arte do períod o.  

Esta dissertação foi organizada em quatro capítulos : 

no primeiro, defino o conceito de intervenção urban a 

disruptiva e realizo uma breve contextualização his tórica 

da década de 1970, assim como das referências e inf luências 

imprescindíveis ao tema das intervenções. No segund o e 

terceiro capítulos, descrevo e analiso as ações rea lizadas 
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pelo Viajou Sem Passaporte e o 3Nós3, respectivamen te. Por 

fim, no quarto capítulo, trato dos eventos coletivo s, que 

uniram diversos grupos para realizar intervenções u rbanas 

no fim do período ditatorial – com destaque para o Evento 

Fim de Década , na Praça da Sé, no ano de 1979.  

Cabe esclarecer que busquei por meio das práticas –  

artísticas ou não – entender a produção do espaço d a 

cidade. As intervenções urbanas se mostraram fértei s para a 

reverberação de novas possibilidades de cotidiano u rbano, 

de um modo diverso do proposto pelo urbanismo, que sofre 

mais com os interesses políticos.  

Portanto, vou me voltar às práticas artísticas de 

disrupção urbana que são capazes de romper o entend imento 

do espaço como um bem privado. Quero, com isso, jog ar luz à 

vista e visão que, ao mesmo tempo, forjam imagens n a vida 

social e criam armadilhas capazes de permitir no es paço “a 

simulação da diversidade, o simulacro da luz inteli gível: a 

transparência” (LEFEBVRE, 2006, pg.67-68). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

17  

 

Capítulo 1.  

Intervenções urbanas disruptivas 

 

 

A cidade de São Paulo, na virada da década de 1970 

para a de 1980, foi o espaço-tempo em que os coleti vos de 

arte independente Viajou Sem Passaporte e 3Nós3 rea lizaram 

suas intervenções urbanas disruptivas. Momento de g rande 

importância política, marcado pelo retorno das açõe s 

artísticas para as ruas, junto com os movimentos so ciais e 

as festas populares, tendo em vista que a ditadura militar 

caminhava para seu fim.  

Este trabalho parte da hipótese de que as ações do 

Viajou Sem Passaporte e do 3Nós3 tinham uma intençã o 

disruptiva, isto é, eram atos de ruptura, fratura o u de 

interrupção do curso normal do cotidiano. Além diss o, 

podemos dizer que eles seguiam a mesma linha das 

Experiências  de Flávio de Carvalho (1931, 1956 e 1958); 

Apocalipopótese  (1968); o evento Do corpo a terra  (1970), 

entre outras que irei tratar melhor no decorrer des te 

capítulo.  

Em relação ao entendimento do conceito “intervenção  

urbana”, ele é similar ao que Miwon Kwon, em seus t extos, 

considera como arte site specific. Para a autora, a arte 

foi deslocada dos museus e instituições artísticas para o 

espaço da cidade impulsionada pelo minimalismo, no final da 

década de 1960 e início da seguinte, o que se deu e m 

diferentes modelos: o “assimilativo”, em que o trab alho de 

arte seria articulado para se integrar ao ambiente 

existente e produzir um espaço unificado e harmonio so que 

“costumavam implicar algo enraizado, atrelado às le is da 

física” (KWON, 2008, p.167); ao contrário, o 
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“intervencionista” funcionaria como uma intervenção  crítica 

na ordem existente do local (KWON, 2008, p.184).  

O objeto de arte ou evento nesse contexto era 
para ser experimentado singularmente no aqui-e-
agora pela presença corporal de cada espectador, 
em imediatidade sensorial da extensão espacial e 
duração temporal (o que Michael Fried, 
brincando, caracterizou como teatralidade), mais 
do que instantaneamente “percebido” em epifania 
visual por um olho sem corpo (KWON, 2008, 
p.167). 

 

Nos anos 1970, a arte passou a ser uma construção o u 

processo determinado e/ou dirigido por seu “context o 

ambiental”: “o espaço de arte não era mais percebid o como 

lacuna, tabula rasa, mas como espaço real” (KWON, 2 008, 

p.167); e os artistas se tornaram críticos do siste ma 

ideológico dos museus e galerias e reconfiguraram o  seu 

“site” como uma rede que inter-relaciona espaço, so ciedade 

e economia.  

 [...] o espaço estéril e idealista puro  dos 
modernismos dominantes foi radicalmente  
deslocado pela materialidade da paisagem  natural 
ou do espaço impuro e ordinário  do cotidiano. 
(Miwon Kwon, 2008, p.167)  

 

Portanto, mais especificamente, as ações dos artist as 

independentes brasileiros dos anos 1970, que tratar ei nessa 

dissertação, se inserem no conceito de arte site specific 

“intervencionista”. Assim como outros artistas cita dos por 

Kwon, por exemplo, Michael Asher e o seu projeto 

Installation Münster  (1977, 1987, 1997 e 2007).  Para esse 

trabalho Asher fotografou um automóvel Caravan em 

diferentes locais da cidade de Münster, na Alemanha , a cada 

dez anos. Por meio desse jogo minimalista e conceit ual de 

justapor fotografias ele questionou o desenvolvimen to 

urbano dos últimos trinta anos daquela cidade. Além  disso, 

Asher se interessou pelo aspecto da mobilidade inst aurado 
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pela obra, pois a Caravan é uma habitação móvel, qu e não 

encorajou nenhuma mudança no ambiente urbano, mesmo  tendo 

se movimentado por ele desde o ano de 1979. 

  

Michael Asher, Installation Münster 
(Caravan), 1977, 1987, 1997 e 2007 
(Imagem <http://www.lwl.org>, acessado em 
09/03/2015). 

 

Outro trabalho, bastante polêmico, foi o Shapolsky et 

al. Manhattan Real Estate Holdings, A Real-Time Soc ial 

System as of May 1 (1971), de Hans Haacke - uma 

documentação fotográfica de 142 propriedades perten centes a 

três famílias responsáveis por um vasto império de 

habitação de baixa renda em Nova York. A exposição,  no 

Guggenheim Museum de Nova Iorque, causou a demissão  do 

curador Edward Fry e foi cancelada, a pedido de Tho mas 

Messer, diretor do Museu. Para ele, o trabalho do H aacke 

violava “a neutralidade suprema da obra de arte e, 

portanto, já não merece a proteção do Museu” (FOSTE R, 

2004). Entretanto, o trabalho de Haacke não precisa va da 

proteção do museu, ao contrário, ele sobrepôs a lux uosa 

instituição de arte às habitações de baixa renda. 
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Hans Haacke, Shapolsky et al. Manhattan real 
estate holdings, a real-time social system, 
as of may 1 , 1971 (Imagem 
<http://ewaneumann.com>, acessado em 
09/03/2015). 

 

Por fim, Touch Sanitation  (1977–1980), de Mierle 

Laderman Ukeles, levou para o campo da arte ações 

cotidianas, como o trabalho de manter a cidade limp a. O 

projeto foi uma performance pública e consistiu em conviver 

com os trabalhadores do saneamento da cidade de Nov a York 

por onze meses. Ukeles os seguiu por suas rotas, ap ós 

cumprimentar e agradecer a todos por “manter Nova I orque 

viva”.  

Não estou aqui para ver, para estudar, para 
analisar ou julgar você. Estou aqui para ficar 
com você: todos os turnos, todas as estações do 
ano, para percorrer toda a cidade com você 
(Ukeles, Touch Sanitation, 1977–1980). 

 

  

 (Imagem <http://www.feldmangallery.com>, 
acessado em 09/03/2015). 
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Além de Miwon Kwon, pode-se dizer que diversos auto res 

trataram de termos similares ao que chamo aqui de 

intervenções urbanas disruptivas , entre eles, Henri 

Lefebvre, com seus estudos sobres os “ desvios”  no cotidiano 

da cidade e os “ atos de indisciplina” urbana analisados por 

Michel de Certeau.  Ambos escreveram textos que se 

destacaram durante o turbilhão de acontecimentos de  maio-

setembro de 1968. Ou seja, indiretamente, cada um e stava 

atuando no movimento de contracultura, que teve gra nde 

repercussão no Brasil. 

Lefebvre se interessou pelas práticas artísticas po r 

acreditar no seu poder de transformação do cotidian o, tanto 

que participou ativamente de movimentos revolucioná rios, 

como os situacionistas, nos anos 1960. No entanto, ele já 

escrevia sobre as vanguardas modernas desde que era  

estudante da Universidade de Sorbonne, na revista Jeune 

Philosophe  e logo se tornou amigo de Tristan Tzara e dos 

surrealistas Breton e Louis Aragon (HARVEY apud LEF EBVRE, 

1991, p. 426).  

O conceito lefebvriano de “ desvio”  ( diversion, 

détournement ) se refere a uma prática de apropriação  do 

espaço, que pode provisoriamente colocar fim aos es paços 

fechados e esterilizados, resultado da técnica e de  uma 

prática imposta pelo funcionalismo ou pelo poder po lítico. 

Os “desvios” momentâneos são pontos de ruptura radi cal e de 

possível reconhecimento espacial. Pois, alguns movi mentos 

são efêmeros e passam instantaneamente ao esquecime nto, mas 

durante sua passagem podem existir alterações no co tidiano 

– algumas vezes decisivas e outras revolucionárias – a 

serem descobertas e alcançadas (Lefebvre, 1959).  

Lefebvre trata desse conceito desde a Introdução à 

Crítica da Vida Cotidiana , em 1946, livro que inspirou os 

situacionistas, durante a contracultura. Tanto que eles 
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montaram barricadas contra as transformações e efei tos da 

comunicação e da arquitetura de massas do Pós-guerr a e os 

emergentes mecanismos de controle preconizados nas teorias 

urbanísticas do chamado “funcionalismo moderno”, qu e diziam 

ser “a tomada de posse do ambiente natural e humano  pelo 

capitalismo” (DEBORD, 1997, p. 112). O capital, ao 

desenvolver sua lógica de dominação, deve agora “re fazer a 

totalidade do espaço como seu próprio cenário” (DEB ORD, 

1997, p. 112).  

Para se tornar sempre mais idêntico a si mesmo, 
para se aproximar ao máximo da monotonia imóvel, 
o espaço livre da mercadoria  é devorante 
modificado e reconstruído a todo instante 
(DEBORD, 1997, p. 112). 

 

Para os situacionistas, “a revolução do cotidiano” 

somente seria possível nas situações de uso, nas pr áticas 

que pudessem induzir a participação transformadora do 

cotidiano alienado e passivo da sociedade (Debord, 1997). 

Por isso, eles criaram o “urbanismo unitário” e emp regaram 

as artes e as técnicas, como meios, capazes de cria r uma 

composição integral do ambiente.  

O “urbanismo unitário” tem como elemento mais reduz ido 

o “complexo arquitetônico” que, na escala da situaç ão 

construída, reúne todos os fatores que condicionam uma 

ambiência, ou uma série de ambiências contrastantes . Além 

disso, entende que o desenvolvimento espacial deve levar em  

conta as realidades afetivas que a cidade vai deter minar 

através das experiências, com procedimentos específ icos, 

como a “psicogeografia”: leis e efeitos do meio geo gráfico, 

planejados ou não, para agir sobre o comportamento afetivo 

dos indivíduos; a “construção de situações”: ambiên cias 

momentâneas da vida, sobre o seu cenário material e  os 

comportamentos; e a “deriva”: um modo de comportame nto 

experimental numa sociedade urbana (JACQUES, 2003).  
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Certeau também ficou conhecido durante a 

contracultura, graças a sua análise acolhedora e li vre do 

medo que paralisava os seus contemporâneos de Paris  em 

1968, com a ebulição das revoltas e greves. Para el e, tais 

acontecimentos tinham muito a dizer a respeito daqu ela 

sociedade e sua cultura comum e cotidiana.  

O autor ia contra o conceito de “massificação socia l”, 

e passou a defender a existência de trajetórias (ou  séries 

de operações articuladas umas às outras no tempo) c apazes 

de gerar uma “rede de antidisciplina” - resistência s ou 

inércias em relação ao desenvolvimento da produção sócio-

cultural - principalmente no livro “A invenção do 

cotidiano” (CERTEAU, 1994, pp. 16-17). 

Outro conceito similar, “ação disruptiva ”, foi 

experimentado pelo diretor de teatro contemporâneo Antônio 

Araújo, durante seu trabalho teórico-prático . Para ele, 

tais ações se constituem “tanto como ato artístico quanto 

como treinamento para os performers , além de ser 

instrumento pedagógico” (ARAÚJO, 2011, p. 2) nos pr ocessos 

de criação do Teatro da Vertigem, e em cursos e wor kshops 

sobre intervenção urbana, nos quais ele atua como 

professor. Nesta pesquisa interessa principalmente a forma 

de análise do diretor, que agrupou as ações em quat ro 

categorias e, com isso, tornou mais claro o entendi mento 

dos procedimentos de intervenção.  

Para Araújo, as ações corporais  destacam formas de 

percepção da cidade por meio da presença física no espaço. 

Seria, portanto, um ato de presença que, para ser 

intensificado, necessita de recursos específicos, c omo “a 

alteração nos regimes de velocidade ou a perturbaçã o nos 

modos de percepção auditiva e visual” (ARAÚJO, 2011 , p. 2). 

 

O artista oferece seu corpo ao público, corpo 
que se torna lá mesmo sua assinatura, sua 
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grafia. Primeiro objetivo: realizar um ato de 
copresença, habitar o mundo, mover-se nele, 
operá-lo sem intermediários (ARDENNE apud 
ARAÚJO, 2011, p. 2). 

 

As ações inter-relacionais  focam o diálogo físico ou 

verbal entre os performers, que precisam estar em e stado de 

abertura a qualquer tipo de reação do outro (descon hecido). 

Em meio aos intercâmbios inesperados entre os dois pólos 

pode ser criada uma perturbação que não se configur a de 

forma nítida como ato artístico. Um dos exemplos é 

“caminhar pela rua, realizando uma sequência de peq uenos 

esbarrões nos passantes”, ou ainda “interpelar os 

transeuntes com perguntas banais e inusitadas 

alternadamente” (ARAÚJO, 2011, p. 4). 

As ações contextuais  buscam estabelecer um diálogo com 

o entorno e sua dimensão histórica, simbólica e 

arquitetônica. Essa troca com o espaço pode criar t ensões 

no ambiente e produzir ressignificações ou revelar 

resquícios do passado aos participantes. Para isso,  um 

exemplo é “escrever com giz nas calçadas palavras o u frases 

que problematizem ou revelem aspectos dos estabelec imentos 

contíguos” e também “enquadrar com fita crepe locai s 

recônditos que não são percebidos cotidianamente pe lo uso 

funcional do espaço” (ARAÚJO, 2011, p. 4). 

As ações coletivas  necessitam de um grupo de pessoas 

para agir simultaneamente, durante um tempo determi nado. 

Tal coralidade é potente para buscar conexões, diál ogos e 

tensionamentos com o espaço público, percebido a pa rtir de 

uma geografia coletiva. Como exemplo, pode-se citar  um 

“grupo cerrado de pessoas andando silenciosamente p elas 

ruas do bairro; congelando seus movimentos durante alguns 

segundos; sentando e conversando na faixa de pedest res” 

(ARAÚJO, 2011, p. 5). 
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Tais categorizações, a partir das práticas artístic as, 

são interessantes por facilitar o estudo da complex idade do 

espaço urbano, formado por camadas sociais e natura is, 

construídas no decorrer do tempo, que se relacionam  de 

forma sistêmica e/ou individual. Isso se tornou cla ro ao 

observar o processo de criação da peça Bom Retiro 958 

metros  (2012), do Teatro da Vertigem, na qual participei 

como estagiária de direção de Antônio Araújo. A exp eriência 

de trabalho nesse espetáculo foi bastante interessa nte, 

pois pude acompanhar o grupo em uma minuciosa decup agem no 

espaço do bairro do Bom Retiro.  

Segundo a arquiteta e filósofa Vera Pallamin, nessa  

peça, Antônio Araújo e o Teatro da Vertigem consegu iram um 

“entrelaçamento poético entre teatro e intervenção urbana, 

performance e espaço público, arquitetura e ação ar tística 

de tipo site specific” (PALLAMIN, 2012, p. 219). Po r isso, 

a peça  se contrapôs ao fluxo da produção contemporânea da 

arquitetura e urbanismo, voltada aos interesses 

imobiliários e não a função social da propriedade, o que 

reduz o solo urbano à lógica de produção de valor.  

 

Aspectos históricos ou sociais que não se 
alinham com as premissas dessas transações são 
postos em segundo plano ou desconsiderados, o 
que significa, em termos práticos, a segregação 
acirrada de espaços e o deslocamento forçado de 
grupos sociais – via de regra das camadas pobres 
– das áreas que se tornam o foco dessas 
intervenções (PALLAMIN, 2012, p. 219). 

 

O processo criativo da peça ocorreu durante um long o 

período: teve início em 2010, com pesquisas teórica s, 

seminários, mesas redondas e palestras com especial istas da 

área de urbanismo, história, antropologia, psicolog ia e 

arte. Apenas após a finalização desse ciclo de pesq uisa, em 

2011, a etapa de experiências práticas se realizou com a 
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equipe de atores, diretores e dramaturgo, através d e 

visitas de reconhecimento no bairro (nas ruas, loja s, 

oficinas de costura), derivas urbanas (baseadas na 

internacional situacionista), oficinas/workshops e 

entrevistas com os moradores do bairro. Depois de c ompilado 

todo material dessas duas etapas iniciou-se a criaç ão 

dramatúrgica, que foi se modificando no decorrer do s 

ensaios, em 2012, no bairro do Bom Retiro, e até me smo após 

a estreia do espetáculo 5.  

Bom Retiro 958 metros aconteceu dentro de um percurso 

pré-definido, onde atores-performers e público cami nharam 

juntos, em meio a intervenções plásticas e cenas te atrais. 

Nos ensaios, pude observar que, durante o dia, as r uas do 

bairro do Bom Retiro são tomadas por consumidores, que 

enchem as lojas de roupas. No entanto, à noite, hor ário de 

apresentação do espetáculo, os transeuntes que circ ulavam 

eram, em sua maioria, moradores e trabalhadores do bairro. 

O que inspirava um ambiente repleto de fantasmagori as, de 

imagens ausentes, que não correspondiam às coisas 

imaginadas e destacavam não apenas a relação objeto -

mercadoria, mas também as relações sociais.  

A fantasmagoria é a aparição das imagens que não 

correspondem ao real, construídas pela sociedade pa ra 

representar um caráter independente da sua vontade e 

pensamento (BENJAMIN, 2006, p. 41). 

 

À forma do novo meio de produção, que no início 
ainda é dominada por aquela do antigo (Marx), 
correspondem na consciência coletiva imagens nas 
quais se interpenetram o novo e o antigo. Essas 
imagens são imagens do desejo e nelas o coletivo 
procura tanto superar quanto transfigurar as 
imperfeições do produto social, bem como as 
deficiências da ordem social de produção. Ao 
lado disso, nestas imagens de desejo vem à tona 

                                                      
5 Informações obtidas durante período em que partici pei como estagiária 
de direção na peça Bom Retiro 958 metros.   
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a vontade expressa de distanciar-se daquilo que 
se tornou antiquado – isso significa do passado 
recente. Estas tendências remetem à fantasia 
imagética, impulsionada pelo novo, de volta ao 
passado mais remoto (BENJAMIN, 2006, p. 41). 

 

A peça  se iniciava com um coro de entregadores de 

caixas e depois outro de consumidores, em uma das e ntradas 

do shopping Lombroso Fashion Mall. Dentro do shoppi ng, a 

audiência era guiada por diversos personagens, frag mentos 

imaginários do bairro, que seguiam surgindo nas rua s Prof. 

Cesare Lombroso, Ribeiro de Lima, Correia de Melo e  Três 

Rios. Nesse percurso, ruas, esquinas, fachadas, loj as e 

marquises foram ocupadas pelos artistas e espectado res.  

Por fim, todos são convidados, junto à atriz que 

representava uma consumidora obsecada por um vestid o 

vermelho, a entrar na Casa do Povo. O edifício, imp ortante 

na história do bairro, mas bastante deteriorado pel o tempo, 

tinha todas as janelas da sua fachada ocupadas pela s ações 

dos performers. Dentro do local, as poltronas do an tigo 

teatro TAIB se tornavam a cor final para os consumi dores 

obcecados, o inferno dos vestidos vermelhos, aprese ntados 

por uma costureira boliviana. O TAIB, Casa do Povo,  foi 

escola e teatro de judeus comunistas no passado, pa ssou por 

um longo período de decadência e hoje, após a ocupa ção do 

Vertigem, ganhou vida e abriga diversos coletivos d e arte.  

O Teatro da Vertigem surgiu em 1991 como um grupo d e 

estudos (ARAÚJO, 2011b, p. 17), a partir de um cole tivo de 

formandos da Escola de Arte Dramática (EAD) e da Es cola de 

Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, que se 

juntaram pós-formação para pesquisar teatro e arte.  O 

espaço é um dos elementos centrais no processo de c riação 

do grupo, que não reproduz o modelo canônico de uma  direção 

que toma o texto dramático como ponto de partida, a o 
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contrário, os textos são escritos a partir de 

experimentações, em um processo colaborativo.  

Acredito que, nos seus primeiros trabalhos — O Paraíso 

Perdido (1992);  O Livro de Jó  (1995);  Apocalipse 1.11  

(2000) —, o roteiro do espetáculo era adaptado à 

arquitetura. Porém, nos trabalhos atuais — BR3: Brasilândia 

- Brasília - Brasiléia  (2006);  A Última Palavra é a 

Penúltima  (2008);  Cidade Submersa  (2011);  Bom Retiro 958 

metros  (2012)  — o local foi priorizado, tanto que foi 

escolhido antes do tema da peça, só definido após u ma longa 

pesquisa urbanística.  

Para a pesquisadora de teatro Silvia Fernandes, o 

processo de criação do Teatro da Vertigem, durante a 

ocupação dos espaços, aponta a uma multiplicação de  

práticas criativas pouco ortodoxas, “cuja potência de 

envolvimento no território da experiência social te nde a 

superar a força da experimentação estética” 6. Tais práticas 

processuais como as do Vertigem, que misturam teatr alidade 

com performatividade, “criam condições para que 

experiências comunitárias venham à tona, tornando p ública a 

realidade política, cultural e econômica” (FERNANDE S, 

2011, p. 25).  

Portanto,  Bom Retiro 958 metros ,  pautado nas teorias 

de Guy Debord e na deriva situacionista, criticou e m 

específico as questões do bairro, ao destacar o con sumo e a 

produção ilegal de mercadorias, mas também o proces so de 

espetacularização pelo qual as cidades estão passan do — 

onde os projetos urbanos são, em sua maioria, para o 

consumo visual ou cultural, seguindo estratégias qu e 

induzem ao consumo seletivo do espaço e do tempo, e m 

                                                      
6 FERNANDES, Silvia. Artigo “Gêneses do real no teat ro: experiências de 
performatividade na cena brasileira contemporânea”,  escrito como 
síntese da disciplina ministrada pela autora “Teatr os do Real”, 2013, 
p. 12. 
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processos de requalificação urbana, que segregam a 

sociedade. Vale lembrar que os planos e projetos ur banos 

estão longe de conseguir promover mudanças socialme nte 

igualitárias na cidade. Isso porque, geralmente, sã o 

manipulados por forças especulativas, econômicas e 

políticas, onde os menos influentes são prejudicado s em 

prol dos exorbitantes ganhos de uma minoria.  

Ou seja, Antônio Araújo experimentou, o conceito de  

“ações disruptivas” no Teatro da Vertigem, assim co mo 

diversos autores usaram termos similares para trata r de 

intervenções urbanas disruptivas, como a arte site specific  

“intervencionista” de Miwon Kwon; os “desvios ”  de Lefebvre; 

o “urbanismo utilitário” dos situacionistas; a “red e de 

indisciplina” de Certeau. Tais conceitos apontam pa ra 

pequenos sinais de resistência, essenciais em meio à 

dinâmica da ordem financeira que movimenta e normal iza as 

ações cotidianas da sociedade, por buscar outro tip o de 

capital simbólico e indicar uma forma de política 

alternativa, não inteiramente antagônica a existent e, mas 

em condições outras.  

 

 

Referências  

 

 A base para a espacialização da arte no Brasil, as sim 

como para a criação de obras abertas, com o campo d e 

significação a ser definido durante as relações ent re o 

espaço e seus usuários, está ligada à espacialidade  também 

aberta e flexível da arquitetura moderna brasileira , 

conforme observa o arquiteto e pesquisador Guilherm e 

Winsnik. Nos anos 1930, os arquitetos, e seu trabal ho com a 

ideia de vazio, começaram a explosão da caixa volum étrica, 
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assim como o Neoconcretismo  dos anos 1960 e os teatros 

Arena e Oficina, que deixaram de lado o espaço cêni co 

frontal (WISNIK, 2012, p. 84).  

Acrescento que, certamente, as experiências de Fláv io 

de Carvalho (1899-1973), arquiteto, engenheiro, art ista, 

escritor e membro da geração modernista brasileira,  foram 

primordiais nesse sentido. Pois, ao retornar ao Bra sil de 

seus estudos na Europa, influenciado por suas ligaç ões com 

a vanguarda, ele se voltou à pesquisa das padroniza ções que 

conformam o comportamento cotidiano dos habitantes das 

cidades.  

O que pode ser observado nos seus escritos sobre A 

Cidade do Homem Nu  (1930), plano geral apresentado no IV 

Congresso Pan-Americano de Arquitetura e Urbanismo , no Rio 

de Janeiro. Nele, o arquiteto da vanguarda antropofágica  

idealizou uma metrópole sem Deus, propriedade ou 

matrimônio, para o homem do futuro. Para Flávio de 

Carvalho, a visão urbanística precisava considerar a força 

existente na subjetividade dos indivíduos, “sem tab us 

escolásticos” (catálogo MAM, 2010, p. 7).   

A psicanálise do médico austríaco Sigmund Freud era  

citada em diversos textos do artista, que imaginava  tornar 

a experiência da sexualidade uma construção urbanís tica 

radical. Para ele, a cidade poderia ser um lugar on de a 

corporalidade e a energia sexual do indivíduo se di rigissem 

em “qualquer direção, sem repressão” (catálogo MAM,  2010, 

p. 8). Por isso, dá destaque à naturalidade de cons truir “a 

cidade do homem nu” no continente americano, o novo  mundo, 

que teria menos pudores em permitir a “ressureição do 

primitivo, livre de tabus ocidentais [...], o selva gem com 

todos os seus desejos, toda a sua curiosidade intac ta e não 

reprimida [...] em busca de uma civilização nua” (c atálogo 

MAM, 2010, p. 7).  
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 Flávio de Carvalho,  Experiência nº2 , 
1931. Folheto do lançamento do livro sobre as suas impressões durante 
a ação (Imagem in.  http://www3.iel.unicamp.br, acessado em 
22/07/2014). 

 

Nesse sentido, o artista resolveu levar suas teoria s a 

cabo em ações disruptivas nas ruas, como na Experiência Nº2  

(1931), quando caminhou em sentido contrário ao de uma 

procissão católica de Corpus Christi com um chapéu na 

cabeça. Flávio, prestes a ser linchado pela multidã o, foi 

salvo pela polícia e terminou na delegacia. A exper iência 

foi noticiada nos jornais e, alguns meses depois, e le 

lançou em livro em que acrescentou aos fatos uma an álise da 

intervenção, influenciado pela “psicologia das mass as” e a 

“análise do eu” de Sigmund Freud. 
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Flávio de Carvalho, Experiência nº3 , 1956 (Imagem In.  
http://www3.iel.unicamp.br, acessado em 22/07/2014) . 

 

Na Experiência Nº3  (1956), Flávio de Carvalho desfilou 

pelo centro da cidade vestido de um “ traje tropical” , uma 

roupa mais adequada ao homem, segundo ele, tendo em  vista o 

clima de São Paulo. O protótipo, composto de saiote  com 

pregas, blusa de nylon com mangas curtas e folgadas , chapéu 

transparente, meias arrastão e sandálias de couro, surgiu 

após o editor do jornal Diário de São Paulo, no qua l Flávio 

escrevia sobre arquitetura, pedir para ele fazer um  modelo 

de roupa masculina (LEITE, 1994, pp. 24-117). 

 Flávio de Carvalho e Eva Harms, Expedição 
amazônica, 1958 (Imagem In. Catálogo da 17ª Bienal de São Paulo, 
1983). 
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Na Experiência Nº4  (1958), Flávio de Carvalho teve a 

oportunidade de aprofundar a sua investigação sobre  a 

evolução humana e social - ele era obcecado pela id eia de 

descobrir as origens da humanidade no continente am ericano, 

como indicou em numerosos textos 7. O artista aproveitou a 

expedição de primeiro contato com as tribos do alto  rio 

Negro da Amazônia para fazer um filme experimental sobre 

uma menina branca que foi raptada pelos índios e vi veu em 

sua tribo, como se fosse uma deusa, por vinte anos,  antes 

de voltar para a civilização. Para isso, ele seleci onou uma 

atriz e a colocou em convívio diário com os índios e 

filmou. Porém, mesmo depois de ter feito contato co m as 

tribos Waimiri-Atroari, Paquidare e Xiriana, o arti sta 

voltou para São Paulo sem ter produzido o filme pre tendido. 

Sua ideia foi frustrada devido à dificuldade da con vivência 

da atriz entre os índios, tanto que ela processou o  artista 

ao retornar da viagem (Catálogo da 17ª Bienal de Sã o Paulo, 

1983).  

Alguns anos depois, outro “evento de vanguarda”, qu e 

expandiu a arte para os espaços urbanos, foi organi zado por 

Hélio Oiticica, a pedido do curador Frederico Morai s.  

Apocalipopótese (1968) fez parte do Arte no Aterro , no Rio 

de Janeiro , e, segundo seus criadores, Hélio Oiticica e 

Rogério Duarte, se definia como  “apocalipse apoteósico da 

hipótese, hipótese apoteósica do apocalipse”. Parti ciparam 

da ação diversos artistas da chamada Nova Objetividade , 

para apresentar uma série de trabalhos simultaneame nte, 

durante três domingos consecutivos, no Aterro do Fl amengo. 8 

                                                      
7
  A primeira referência do artista foi feita no seu a rtigo “Destino: 

Paraguai 3”, o Diário de S. Paulo, 15 de setembro d e 1943 e depois em 
uma longa série intitulada “Notas para a Reconstruç ão de um mundo 
perdido I – LXV”, Diário de S. Paulo, 06 de janeiro  1957-21 setembro 
1958( in. http://www.leonardo.info/isast/spec.projects/Moreir aLeite/more
iraleite.html acesso em 21.05.2015). 
8 Entrevista de Gonzalo Aguilar ao crítico de arte F rederico Morais 
( In.  http://cronopios.com.br acessado em: 22/07/2014). 
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Frederico Morais vestindo o Parangolé Coletivo de H élio Oiticica, 
Apocalipopótese, 1968. (Imagem In.  http://cronopios.com.br acessado em 
22/07/2014). 

 

Na intervenção, Oiticica propôs uma “ação coletiva 

direta”, fora das galerias, onde o povo pudesse par ticipar 

das ações artísticas. Entre elas, se destacou Os Ovos de 

Lygia Pape (cubos de plástico coloridos, de onde sa iam 

passistas da Escola de Samba Mangueira), tratavam d o nascer 

e do alimentar, algo “puramente experimental, por i sso 

mesmo diretamente eficaz; estar, furar, sair o cont ínuo 

‘reviver’ e ‘refazer’”. 9 Para Frederico Morais, os Ovos de 

Pape dialogavam diretamente com a Casa é o Corpo  de Lygia 

Clark, em busca das emoções e sensações físicas dos  

espectadores.  

 

                                                                                                                                                            

 
9 Texto de Hélio Oiticica para a Universidade de Sus sex, Brighton, 29 
de outubro de 1969 ( In.  Programa Hélio Oiticica, 
http://www.itaucultural.org.br acessado em: 22/07/2 014).  
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Lygia Pape, O Ovo, 1968 (imagem In.  
http://lygiapape.org.br, acessado em: 
22/07/2014). 

 

A instalação A Casa é o Corpo: penetração, ovulação, 

germinação, expulsão  (1968, MAM, RJ), é uma das proposições 

de “corpo coletivo” que Lygia Clark desenvolveu ao longo 

dos anos 1970, com o objetivo de distanciar-se cada  vez 

mais do objeto e dedicar-se às ações coletivas 

transformadoras ou transgressoras baseadas no corpo :  

 

Trata-se de um abrigo poético onde o habitar é 
equivalente do comunicar. Os movimentos do homem 
constroem este abrigo celular habitável, 
partindo de um núcleo que se mistura aos outros 
(CLARK, catálogo Tapiès, p. 36).      

 

  

Lygia Clark, A Casa é o Corpo: Labirinto, 1968, MAM -
RJ e Bienal de Veneza (imagem In.  http://www.schirn-
magazin.de, acessado em: 09/03/2015). 
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As Urnas Quentes,  de Antônio Manuel, que consistiam em 

caixas de madeira lacradas contendo jornais com reg istros 

da repressão ditatorial, lembravam urnas eleitorais  ou 

mortuárias e foram destruídas a golpes de martelo p elo 

público. 

   

Antonio Manuel, Urna Quente. (Imagem 
Still do filme Guerra e Paz: 
Apocalipopótese, 1968.  In.  Antonio 
Manuel. Eis o Saldo, 2010, p. 137. 

 

A Roda do domador  ou Dog acts  de Rogério Duarte foi 

uma espécie de show circense, no qual o artista faz ia 

discursos em uma roda de cães policiais adestrados,  em 

alusão a repressão dos anos de chumbo. 

Hélio Oiticica vestiu o público, os artistas e os 

passistas da Escola de Samba Mangueira com os Parangolés , 

que eram capas de tecido e outros materiais, e prop ôs que 

todos sambassem ao som dos ritmistas da escola de s amba. 

Frederico Morais aponta que ao vestir o Parangolé p ercebeu 

seu aspecto táctil-visual: “visual (as cores em mov imento 

que tem que ver com a experiência) e o táctil (tem 

compartimentos internos com areia, pode ser raízes de 

plantas, um pouquinho de brita, etc)”.  
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 Parangolé Coletivo de Hélio 
Oiticica, Apocalipopótese, 1968. (Imagem In.  
http://www.itaucultural.org.br acessado em 22/07/20 14). 

 

Além dessas, houve outras ações, entre as quais 

podemos destacar: desfile das Roupas Fosforescentes,  de 

Sami Mattar; Poemas-objeto,  de Pedro Escosteguy; Poemas 

Processo,  de Vladimir Dias Pino; Estandartes 

Reivindicatórios,  de Pietrina Checacci; Monstro Inflado,  de 

Lanari. Para Frederico Morais, essas ações desvenda ram o 

futuro, foram algo “profético”, porque logo após o evento, 

a polícia usou cães treinados (assim como a ação de  Rogério 

Duarte) pela primeira vez para reprimir a multidão durante 

uma das passeatas que aconteciam constantemente naq uele 

período.  

O conceito do Suprassensorial  foi base para o evento 

Apocalipopótese , que não tinha uma finalidade, mas sim uma 

proposta de que o verdadeiro fazer fosse a vivência  do 

indivíduo, ao ativar a experiência de criação abert a aos 

estímulos sensoriais oferecidos pelas circunstância s do 

lugar e do momento.  

 

A tentativa de criar, por proposições cada vez 
mais abertas, exercícios criativos [...] 
dirigidos aos sentidos, para através deles, da 
‘percepção total’, levar o indivíduo a uma 
‘suprassensação’, ao dilatamento de suas 
capacidades sensoriais habituais, para a 
descoberta do seu centro criativo interior, da 
sua espontaneidade expressiva adormecida, 
condicionada ao cotidiano (OITICICA, p. 106).  
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Portanto, as intervenções urbanas de Flávio de 

Carvalho e dos artistas da Nova Objetividade  (com destaque 

para Lygia Clark e Hélio Oiticica) causavam disrupç ão na 

cidade por meio de ações corporais . Nessas ações, podemos 

perceber a influência de certa interpretação da psi canálise 

freudiana, que era frequentemente citada pelos arti stas.  

Flávio buscava construir uma cidade baseada nos 

instintos e no desejo; Hélio e Lygia queriam supera r a arte 

de cunho geométrico-representacional para a proposi ção de 

experiências artísticas vivenciais centradas no cor po. 

Entretanto, basear-se em Freud é bastante contradit ório 

nesse sentido, pois, segundo Renato Araújo, filósof o 

pesquisador de arte, em entrevista para esta pesqui sa, suas 

ideias jamais foram “transgressoras”. Ao contrário,  ele 

dizia que “sem normas muito duras e muito impositiv as não 

há personalidade organizada”, de acordo com sua teo ria das 

pulsões, apresentada no texto “ O Ego, o Id e Outros 

Trabalhos” . Como podemos ler no trecho final do livro “ Mal-

Estar da Civilização” : 

A questão fatídica para a espécie humana parece-
me ser saber se, e até que ponto, seu 
desenvolvimento cultural conseguirá dominar a 
perturbação de sua vida comunal causada pelo 
instinto humano de agressão e autodestruição. 
Talvez, precisamente com relação a isso, a época 
atual mereça um interesse especial. Os homens 
adquiriram sobre as forças da natureza um tal 
controle, que, com sua ajuda, não teriam 
dificuldades em se exterminarem uns aos outros, 
até o último homem. Sabem disso, e é daí que 
provém grande parte de sua atual inquietação, de 
sua infelicidade e de sua ansiedade. Agora só 
nos resta esperar que o outro dos dois ‘Poderes 
Celestes’, o eterno Eros, desdobre suas forças 
para se afirmar na luta com seu não menos 
imortal adversário. Mas quem pode prever com que 
sucesso e com que resultado? (FREUD, pp. 170-
171) 
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Tanto que Lygia também estudava psicanálise e coloc ava 

a necessidade de acabar com o “objeto transferencia l” para 

que o artista conseguisse se assumir: o “objeto per deu o 

seu sentido como meio de comunicação e o homem entr a como 

temática sendo o objeto de si mesmo e do outro” (CL ARK, 

1980, p. 45).  

Em suas composições coletivas - Arquiteturas 

Biológicas II  (1969) e Cabeça Coletiva  (1975) - a obra 

deixava de existir fisicamente ao se libertar do su porte, 

da parede, do chão ou do teto e passava a ser “uma 

situação, puro acontecimento, um processo”. Para el a, a 

partir daquele momento, o artista não deveria reali zar mais 

obras dadas à contemplação, mas situações que dever iam ser 

vividas, experimentadas, “não importa a obra, mesmo  

multiplicada, mas a vivência” (CLARK, 1980, p. 47).  

  

Lygia Clark, Arquiteturas Biológicas, 
1969. (Imagem 
<http://cantarapeledelontra.zip.net>, 
acessado em 22/07/2014).  

 

Na visão de Hélio, não se tratava mais de “impor um  

acervo de ideias e estruturas acabadas ao espectado r” 

(ARANTES, 1983, p. 5), porém, ao contrário, de uma 

“proposta de emancipação do corpo não mais assistid a por 

objetos e situações criados ou propostos pelo artis ta, mas, 
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antes, deflagrada pelo embate direto e imediato com  o 

mundo” (DOS ANJOS, 2012, p. 22). 

  

Parangolé, Hélio Oiticica (imagem 
in.  DOS ANJOS, 2012, p. 22). 

 

Porém, a partir da inauguração do programa ambiental 

de Hélio Oiticica, com  Tropicália  (1967),  o interesse dele 

passa a se voltar para a realização de ações com um  viés 

mais contextual.  O que estava ligado diretamente à sua 

vivência no Morro da Mangueira, a sensação de camin har, de 

estar “pisando a terra”. Como nos Penetráveis , que nos 

remete a experiência de andar pela favela, com suas  

passagens estreitas e articuladas por caminhos de a reia e 

brita e as casas improvisadas (DOS ANJOS, 2012, p. 28). 

  

Hélio Oiticica, Tropicália, 
Penetráveis PN2 e PN3 , 1967. 
(Imagem In.  DOS ANJOS, 2012, p. 
27). 
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De qualquer forma, os seus trabalhos se configuram 

pelo programa da produção artística dos anos 1960, chamado 

por ele de Nova Objetividade (nova figuração, os objetos, 

os ambientes, ou acontecimentos), que se pautavam 

basicamente pelas seguintes normas:  

1-  vontade construtiva geral;  
2-  tendência para o objeto, ao ser negado e 

superado o quadro de cavalete;  
3-  participação do espectador (corporal, 

tátil, visual, semântica etc.);  
4-  abordagem e tomada de posição em relação a 

problemas políticos, sociais e éticos;  
5-  tendência para composições coletivas e 

consequente abolição dos ´ismos`, 
característicos da primeira metade do 
século na arte de hoje (esta tendência pode 
ser englobada no conceito de ´arte pós-
moderna` de Mário Pedrosa);  

6-  ressurgimento de novas formulações no 
conceito de anti-arte” (ARANTES, 1983, 
p.6). 

 

Para Otília Arantes, esse movimento “buscava romper  

com os limites artísticos e a forma de produção col etiva, 

para atuar no campo político, ético e social”, assi m como 

pode ser observado nas exposições-manifesto que fom entaram 

debates sobre a necessidade de tomada de decisão po lítica e 

ética da produção artística após o golpe de 1964: O pinião 

65 (MAM-RJ, 1965) e Opinião 66 (MAM-RJ, 1966) (ARAN TES, 

1983, p. 6).   

Trocar os museus pela rua, “o espaço de trocas 

coletivas” (ARANTES, 1983, p. 5), levou o artista a  trazer 

para a arte símbolos da vida urbana ou a arte para perto do 

cotidiano, por meio das cores (fortes e agressivas)  que 

instigavam o consumo (como na publicidade e na arte  pop), 

ou eram reportados pela irreverência, subversão e m aldição 

dadá. Porém, esse movimento foi interrompido pelo g olpe 

militar, quando “passeatas, manifestações de rua e ‘arte 

pública’ coincidem num movimento coletivo de insurr eição – 
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logo calado da maneira mais violenta” (ARANTES, 198 3, p. 

7), mas que mesmo assim inspirou a década seguinte,  vejamos 

a seguir.   

 

 

Contextos  

 

Conhecer o contexto histórico e político dos artist as 

independentes, em atuação na década de 1970, é 

imprescindível para entender seu trabalho. Afinal, eles 

estavam em plena ditadura militar, que teve início em 

primeiro de abril de 1964, após o presidente João G oulart 

ser deposto. O governo militar ficou durante 21 ano s no 

poder e implantou diretrizes adversas e violentas, entre 

elas, os Atos Institucionais - o AI-5 (1968-1978) f oi o 

último e mais duro, com a substituição da Constitui ção de 

1946 pela de 1967 e a dissolução do Congresso Nacio nal.  

Durante a ditadura, São Paulo refletiu, como um 

espelho, a violência do regime, com as torturas, a censura 

e os desfiles militares; e também pelas grandes obr as de 

engenharia e infraestrutura urbana, que priorizavam  as 

rodovias para automóveis, tanto que foram construíd os entre 

1969 e 1973 as seguintes vias: a Avenida 23 de Maio  e 

Radial Leste, a Ligação Leste-Oeste (Minhocão, Praç a 

Roosevelt e Viaduto Jaceguai), as alças e viadutos sobre o 

Parque D.Pedro II, as Marginais dos rios Tietê e Pi nheiros, 

as obras do metrô Sé com a revitalização da praça o nde ele 

se situava e o parcialmente implantado projeto Nova 

Paulista . Esses investimentos em infraestrutura até 

poderiam ser necessários a uma parcela da população , mas 

não foram planejadas tendo em vista um contexto soc ial 

igualitário (BRESSER-PEREIRA, 2003).  
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Praça Roosevelt em obras, Revista Manchete, 1970, S ão 
Paulo (imagem cedida gentilmente por Guilherme Wisn ik 
para esta pesquisa). 

 
 

Pela audácia de sua concepção arquitetônica, a 
Praça Roosevelt é um resumo da nova São Paulo. 
Uma praça de quatro andares, única no mundo, 
como única no mundo é a metrópole paulista. Em 
São Paulo, o futuro foi antecipado pelas obras, 
que conseguiram o milagre de engrandecê-la e 
torná-la mais humana, porque foram feitas com as 
vistas voltadas para o homem (Texto sobre a 
Praça Roosevelt em obras, Revista Manchete, 
1970, São Paulo). 

 

Tais obras apareciam nas propagandas do governo, co mo 

a da Praça Roosevelt na imagem acima publicada na r evista 

Manchete, como ações para “tornar a cidade humana”,  mas 

rasgaram o tecido dos bairros, sem grandes preocupa ções com 

os impactos causados nas vizinhanças ou em referênc ia às 

reais demandas sociais. Elas lembram a ação criativ o-

destrutiva do Fausto de Goethe, que Marshall Berman  compara 

à tragédia do desenvolvimento da civilização ociden tal, 

pautada mais na produção de mercadorias do que no h umano – 

a sociedade burguesa moderna desenvolveu meios de t roca e 

produção tão gigantescos “como o feiticeiro incapaz  de 

controlar os poderes ocultos que desencadeou com su as 

fórmulas mágicas” (MARX In . BERMAN, 2005, p. 41).   
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No livro de Goethe, a história de Fausto começa com  

ele recolhido em seu quarto, como um intelectual em  

condições sociais medievais e termina com ele no me io das 

conturbações espirituais e materiais de uma revoluç ão 

industrial, onde a produção e as trocas são geridas  por 

gigantescas e complexas corporações.  

Nas primitivas encarnações 10, esse processo acontece 

após Fausto vender sua alma para Mefistófeles, em t roca de 

bens universalmente desejados: dinheiro, sexo, pode r sobre 

os outros, fama e glória. Porém, diferente dos 

antecessores, o Fausto de Goethe deseja todas essas  coisas, 

mas não pelo que elas representam em si mesmas.  

Ou seja, ele é imbuído do que Berman chama de “dese jo 

de desenvolvimento” e se torna referencia do sistem a 

“moderno”, iniciado no fim do século XVIII. O própr io 

pensamento de Fausto cria esse processo, que adquir e vida 

própria e se torna destrutivo. Ele perde o controle  sobre o 

desenvolvimento, assim como sobre suas energias men tais.  

Podemos referenciar a “tragédia do desenvolvimento”  de 

Fausto ao “plano desenvolvimentista” da ditadura, q ue impôs 

obras urbanas faraônicas baseadas no poder autorita rista. 

Tais obras, ao contrário do que dizia a propaganda da 

revista manchete (“tornar a cidade humana”), demons travam a 

barbárie de um planejamento baseado em estratégias massivas 

de maximização dos lucros, já observáveis em divers as 

cidades não só do Brasil, por volta da década de 19 70, em 

nome da modernidade, mas com características precis as: 

homogeneidade-fragmentação-hierarquização.  

Para Lefebvre, uma curiosa lógica predomina no espa ço 

da modernidade: ele se vincula ilusoriamente à 

uniformização e oculta, sob sua homogeneidade, as r elações 

                                                      
10 Nos livros “ Faustbuch”  de Johann Spiess, de 1587, e a “ História 
trágica do Doutor Fausto” , de Christopher Marlowe, de 1588. 
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“reais” e os conflitos (LEFEBVRE, 2012, p. 124). Al ém 

disso, parece que essa lei ou esse esquema do espaç o tomou 

um alcance maior e atingiu uma espécie de generalid ade, com 

efeitos análogos, no saber e na cultura, no funcion amento 

da sociedade inteira (LEFEBVRE, 2006, p. 7). 

A cidade de São Paulo obviamente não tinha condiçõe s 

de trabalho favoráveis aos arquitetos e urbanistas,  muito 

menos aos filiados ao partido comunista, mesmo que eles 

tentassem atender às necessidades sociais.  

Preparados intelectualmente para construir um 
novo país, após décadas de otimismo e progressos 
que culminaram na construção de Brasília, os 
arquitetos de uma geração abaixo daquela de 
Warchavchitk, Lúcio Costa e Oscar Niemeyer 
encontraram uma outra realidade pela frente: o 
violento corte de perspectivas após o golpe 
militar de 64 (WISNIK, 2012, p. 75). 

  

Cumpre ainda destacar que as construções tiveram um  

forte direcionamento pelo mercado imobiliário e a 

iniciativa privada, o que levou os arquitetos a se voltaram 

para experimentações em residências. Por isso, “Vil anova 

Artigas e Paulo Mendes da Rocha procuraram urbaniza r a vida 

doméstica” (WISNIK, 2012, p. 83).  

Podemos observar isso no caso das residências Telmo  

Porto (1968) e Martirani (1969), de Vilanova Artiga s, que 

eram caixas de concreto, sem janelas para o exterio r, em 

que “o acentuado isolamento se torna sombrio e reve la que 

seu intento em urbanizar a vida doméstica atingiu u m 

limite” (FRAMPTON et al , 2000). Na residência Fernando 

Millan (1970), Paulo Mendes da Rocha prolongou da g aragem 

até a sala de estar o uso do asfalto e as janelas t odas se 

abrem para dentro, com uma vista peculiar: a cozinh a. 
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 Residência Martirani, 1968, 
Vilanova Artigas, São Paulo (imagem Nelson Kon). 

 

 Residência Telmo Porto, 1968, 
Vilanova Artigas, São Paulo (imagem Marcos Carrilho ). 

 

 Residência Fernando Millan, 
1970, Paulo Mendes da Rocha, São Paulo (imagem Heli o Piñón). 

 

Isso revelou uma inversão, pois naquele momento a 

arquitetura, que por essência era pública, se volto u para 

os espaços privados, passando a projetar “casas com o 

cidades”, enquanto, por outro lado, os artistas exp andiram 

suas experimentações plásticas para a cidade. Porém , isso 

não quer dizer que estavam em pólos opostos, ambos tentavam 
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discutir a fronteira entre as esferas pública e pri vada, 

para inventar novas formas de viver coletivo: “Núcl eos e 

Penetráveis no Éden de Hélio Oiticica, inversamente  [aos 

arquitetos], pretendiam domesticizar a vida pública ” 

(WISNIK, 2012, p. 83). 

 

[...] se Artigas e Mendes da Rocha estavam 
forçando a criação de um comportamento mais 
responsavelmente civil em um país de tradição 
patrimonialista, Oiticica, por sua vez, afirmava 
a subjetividade como antídoto irredutível à 
instrumentalização das relações sociais, através 
de experiências de explicita e provocativa 
improdutividade pública. Extremos que se tocam 
(WISNIK, 2012, p. 84). 

 

 

  

Passeata de estudantes contra o regime militar, Rua  da Consolação, 
1967 (ALDANA, p. 334). 

 

Na virada da década de 1960 para a de 1970, com a 

radicalização do movimento estudantil, e o surgimen to de 

grupos ou movimentos como o Cinema Novo e o Tropica lismo, 

entre outros, nos chamados “anos de chumbo”, muitos  

artistas, estudantes e intelectuais foram presos, 

torturados, exilados ou mortos, e os movimentos art ísticos 

vieram a sofrer restrições ou entraram na clandesti nidade 

(WISNIK, 2012, p. 96).  
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No campo econômico, o país tornou-se uma “ilha de 

tranquilidade”, atraente para o capital monopolista  – 

aberto aos laços da dependência financeira internac ional 

para o entusiasmo das classes dominantes nacionais - nesse 

clima de ufanismo, elas se aproveitaram das sobras do 

“milagre econômico”, para ampliar o seu consumo. Nã o só as 

mercadorias (automóveis, televisores, apartamentos de 

veraneio), mas as artes também entraram para esse r ol. Com 

isso, as artes plásticas sofreram um “boom” de merc ado (com 

os leilões e a bolsa de arte determinando sua produ ção) e o 

teatro “empresarial” se voltou para as superproduçõ es. Ou 

seja, a cultura de massa se transformou em um ótimo  negócio 

e perdeu grande parte da vitalidade crítica (HOLLAN DA, p. 

101).  

Tanto que, o Estado, que até então não fornecia opç ões 

para a produção artística, passou a definir uma pol ítica 

cultural e a tornar-se o maior patrocinador das exi gências 

do mercado. Isso explica a adequação de artistas e 

intelectuais, em atuação desde os anos 1960, especi almente 

no cinema (HOLLANDA, p. 102). 

Entretanto, mesmo com a violenta censura dificultan do 

a circulação das manifestações artísticas de caráte r 

crítico, a “geração tranca-ruas” (nomenclatura dada  aos 

artistas que trabalhavam nesse contexto de tensão p olítica) 

realizou a manifestação de arte pública Do corpo à terra 

(1970), em Belo Horizonte, no Parque Municipal e se us 

arredores. A curadoria foi do crítico de arte Frede rico 

Morais, alguns anos após o Arte no Aterro  (1968)  no Rio de 

Janeiro - onde ocorreram ações de Apocalipopótese  

supracitadas (WISNIK, 2012, p. 98). 

Do corpo à terra  foi emblemático pelas ações 

intrínsecas ao contexto e por interferir diretament e no 

campo da cultura e da política, entre as ações se 
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destacaram: Tiradentes: totem-monumento ao preso político,  

de Cildo Meireles, em que o artista ateou fogo a de z 

galinhas vivas; Situação T/T,1,  de Artur Barrio, em que o 

artista enrolou pedaços de barro, carne, ossos e sa ngue em 

trouxas de pano e os jogou no Ribeirão Arrudas.  

O trabalho de Artur Barrio atacou o elitismo e a 

estagnação do sistema da arte, no início da década de 1970, 

ao propor situações momentâneas e o uso de materiai s 

perecíveis, como as trouxas de carne e ossos jogada s no rio 

mineiro – uma potente critica aos desaparecidos pol íticos. 

O que se alinhava ao manifesto (FERREIRA et al, 200 6, p. 

262) escrito por ele em 1970, atacando as categoria s de 

arte, os salões, as premiações, o júri, a crítica e  também 

os materiais utilizados pelos artistas, não condize ntes com 

a situação latino-americana.  

 

  

Artur Barrio, Situação T/T,1, 1970  
(Imagem In. http:// muvi.advant.com.br 
acessado em: 22/07/2014).   

 

Cildo Meireles também fez seu ataque ao 

desaparecimento dos opositores do Estado ditatorial , ao 

amarrar dez galinhas a uma estaca de madeira e ince ndiá-las 

vivas diante da plateia presente no evento, rompend o os 

limites entre realidade e representação - limites a pontados 

por ele em seu texto onde contesta o sistema de leg itimação 
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do objeto da arte, com base na proposição de Marcel  Duchamp 

de retirar o objeto de seu uso cotidiano para ser 

refuncionalizado. Para Meireles, “se a estética fun damenta 

a arte, é a política que fundamenta a cultura” (FER REIRA et 

al , 2006, p. 264).  

O Evento Do Corpo à Terra  se adequava ao conceito da 

Arte Guerrilha , desenvolvido por Frederico Morais. Ele 

considerava que o artista, como o guerrilheiro, dev eria 

atuar de maneira imprevisível ao cotidiano, romper com a 

arte tradicional dos museus e salões e posicionar 

criticamente ao contexto sócio-político. Com isso, o evento 

se transformou em um ritual simbólico de reivindica ção 

libertária contra o terror e a repressão que impera vam no 

Brasil.  

Em do Corpo à Terra , similar ao evento 

Apocalipopótese , não existiram obras, mas ações executadas 

no local, simultaneamente e fora dos museus e galer ias. 

Portanto, se configurou como um evento coletivo, qu e 

subverteu a linguagem da arte tradicional e o cotid iano da 

cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. 
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 Cildo Meireles,  Tiradentes: totem-
monumento ao preso político , 1970 (Imagem <http://revistacarbono.com>, 
acessado em: 22/07/2014).  

 

Felizmente, em meados da década de 1970, a ditadura  

foi perdendo força, com a crise do aparente “ciclo 

econômico favorável”, o fim da censura e a anistia para 

todos os exilados políticos. A perda de popularidad e e 

poder político do exército causou o retorno das 

manifestações sociais e estudantis para as ruas, ju nto com 

os grafites e intervenções urbanas, o que pode ser 

considerado como um ato simbólico de retomada dos e spaços 

públicos pela população, dada a transição política para a 

democracia, que só se efetiva em 15 de março de 198 5, com 

José Sarney no cargo de presidente.  

Naquele momento, as intervenções artísticas seguiam  as 

mais variadas preocupações estéticas e políticas - desde a 

“racional”, relacionada ao teatro político strictu sensu , 

até os vanguardismos estéticos de herança dadaísta,  

considerados “irracionais” pela crítica (Arte em Re vista, 

1981, pp. 1-2). 



 
 

52  

 

O teatro político encenou algumas das suas mais 

significativas peças nos primeiros quatro anos da 

ditadura 11 e teve que conviver com a ação dos grupos 

paramilitares, o que levou a dissolução dos teatros  Opinião 

(1970), Arena (1971) e Oficina (1973) (Arte em Revi sta, 

1981, p. 97). Sendo que, desde 1964 os CPCs-Centros  

Populares de Cultura da União Nacional dos Estudant es, que 

dividiam suas produções em peças para o palco e tea tro de 

rua, já haviam sido fechados.  

Entretanto, o aperto da censura e a sistemática 

exclusão do discurso político direto “acabam por pr ovocar 

um deslocamento tático da contestação política para  a 

produção cultural” (HOLLANDA, p. 102). Principalmen te as 

artes públicas, como o teatro e os shows de música popular, 

passam a realizar-se num circuito integrado ao sist ema de 

produção e consumo. Quer dizer, direcionado para um a classe 

já politizada, pois a esquerda não conseguia mais a cessar o 

“povo”.  

Segundo Roberto Schwarz, entre os anos de 1964 e 19 69, 

apesar de a ditadura ser de direita, existiu uma re lativa 

hegemonia cultural dos intelectuais de esquerda. Ap esar 

disso, o contato com os trabalhadores foi bloqueado  com as 

prisões dos articuladores (HOLLANDA, p. 33). 

 

A perda de contato com o povo e a necessidade de 
impedir a desagregação – ameaça colocada pelo 
novo regime – canalizam a ação cultural da 

                                                      
11

 Dentre elas: o show Opinião (direção de Augusto Boa l, Teatro Opinião, 
RJ, 64), Morte e Vida Severina, de João Cabral de M ello Neto (direção 
de Silney Siqueira, TUCA, SP, 65), Liberdade, liber dade, de Flávio 
Rangel e Millôr Fernandes (direção de Flávio Rangel , Teatro Opinião, 
RJ, 65), Arena Conta Zumbi, de Gianfrancesco Guarni eri e Augusto Boal 
(direção de Augusto Boal, Teatro de Arena, SP, 65),  Se Correr o Bicho 
Pega, se Ficar o Bicho Come, de Oduvaldo Vianna Fil ho e Ferreira 
Gullar (direção de Gianni Ratto, Teatro Opinião, 66 ), Arena conta 
Tiradentes, de Boal e Guarnieri (direção de Boal, T eatro de Arena, 65) 
e O Rei da Vela, de Oswald de Andrade (direção de J osé Celso Martinez 
Corrêa, Teatro Oficina, SP, 67) (GARCIA, 1990, p. 1 17).  
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esquerda para um circuito de espetáculo 
(HOLLANDA, p. 33). 

 

Nessa época, surge a esquerda festiva , que passou a 

criticar o discurso reformista e nacionalista do Pa rtido 

Comunista. Eles absorveram as informações da guerri lha 

revolucionária latino-americana e dos movimentos de  jovens, 

como a Tropicália , o Cinema Novo  e o Teatro Oficina .  

 

  

Na selva das cidades, peça do Teatro Oficina, cenár io 
de Lina Bo Bardi, 1969 (Imagem In.  WISNIK, 2012, p. 
99). 

 

O Teatro Oficina foi um grupo híbrido nesse sentido , 

tendo em vista que partiu da cena engajada para o 

irracionalismo, o espetáculo Na Selva das Cidades  (1969), 

de Bertolt Brecht, marca essa transição. O cenário da peça, 

criado pela arquiteta Lina Bo Bardi, parecia tentar  

reconstruir o bairro do Bixiga, rasgado pela constr ução do 

elevado de ligação leste-oeste, mais conhecido como  

Minhocão.  

Lina Bo Bardi, talvez por sua experiência na guerra , 

na Itália, trabalhou com os fragmentos do bairro do  Bixiga 

– o que nos remete à Tadeusz Kantor, e seus objetos -memória 

da guerra, já que o lugar estava tomado pelos escom bros da 
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obra, onde muitas pessoas haviam sido expulsas de s uas 

casas. No entanto, o processo de criação do espetác ulo Na 

Selva das Cidades  também foi de desconstrução: os atores 

atacaram e destruíram, dia a dia, o cenário-fragmen to. Ele 

era tudo o que restava daquela sociedade arcaica e 

soterrada pelos entulhos.  

 

[o Bexiga] era um bairro fantástico, marginal. 
Tinha milhões de bocas, uma marginalia incrível! 
Um mundo de cortiços, rasgados de repente por 
esse Minhocão, esse viaduto que partiu as ruas 
ao meio e devastou tudo… Me dava a sensação de 
que o que acontecia com o mundo, com a gente, 
acontecia também naquele bairro lá, que estava 
sendo entulhado de lixo. (…) Então tinha aquele 
lixo lá no Bexiga sendo removido, e aliás sendo 
substituído por um outro: o Minhocão, que passa 
hoje em frente à porta do teatro. E tinha o lixo 
de dentro do teatro também: a Lina Bardi, que 
fazia a cenografia da Selva, pegava o lixo do 
Bexiga e trazia para o palco. Tanto que a gente 
não pagou quase nada para o cenário. Ela saía 
feito uma doida no meio da rua: ‘Que bonito! Que 
maravilha!’ Os maquinistas pensavam que a mulher 
estava maluca; ela catava o que havia de mais 
sórdido, triava e botava no cenário 12 (CORRÊA In. 
WISNIK, 2012, p. 97). 

 

No entanto, além do Teatro Oficina e dos pós-

tropicalistas - que recusavam as vanguardas e o eng ajamento 

populista dos anos 1960 -, faziam parte da chamada “linha 

irracional” 13 a nova geração de artistas dos anos 1970. 

Estes instauraram um novo clima político, pois sua produção 

cultural abandonava o conceito marxista de revoluçã o, como 

os movimentos de contracultura de 1968, e privilegi ava a 

“intervenção múltipla sob a forma de resistências 

                                                      
12 Zé Celso Martinez Corrêa, “Don José de la Mancha”,  entrevista a 
Hamilton Almeida Filho, in Primeiro ato: cadernos, depoimentos, 
entrevistas (1958 ‐1974). São Paulo: Editora 34, 1998, p. 168. 
13 Também chamada de arte marginal, contracultural, u nderground, 
subterrânea, undigrudi, experimental, curtição ou d esbunde. Ver mais 
sobre essa classificação em Arte em Revista, 1984, número em que a 
publicação foi inteira dedicada ao tema . 
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setorizadas, abandonando o projeto globalizante de tomada 

de poder” (HOLLANDA, p. 105). 

Como, por exemplo, os coletivos de arte independent e - 

Viajou Sem Passaporte, 3Nós3, Manga Rosa, Atelier M ãe 

Janaína, GEXTU, d’Magrelos e etc – que realizaram 

intervenções urbanas disruptivas, no fim dos anos d e 1970 e 

início de 1980, onde misturaram diversas linguagens  em 

busca de um “outro modo” de entender e fazer políti ca, 

através de expressões livres, capazes de fundir a a rte aos 

novos comportamentos “fora dos padrões de coerência  dos 

discursos contestadores, da crítica militante e dos  

programas estéticos” (Arte em Revista, 1981, pp. 3- 4).      

Os independentes estavam em busca de autossuficiênc ia 

e liberdade para criação. Por isso, trocaram as sal as de 

espetáculo pelas ruas, as editoras pelos mimeógrafo s ou a 

tipografia, as grandes gravadoras musicais por prod uções 

caseiras com equipamentos semi obsoletos.  

Eles formaram associações livres e cooperativas: “s er 

parte daquela comunidade implicava não só participa r de 

processos de criação coletiva, mas compartilhar e c onviver” 

(LÓPEZ et al. , 2012, pp. 56-57). Ou seja, “desviaram” o 

cotidiano através de suas práticas, buscaram uma 

transformação de atitude, ao mesmo tempo afirmativa  e 

rebelde “com o consequente desprestígio da razão e do 

trabalho político e intelectual” (Arte em Revista, 1981, p. 

3).  

Como fica claro nas ações analisadas nos próximos 

capítulos, dedicados especificamente aos coletivos de arte 

independente Viajou Sem Passaporte  e ao 3Nós3 . Ambos, cada 

um com seus procedimentos, fizeram do elemento esté tico a 

razão principal de suas intervenções urbanas, no co ntexto 

de redemocratização do país e de retorno dos artist as aos 

espaços públicos da cidade de São Paulo. 
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As linguagens do sistema, as “formas sérias do 
conhecimento” e especialmente “a forma séria do 
conhecimento por excelência” que á a ciência são 
rejeitadas. O mesmo parece acontecer em relação 
ao discurso da esquerda burocratizada que passa 
a ser confundido com o discurso da cultura 
oficial e, portanto, com o próprio sistema 
(HOLLANDA, 2004, p. 108). 
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Capítulo 2.  

Viajou Sem Passaporte 

  

Aqueles que procurarem desvendar nosso 
“conteúdo”, nossa mensagem para o mundo, que se 
virem (de costas): nos taxarão de loucos 
irrecuperáveis; a aqueles que procurarem aplicar 
emboloradas leis estéticas ao nosso trabalho se 
sentirão ridículos (que inventem outras)(Viajou 
Sem Passaporte, 1984, p. 102). 
 
 

  

Os membros do Viajou Sem Passaporte, 1979, Centro d e 
São Paulo (imagem: arquivo do grupo Viajou Sem 
Passaporte). 

 

O Viajou Sem Passaporte surgiu em maio de 1978, 

composto por oito estudantes das áreas de artes cên icas, 

cinema, música e jornalismo da Escola de Comunicaçõ es e 

Artes da Universidade de São Paulo: Beatriz Caldano , Celso 

Santiago, Carlos Alberto Gordon, Luiz Sergio Ragnol e Silva 

(Raghy), Marli de Souza, Márcia Meirelles, Marilda 

Carvalho, Roberto Mello. Eles tiveram intensa atuaç ão até 
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1982, apesar de não ter o fim anunciado (Roberto Me llo, em 

entrevista para esta pesquisa, 27/08/2013). 

Na verdade esse nome foi escolhido como um 
exercício dadaísta: a gente pegou por acaso, 
uma gramática na estante do Domingos Pastos 
Gala, abrimos em uma página e estava escrito 
como exemplo de conjunção “Viajou Sem 
Passaporte”. Era isso, abrir o livro e escolher 
uma frase alheatória (Roberto Mello, em 
entrevista para esta pesquisa, 27/08/2013). 

 

O primeiro trabalho do coletivo foi no Teatro Eugên io 

Kusnet, depois iniciaram as intervenções urbanas e,  por 

fim, passaram a invadir espetáculos teatrais de out ros 

grupos, sem aviso prévio. Em paralelo também produz iam 

publicações, como a USBAEAE e a WYK que, em geral, tratavam 

das questões teóricas e políticas (Viajou Sem Passa porte, 

p.118, 1984). 

 

  

Publicação WYK, primeira e única edição (ALDANA, p.427). 
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Desde o princípio, eles buscavam instaurar crises n a 

normalidade, por meio da experimentação de novas po ssibili-

dades criativas, que fugissem não apenas do control e do 

regime militar, mas do próprio controle que os arti stas em 

geral pretendem ter sobre suas criações: “Não conse guiremos 

jamais levar a sério esta curiosa manifestação da n atureza 

humana a que chamam ‘arte’” (Viajou Sem Passaporte,  1981, 

p.102).  

Com forte influência surrealista, eles colocaram no  

lugar de “obra de arte” a denominação “trabalho de arte”: 

“não criamos produtos para serem utilizados, obras:  apenas 

trabalhamos e o trabalhar é nosso produto” (Viajou Sem 

Passaporte, 1981, p.102).  

Antes de formar o coletivo, alguns dos membros do 

Viajou Sem Passaporte tinham se aventurado nas ativ idades 

do movimento estudantil, em grupos de tendência tro tskista, 

como a LIBELU (Liberdade e Luta) e da OSI (Organiza ção 

Socialista Internacionalista), que funcionavam dent ro das 

universidades, na clandestinidade. Naquele período,  após o 

golpe militar, o Partido Comunista tinha se tornado  ilegal, 

e parte dos militantes que atuaram em 1968 haviam s ido 

presos, exilados ou assassinados.  

Os membros da Libelu rejeitavam grande parte da 

ideologia das organizações da esquerda, porém eles ainda 

carregavam algumas das suas questões dogmáticas. Fa to que 

levou muitos dos seus membros a abandonar a militân cia e 

formar seus próprios coletivos, como o Viajou Sem 

Passaporte, que se inspirou nas formas de pensar 

apreendidas no movimento estudantil, como a discipl ina dos 

encontros regulares e a discussão de ideias: 

[...] quando a gente resolveu fazer um grupo de 
criatividade, decidiu pesquisar criatividade, a 
gente tinha já inclinação para o dadaísmo e o 
surrealismo, um pouco pela nossa convivência com 
o trotskismo, que abominava o stalinismo 
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nacional e popular, toda aquela podridão 
stalinista e populista que tinha na esquerda 
tradicional o partido comunista francês, o 
“Partidão” (Roberto Mello, em entrevista para 
esta pesquisa, em 27.08.2013). 

 

Uma das bases do pensamento que modelou as ideias d o 

Viajou Sem Passaporte foi o encontro de 1938, entre  Breton 

e Trotsky, na casa de Diego Riviera e Frida Kahlo, no 

México, quando foi escrito o manifesto “Por uma art e 

revolucionária independente” e fundada a Federação 

Internacional da Arte Revolucionária Independente ( FIARI). 

Este manifesto propunha “a independência da arte pa ra a 

revolução e a revolução para a libertação definitiv a da 

arte” (LÓPEZ et al. , 2012, p. 54), através da construção de 

uma federação internacional de artistas que fosse c ontra o 

capitalismo e o autoritarismo stalinista.  

O documento foi inspirado no livro “ Literatura e 

Revolução” , escrito em 1924, por Trotsky, em oposição à 

estética imposta pelo estado soviético e pela III 

Internacional (o realismo socialista). Trotsky acre ditava 

no estabelecimento de uma esfera singular para a 

imaginação, dada a necessidade da arte se confundir  com a 

vida e revolucioná-la desde dentro, por meio de um modo de 

ação sobre os corpos e as consciências que remetiam  às mais 

clássicas lógicas de subjetivação da esquerda (LÓPE Z et 

al. , 2012, p. 54). 

Portanto, o Viajou Sem Passaporte, com seu método q ue 

misturava surrealismo e trotskismo, foram para as r uas 

reinventar o cotidiano, com base em experiências am bíguas, 

vagas, absurdas e contraditórias, por meio de inter venções 

urbanas disruptivas, dentre elas uma série de traje tórias. 
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Intervenções nas ruas 

 

A Trajetória da Árvore  (março de 1979) aconteceu em 

torno de uma árvore, na Praça Dom José Gaspar, no c entro de 

São Paulo, próximo à Biblioteca Municipal e teve o seguinte 

roteiro: a cada minuto um integrante do grupo saía de uma 

esquina, caminhava normalmente pela calçada, fazia uma 

volta em torno da árvore escolhida e continuava seu  caminho 

até desaparecer na Avenida São Luís (RAGHY, arquivo  do 

grupo). Dez pessoas participaram, sendo que algumas  ficaram 

incógnitas no bar, tirando fotos e colhendo as impr essões 

dos transeuntes. 

 
Trajetória da Árvore, 1978, Viajou Sem Passaporte, São Paulo (imagem 
do arquivo do grupo Viajou Sem Passaporte). 

 Trajetória da Árvore, 1978, 
Viajou Sem Passaporte, São Paulo (imagem do arquivo  do grupo Viajou 
Sem Passaporte).  
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 Trajetória da Árvore, 1978, 
Viajou Sem Passaporte, São Paulo (imagem do arquivo  do grupo Viajou 
Sem Passaporte).  

 

Na Trajetória do Curativo  (abril de 1979), o grupo 

definiu uma linha de ônibus e se dividiu: cada um d os oito 

integrantes ficou em um ponto de ônibus diferente, todos 

estavam com um curativo no olho esquerdo. Logo após  o 

ônibus ter começado o seu trajeto, o primeiro integ rante do 

grupo entrou no veículo, passou a roleta e desceu n o 

próximo ponto. Enquanto isso, o segundo integrante subiu no 

ônibus.  

Fazia parte do roteiro ter duas pessoas do grupo 

dentro do ônibus, uma com curativo no olho e outra para 

observar as reações dos passageiros, que diziam fra ses 

como: “Isso dai deve ter sido organizado, né? (se é  que 

alguém se organiza para fazer esse tipo de coisa)”  ( Viajou 

Sem Passaporte, 1984, p.117).  

No último ponto da trajetória um deles ficou com um  

cartaz nas mãos, onde estava escrito: “Trajetória d o 

Curativo, assinado Viajou Sem Passaporte” ( Viajou Sem 

Passaporte, 1984, p.117). 
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 Trajetória do Curativo, 1978, 
Viajou Sem Passaporte, São Paulo (imagem in.  ALDANA, 2008, p.425).  
 

 Trajetória do Curativo, 1978, 
Viajou Sem Passaporte, São Paulo (imagem in.  ALDANA, 2008, p.425).  
 

 Cartaz com assinatura da 
Trajetória do Curativo, 1978, Viajou Sem Passaporte , São Paulo (imagem 
do arquivo do grupo Viajou Sem Passaporte). 

 



 
 

64  

 

Na Trajetória do Paletó  (maio de 1979) o procedimento 

foi o mesmo, com uma diferença, o objeto escolhido:  um 

paletó ao invés do curativo. Sendo assim, no primei ro ponto 

um deles entrou no ônibus, se sentou com um paletó nas 

mãos; no próximo ponto, o segundo entrou e sentou n a frente 

do anterior; o primeiro entregou a roupa ao segundo  

dizendo: “o senhor poderia segurar o meu paletó?”  e desceu 

do ônibus.  

E assim repetidamente, até que, no oitavo ponto de 

ônibus, o paletó foi finalmente entregue para um 

passageiro. No paletó estava escrito “ Trajetória do 

Paletó” , junto a um pedido com o endereço para onde ele 

deveria ser entregue, mas a roupa nunca foi devolvi da.  

Na sequência das trajetórias, o Viajou Sem Passapor te 

fez a intervenção HASPA (agosto de 1979), baseada em uma 

propaganda que estava sendo transmitida pela televi são, 

sobre a caderneta de poupança Haspa: “Um sujeito gr itava 

‘Caderneta de Poupança Haspa’ e aí chovia dinheiro do céu. 

Pegamos um pano, fomos até a sede da instituição e 

começamos a gritar. Daí o povo começou a jogar moed as” 

(RAGHY, em entrevista para essa pesquisa, 15/09/201 3). 

 

 Haspa , 1979, Viajou Sem 
Passaporte, centro de São Paulo (imagem do arquivo do grupo Viajou Sem 
Passaporte).  
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Haspa , 1979, Viajou Sem Passaporte, centro de São Paulo (imagem do 
arquivo do grupo Viajou Sem Passaporte). 

 

 

Haspa , 1979, Viajou Sem Passaporte, centro de São Paulo (imagem do 
arquivo do grupo Viajou Sem Passaporte). 

 

Após descrever as intervenções urbanas do Viajou Se m 

Passaporte, entendemos os artistas se utilizaram de  

procedimentos “inter-relacionais”, pois o seu foco estava 

“no diálogo físico ou verbal entre os performers e os 

transeuntes” (ARAÚJO, 2011, p.3). O dispositivo rel acional 

era repetir várias vezes simples gestos cotidianos,  como 

“usar o curativo”, “entregar o paletó”, “dar voltas  na 

árvore” ou “gritar HASPA”.  



 
 

66  

 

No entanto, nas trajetórias, com a repetição dos 

gestos, os artistas criaram “intercâmbios inesperad os”, 

situações fora do padrão comportamental - como se o bserva 

nas falas dos transeuntes, anotadas pelo coletivo: “Pô, mas 

já é a terceira pessoa que eu vejo dar uma volta ne ssa 

árvore!” ou “Que será que aconteceu com esse nêgo?”  (Viajou 

Sem Passaporte, 1984, p.117).  

HASPA foi diferente, porque não causou estranhament o 

nos pedestres, mas identificação. Tanto que eles 

responderam imediatamente, jogando moedas, como na cena que 

viram no comercial da televisão. Ou seja, os perfor mers 

repetiram a ação da propaganda como um dispositivo “inter-

relacional” oposto ao das trajetórias, que não tinh am “um 

sentido pré-estabelecido”, por isso as pessoas não sabiam 

como reagir e tinham que inventar uma resposta. Em ambos os 

casos (“estranhamento” ou “identificação”), o grupo  criou 

um jogo com potencial para destacar a “presença” do  

performer, por acessar categorias perceptivas e ter ritórios 

emocionais do público.  

Os momentos estruturais da presença são a forma com  

que o ser (humano) se projeta na existência (mundo) , “ser-

no-mundo”, através de um “fazer” (HEIDEGGER, 2006).  Para 

Martin Heidegger, o mundo é um fenômeno em constant e 

dinâmica, que se atualiza nas relações instauradas junto à 

presença (ente); nas relações com as coisas (instru mentos), 

com os outros (demais presenças) e consigo mesmo 

(HEIDEGGER, 2006). 

Porém, quando esse ato se dá nas ruas, o jogo passa  a 

ser também com o espaço, por meio de um modo especí fico de 

ser e estar no mundo, na “mundanidade do mundo em g eral”. O 

conceito ontológico de “mundanidade” significa “a e strutura 

de um momento constitutivo de ser-no-mundo” (HEIDEG GER, 
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2006, p.111), a partir de um conjunto de relações p róprias 

(ocupação) estabelecidas com a presença. 

Portanto, as ações disruptivas vão contra a ideia d e 

“presença cotidiana”, que dissimula o “ser frente a o ente”, 

e vê a si e ao mundo como algo já pronto. A nossa 

compreensão do mundo é baseada nas práticas, e não numa 

teorização, a presença nos projeta como ser-no-mund o, na 

ocupação do mundo se atualizam as possibilidades: “ Aqui o 

ente não é objeto de um conhecimento teórico do “mu ndo” e 

sim o que é usado, produzido, etc” (HEIDEGGER, 2006 , 

p.115).  

No espaço público, onde tantos autores só veem 

obediência e uniformização, Certeau entende que se 

concentram e insinuam os jogos. Eles são táticas 

silenciosas, “mecanismos de resistência”, como as 

intervenções urbanas do Viajou Sem Passaporte. Na c ultura 

ordinária, diz ele, “a ordem é exercida por uma art e”, ou 

seja, ao mesmo tempo exercida e burlada. Nas determ inações 

da instituição “se insinuam assim um estilo de troc as 

sociais, um estilo de invenções técnicas e um estil o de 

resistência moral” (CERTEAU, 1994, p.20). 

Por exemplo, em HASPA, eles fizeram a intervenção e m 

frente à sede do banco, onde os performers imitaram , com a 

ajuda do público, o comercial veiculado pela televi são. Ou 

seja, com base nas imagens difundidas pela televisã o 

(representações), o consumidor (Viajou Sem Passapor te e 

público) “fabricou” outro produto, que não o veicul ado pelo 

aparelho.  

Tal “fabricação” ou “produção” coletiva funcionou c omo 

uma “poética”, uma “outra maneira” de empregar os p rodutos 

impostos por uma ordem econômica dominante – “escon dida, 

pois ela se dissemina nas regiões definidas e ocupa das 
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pelos sistemas da ‘produção’ (televisiva, urbanísti ca, 

comercial etc)” (CERTEAU, 1994, p.39). 

 Haspa , 1979, Viajou Sem Passaporte, 
centro de São Paulo (imagem do arquivo do grupo Via jou Sem Passaporte).  

 

Já na trajetória da árvore, o local escolhido 

“proporcionava uma espécie de público involuntário”  (RAGHY, 

arquivo do grupo), a árvore ficava diante de um bar , onde 

as mesas se espalhavam pela calçada. Vale lembrar q ue foi a 

primeira das ações urbanas e pareceu uma pesquisa d o 

coletivo sobre como o público responderia a suas 

provocações, que culminaram na experiência sobre a poupança 

HASPA. 

 Trajetória da Árvore, 1978, Viajou Sem Passaporte, 
São Paulo (imagem do arquivo do grupo Viajou Sem Pa ssaporte). 
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Entretanto, as trajetórias do curativo e do paletó 

foram implementadas dentro do ônibus em movimento, durante 

trajetos propícios para a criação do imaginário urb ano dos 

cidadãos, como nos apresenta o antropólogo argentin o Néstor 

García Canclini, baseado em sua pesquisa na Cidade do 

México. Para o autor, apesar das cidades terem sido  

programadas e desenhadas para funcionar, nela se de sdobram 

e multiplicam, ao acaso, ficções individuais e cole tivas. 

Os seja, as cidades são construídas por casas, parq ues, 

ruas, mas se configuram também por imagens carregad as de 

fantasias heterogêneas (CANCLINI, p.107). 

Para concluir, as intervenções urbanas disruptivas 

supracitadas, são um ato de presença que relaciona 

performer-público-espaço e abrem novas possibilidad es de 

viver e conviver. Como diria Certeau, “criam um esp aço 

diferente, que coexiste com aquele de uma experiênc ia sem 

ilusões” (CERTEAU, 1994, p.70). 

 

 

Invasões em peças teatrais 

 

Após as intervenções nas ruas, o Viajou Sem Passapo rte 

decidiu dar início a uma série de invasões em peças 

teatrais.  Pois, para eles, grande parte da produção teatral 

havia se transformado em televisão, perdido o difer encial, 

a possibilidade do imprevisível, do desconhecido 

ocorrer.Com isso, eles passaram a experimentar “o q ue 

acontece quando o público toma a iniciativa com rel ação 

àquele fato que está ocorrendo [no palco]” e instig ar o que 

o teatro tinha de mais interessante: “a arte ao viv o!” 

(Viajou Sem Passaporte, 1984, p.118). E, assim, o c oletivo 



 
 

70  

 

entrou em um tema imprescindível para traçar as rel ações 

entre arte e a política: a questão do espectador, o u da 

“quarta parede” que separa os artistas das pessoas,  

(RANCIÈRE, 2012, p.10).  

O coletivo costumava ter um “roteiro” prévio para a s 

invasões ou intervenções nas peças teatrais, mas qu e 

poderia ser modificado ao longo da ação, conforme a s 

reações dos atores ou dos demais espectadores. O 

procedimento básico era o seguinte: eles escolhiam um 

espetáculo específico, compravam ingressos, sentava m na 

plateia junto aos espectadores e realizavam ações n o 

decorrer da peça, sem aviso prévio à produção ou ao s 

atores.  

A primeira invasão foi na peça de teatro A Vaca 

Surrealista  (4 de agosto de 1979). Ela foi escolhida pelo 

Viajou Sem Passaporte, especificamente, devido ao s eu nome 

que dava margem a intenções vanguardistas. Na invas ão, os 

oito integrantes do coletivo, que estavam na platei a 

assistindo ao espetáculo com os demais espectadores , após 

meia hora, se levantaram, subiram e deitaram no pal co e ali 

permaneceram, por dez minutos. Com isso, houve tumu lto e um 

dos técnicos da iluminação acendeu as luzes e pergu ntou se 

alguém estava passando mal, se precisavam de uma 

ambulância, mas um dos atores gritou que só seria 

necessário se fosse de algum hospital psiquiátrico ( Viajou 

Sem Passaporte, Arte em Revista, 1984, p.118). 

O técnico provocou um blecaute, os integrantes do 

Viajou se levantaram e voltaram para seus lugares n a 

plateia. Os atores simplesmente ignoraram o fato e 

continuaram a encenação, como se nada de diferente 

estivesse acontecendo. O roteiro planejado pelo gru po só 

previa isso, mas um dos componentes resolveu voltar  ao 
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palco após receber um sorriso de uma das atrizes qu e passou 

dançando por ele.  

Aí ficou uma situação muito maluca: os dois 
atores e eu, e tinha uma mesa com conhaque que 
eles tomavam enquanto falavam dos problemas da 
classe teatral ou qualquer coisa assim. [...] 
fiquei lá esperando acontecer alguma coisa, e 
aconteceu: o sujeito botou conhaque no copo e 
pá! Jogou o conhaque na minha cara. [...] 
comecei a representar [...] joguei nele também 
[...] sai de cena e a peça C-O-N-T-I-N-U-O-U 
(Viajou Sem Passaporte, 1984, p.118). 

 

Quando a peça terminou, o público estava muito agit ado 

e os invasores se identificaram como integrantes do  Viajou 

Sem Passaporte e foram com os atores. No entanto, e les 

acharam a intervenção na peça uma falta de respeito . Sendo 

assim, o Viajou Sem Passaporte registrou, em tom de  ironia, 

que “a peça não tem nada a ver com surrealismo, e t alvez 

tenha um pouco a ver com o gado” (Viajou Sem Passap orte, 

Arte em Revista, 1984, p.118). 

A invasão seguinte ocorreu na peça Quem Tem Medo de 

Itália Fausta (Grupo Teatro Orgânico Aldebarã, São Paulo, 

12 de agosto de 1979) em função de o espetáculo apr esentar 

uma proposta participativa, que sugeria a possibili dade de 

interação com o público - o Viajou entendeu que ali  estaria 

uma oportunidade para compartilhar o trabalho que e les 

vinham desenvolvendo (Viajou Sem Passaporte, Arte e m 

Revista, 1984, p.119). 

A ação na peça começou quando dois integrantes do 

Viajou se levantaram dos seus lugares na plateia e subiram 

no palco jogando basquete com uma bola invisível. O s 

organizadores, após perceberem a intervenção inusit ada dos 

estranhos, apagaram e acenderam as luzes e os atore s que 

estavam no palco arrancaram as perucas e se retirar am. Após 

isso, houve um tumultuo generalizado, mas, a pedido  da 

plateia, os responsáveis continuariam o espetáculo,  que 
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depois de muita polêmica, acabaram aceitando a perm anência 

dos dois jogadores do Viajou. Como de praxe, no fin al, os 

invasores se identificaram como integrantes do Viaj ou Sem 

Passaporte e constataram que, ao contrário da propo sta de 

participação anunciada, a reação dos atores não foi  de 

abertura para o jogo ou para o imprevisto. Eles ten taram, a 

qualquer custo, dar continuidade ao espetáculo ensa iado 

(Viajou Sem Passaporte, Arte em Revista, 1984, p.11 9). 

As invasões nas peças incomodaram a categoria teatr al, 

que chegou a comparar o grupo ao Comando de Caça ao s 

Comunistas – CCC. Fizeram essa acusação ao Sindicat o de 

Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversão, que  

convidou o grupo a prestar esclarecimentos. Em resp osta o 

Viajou Sem Passaporte escreveu a seguinte carta:  

 

Somos um grupo de oito pessoas organizadas em 
torno de algumas preocupações que, acreditamos, 
estão no centro do movimento que descreve a 
arte neste século. Vemos por exemplo, que a 
arte dia a dia vai perdendo seus “mistérios”, 
seus truques desmascarando-se. De fato, esta 
atividade de iniciados vai deixando seus covis 
e começa a ser encontrada nas mais simples 
manifestações humanas. 

Por isso não adianta taxar-nos de CCC, TFP ou 
dadaístas, apesar das mesmas pessoas assim nos 
chamarem. Rotulações opostas endereçadas aos 
mesmos indivíduos são historicamente conhecidas 
e provêem de mentes assustadas que defendem a 
manutenção do atual estado de coisas na 
sociedade, pois de alguma maneira, dele devem 
estar tirando proveito. E isso é oportunismo! 

Também não andamos à cata de promoção nem 
queremos brincar de foder este ou aquele 
profissional (que absurdo!) da arte cênica, nem 
nossa postura é de criticar este ou aquele 
“espetáculo”. O que nos interessa é um 
trabalhar prático no sentido de entender e 
questionar as relações ator/público, 
palco/platéia e que aponte para o fim da 
dicotomia arte/vida (e apenas aponte pois 
nossas atividades, por si sós, jamais 
resolverão essa dicotomia). Interessa-nos 
colocar em crise a normalidade deste fato “tão 
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natural” que é assistir a uma peça. Há anos não 
acontecem experiências importantes em teatros. 
O público assiste às peças como a um aparelho 
de televisão e, em alguns espetáculos, é 
manipulado de maneira a fazer inveja a qualquer 
apresentador de programa de auditório. O teatro 
cristalizou-se, é mais do que nunca um templo. 

Nossas intervenções criativas só são vistas 
como destruidoras por aqueles “profissionais” 
que, vestindo togas sacerdotais, se ajoelham 
cotidianamente para rezar diante do palco e que 
se utilizam do “profissionalismo”, da 
“seriedade”, para barrar qualquer tipo de 
manifestação que questione seu “sacrifício” 
diário. 

A nós interessa a liberdade de criação, de 
manifestação, de pesquisa, e nossas 
intervenções criativas estão baseadas nesse 
princípio. 

Nossas intervenções são um convite à 
instauração de momentos criativos pois 
acreditamos que todos, os que estão no palco e 
os que estão na plateia, podem criar, brincar 
de representar. Queremos acabar com a mística 
das técnicas, dos dons (divinos ou não) que 
separam arbitrariamente os que sabem dos que 
não sabem, os que podem dos que não podem, os 
que fazem dos que engolem. 

E nossas únicas armas para estas atividades 
propostas são nosso corpo, nossa criatividade e 
nossa crença na necessidade da libertação e 
transformação do homem (Viajou Sem Passaporte. 
São Paulo, agosto, 1979. Carta do arquivo do 
grupo Viajou Sem Passaporte). 

 

A carta acima, do Viajou Sem Passaporte, levanta 

várias questões importantes e imprescindíveis sobre  o 

trabalho do grupo, como o trabalhar prático e de li vre 

experimentação, a pesquisa sobre as relações ator/p úblico, 

palco/plateia e a da dicotomia entre arte/vida. O q ue 

mostra como eles estavam engajados na “instauração de 

momentos criativos”, fora do padrão comportamental.   

A invasão de maior repercussão do Viajou Sem 

Passaporte foi na peça Aniversário de mãe  (São Paulo, 

1980), Teatro do Oprimido, dirigida por Augusto Boa l.  

Conforme o coletivo, na primeira parte do espetácul o Boal 
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propôs jogos criativos com o corpo para o público, na 

segunda parte, ele contou o conteúdo da peça a ser 

apresentada no “teatro-foro”, assim como as várias regras 

para a participação do público em português e em fr ancês 

(havia atores franceses participando da peça).  

 
Intervenção na peça teatral Aniversário de Mãe, 198 0, Viajou Sem 
Passaporte, São Paulo (imagem do arquivo do grupo).  

 

Depois disso, um dos membros do grupo Viajou Sem 

Passaporte, com uma cartolina escrito “Boal” no pei to, 

propôs instruções contrárias às do diretor: “agora façam o 

que quiserem”. Imediatamente após a fala do Viajou Sem 

Passaporte, a plateia começou uma série de ações 

improvisadas, entre elas, andou em forma de “trenzi nho” (ao 

som de piuí, piuí).  
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Intervenção na peça teatral Aniversário de Mãe, 198 0, Viajou Sem 
Passaporte, São Paulo (imagem do arquivo do grupo).  

 

Augusto Boal ficou indignado com a grande confusão e 

Sábato Magaldi, crítico teatral e ex-secretário da Cultura 

Municipal, gritou solicitando o retorno do teatro-f orro, em 

nome do público, que desfez o trenzinho. Outro inte grante 

do grupo Viajou Sem Passaporte tentou argumentar a 

oportunidade da intervenção: “não faz sentido senti r-se 

oprimido justo em um teatro que se diz do oprimido” . A 

partir daquele momento, ficou muito difícil falar e  ser 

ouvido (Viajou Sem Passaporte, 06.08.1980).  
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Intervenção na peça teatral Aniversário de Mãe, 198 0, Viajou Sem 
Passaporte, São Paulo (imagem do arquivo do grupo).  

 

No dia seguinte, Sábato Magaldi escreveu uma matéri a 

no Jornal da Tarde 14, onde disse que “a intervenção era de 

inaceitável infantilidade”. Em resposta, o Viajou S em 

Passaporte escreveu um carta, onde contou, passo a passo, a 

invasão e por fim a defendeu, com o argumento de qu e 

“algumas pessoas do público fizeram brilhar a chanc e da 

liberdade deixar de ser utopia, deixar de ser o  tema  de uma 

peça e passar a ser um fato  numa peça” (Viajou Sem 

Passaporte, 06.08.1980). 

A sistematização do Teatro do Oprimido por Boal 

começou nos anos 1960, após sua viagem pelo nordest e, junto 

com o Teatro Arena, onde eles apresentaram um music al sobre 

a questão agrária para uma liga camponesa que incit ava os 

sem-terra a lutar contra o latifúndio. Após a peça,  um dos 

agricultores do público, disse para o grupo enfrent ar os 

capangas que haviam desalojado um dos seus companhe iros. 

Porém, eles se recusaram e, com isso, o diretor per cebeu 

que o teatro que realizava não era capaz de seguir,  de 

                                                      
14 MAGALDI, Sábato. A opressão discutida entre o jogo e a fantasia. 
Jornal da Tarde, 02 de agosto de 1980. 
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fato, o que pregava. Assim, Boal, baseado pelas pro postas 

do educador Paulo Freire, propôs o Teatro do Oprimi do.  

 

 

MAGALDI, Sábato. A opressão discutida entre o jogo e a fantasia. 
Jornal da Tarde, 02 de agosto de 1980. 

 

Para Nestor Garcia Canclini, o Teatro do Oprimido é  

uma ferramenta de ação social que transfere para o 

espectador os meios de produção teatral, levando-o a 

participar da ação dramática a partir de temas que o 

aproximem e o estimulem a expressar a própria vivên cia 

mediante situações cotidianas (CANCLINI, 1984, p.17 2). 

Entretanto, Patrice Pavis define o Teatro do Oprimi do 

como um teatro que revitalizou o agit-prop  russo (termo que 
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sintetiza as manifestações artísticas de agitação e  

propaganda), baseado numa atividade de proselitismo  mais do 

que como uma nova forma artística, que proclama o d esejo de 

criar uma consciência política (PAVIS, 1999, p.379- 380).  

A definição de Pavis é mais próxima a do Viajou Sem  

Passaporte, que considerava o Teatro do Oprimido co mo um 

procedimento onde a imaginação do público só podia se 

manifestar sob controle do diretor - devido às inte rrupções 

feitas por ele toda vez que algum participante prop unha 

algo que fugisse da cartilha do teatro do oprimido.   

Com a invasão eles queriam jogar com a falta de liv re 

expressão da esquerda brasileira, representada pela  figura 

de Augusto Boal, um dos membros e fundadores do Tea tro 

Arena, de grande importância entre grupos de teatro  

político no Brasil dos anos 1950-1960.  

Ou seja, o grupo estava alinhado ao discurso da 

“crise” das iniciativas modernas de reforma do teat ro 

político, onde se discute a declaração de “espectad or 

inativo” e questiona oposição radical, previamente suposta, 

entre ativo e passivo. Portanto, deve-se questionar  a 

oposição entre olhar e agir, pois “as evidências qu e assim 

estruturam as relações do dizer, do ver e do fazer 

pertencem à estrutura da dominação e da sujeição”, ao 

contrário da emancipação intelectual (RANCIÈRE, 201 2, 

p.17).  
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Os jogos criativos 

 

  

Jogos criativos, 1978, Viajou Sem Passaporte, São 
Paulo (imagem do arquivo do grupo Viajou Sem 
Passaporte). 

 

As experimentações do Viajou Sem Passaporte tiveram  

início no Teatro Eugênio Kusnet, localizado no cent ro de 

São Paulo, a partir de um concurso organizado pelo Serviço 

Nacional de Teatro - SNT, um órgão governamental cr iado 

desde 1937 para desenvolvimento da linguagem dramát ica e 

cênica. Eles ganharam o concurso e permaneceram no teatro 

de julho a setembro de 1978, período em que criaram  um 

método de trabalho baseado no viés lúdico dos jogos , em 

oposição à representação. 

A partir deste período, e com a intensificação dos 

jogos lúdicos, o grupo Viajou Sem Passaporte foi de ixando 

de se considerar um grupo de teatro, e se viu mais como um 

“grupo de criatividade”. A considerar as ações que eles 

propunham, deixaram de acreditar no alcance e na ut ilidade 

do teatro, desde a necessidade de criação de textos  ou 
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mesmo da prática do ensaio. Eles passaram, assim, a  

construir unidades de ação, que são estruturas de j ogos com 

o corpo. (Viajou Sem Passaporte, 1984, p.116-119).  

Os jogos criativos, não competitivos, tinham como 

objetivo fundamental abrir a possibilidade criar 

livremente, sem barreiras de ordem externa, como, p or 

exemplo: “a necessidade de transmitir alguma coisa,  a 

lógica, a moral e quaisquer interesses religiosos o u 

políticos” (Viajou Sem Passaporte, 1984, p.116-119) . 

  

Jogos criativos, 1978, Viajou Sem Passaporte, São 
Paulo (imagem do arquivo do grupo Viajou Sem 
Passaporte).   

 

Segundo Raghy 15, os “jogos criativos” giravam em torno 

da ideia de utilização de um roteiro prévio, aberto  a 

improvisos, sem a necessidade de dramaturgia ou ato res, mas 

sim “jogadores”, dentro das seguintes regras:  

                                                      
15

 RAGHY, texto Trajetória da Árvore , arquivo do grupo, p.01  
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1. O prazer é o árbitro decisivo (sem trabalho 
organizado não há existência do grupo);  

2. O fazer é um árbitro decisivo (sem espírito 
crítico não há fazer que resista); 

3. O automatismo é uma fonte essencial (o 
registro racional revela novas fontes); 

4. A intuição ao traçar caminhos (a consciência 
histórica ao traçar caminhos); 

5. Não ter pudores ou medo em intervenções 
públicas (disseminar nosso método e ponto de 
vista); 

6. Humor (humor). 16  

 

Como se pode perceber, estas “regras” se contradize m e 

complementam ao mesmo tempo, pois propõem prazer (i tem 1), 

mas causam desconforto ou medo nos próprios integra ntes 

(item 5), o fazer é um árbitro, mas se dissemina e vira 

método (item 5). Neste sentido, as regras também mo stram o 

caráter experimental do grupo.  

Além disso, eles desconsideravam a obra de arte, ao  

afirmar que ela “tenta diferenciar seu objeto de um  

dentifrício, quando não passa de um dentifrício 

sofisticado” (Viajou Sem Passaporte, 1981, p.102). O que 

também é uma contradição, os jogos foram a base par a as 

intervenções urbanas e invasões nos teatros do cole tivo.  

Um jogo também pode ser arte, já que são ações 

distintas e fundamentais, em que algo transcende às  

necessidades da vida cotidiana. Ele é uma função 

significante, que encerra um determinado sentido, e m que o 

“divertimento” é algo essencial. O jogo resiste a t odas 

tentativas de análise lógica, é irracional e uma fo rma 

específica de atividade, como “forma significante”,  como 

função social, um fator cultural da vida (HUIZINGA,  2012, 

p.4). 

 

                                                      
16

 Jogos criativos, 1978, Viajou Sem Passaporte, arqui vo do grupo.  
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Capítulo 3. 

3Nós3 

 

 

INTERVERSÃO (lat. Interversione) s.f. ato de 
inverter; alteração da ordem natural ou habitual 
(LÓPEZ et al, 2012, p. 166). 

 

 

    

Grupo 3NÓS3, Rafael França, Mario Ramiro e Hudinils on 
Junior (imagem in. http://www.centrocultural.sp.gov.br 
acesso em: 15/01/1015). 

  

O 3Nós3 atuou de 1979 até 1982, formado por Mario 

Ramiro, Hudinilson Junior e Rafael França. Durante este 

período, eles definiram seus trabalhos como “interv ersões”, 

pois queriam inverter a ordem e o fluxo natural dos  espaços 

públicos. O grupo surgiu dentro da Escola de Comuni cações e 

Artes da Universidade de São Paulo. 
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O 3Nós3 e o Viajou Sem Passaporte colaboravam em 

diversas ações. Entretanto, o 3Nós3 fazia “interver sões 

urbanas” e o Viajou Sem Passaporte “intervenções hu manas” 

(RAMIRO, em entrevista para essa pesquisa). 

Nisso diferíamos do “Viajou...”, que estava mais 
preocupado com o público, já que estava mais 
ligado ao teatro. Obviamente o público também 
nos interessava, mas num segundo momento 
(HUDINILSON In. BARROS, p.46-54). 

 

Ao contrário do Viajou Sem Passaporte, que 

desconsiderava a categoria “obra de arte”, o 3Nós3 se 

denominava como um grupo de artistas que buscava ex pandir 

sua arte para a cidade. Porque a arte criaria a 

possibilidade de fazer uma leitura da realidade com  outra 

ótica, proporcionando assim uma redescoberta do ban al 

(RAMIRO, em entrevista para essa pesquisa). 

 Para ampliar o alcance do seu trabalho, o 3Nós3 

intervia também nas mídias, eles faziam denuncias a nônimas 

aos jornais e revistas. As ligações eram uma estrat égia do 

coletivo para divulgar e documentar das suas interv enções 

urbanas, já que elas duravam apenas poucos minutos nas 

ruas; geralmente o coletivo fazia as instalações de  

madrugada e logo ao amanhecer elas eram desmontadas  pela 

polícia e a Companhia de Engenharia de Tráfego.  

Conforme Ramiro, nas matérias divulgadas pelos 

jornais, o coletivo podia ter um retorno da repercu ssão dos 

seus trabalhos. Era como se eles passassem por um f iltro 

“não especializado” dos jornalistas responsáveis po r cobrir 

os eventos na cidade. Para eles, as reportagens ref letiam, 

de certa forma, o estranhamento que a população via  nas 

“interversões”. 

Porém, não era só a população que estranhava os 

trabalhos do coletivo, alguns críticos de arte tamb ém. Como 
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observamos no trabalho X-GALERIA (1979), quando o 3Nós 

vedou as portas de vinte e nove galerias com fita c repe e 

um aviso (escrito em mimeógrafo): “O que está dentr o fica, 

o que está fora se expande”.  

A ação causou indignação e protesto de alguns 

galeristas, como na declaração de Luisa Strina 17: 

Eu não vou admitir isso, pois uma galeria de 
arte é um estabelecimento comercial e, por 
isso, precisa vender pinturas e pagar aluguel. 
Por essa razão, eu não tenho tempo para perder 
com uma exibição ridícula como esta (ALDANA, 
2013, p.232).   

 

    

3Nós3, X-Galeria, 1979, São Paulo (imagem in. 
http://galeriajaquelinemartins.com.br acesso em 05. 05.2015). 

 

O X-GALERIA, foi uma crítica do 3Nós3 ao mercado de 

arte, com a ação eles reivindicavam um espaço para mostrar 

seus trabalhos. Além disso, abriam um precedente pa ra 

discutir o potencial da rua para expandir o campo d e 

atuação da arte. Pois, com as intervenções urbanas,  eles 

                                                      
17 Na matéria “Arte marginal, com lacre”, O estado de  São Paulo, 4 de 
julho de 1979, p.19(ALDANA, 2013, p.232).  
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podiam acessar um público que não frequentava as ga lerias e 

os museus.  

A arte, nas ruas, por seu caráter público, ganha um  

tensionamento que a torna similar à arquitetura, um  

protótipo de obra de arte cuja recepção se dá colet ivamente 

(BENJAMIN, 2006b, p.193). Nela existe a vontade de incidir 

sobre a realidade, como afirma Argan, na arquitetur a não se 

projeta nunca “para”, mas sempre “contra ” alguém ou alguma 

coisa, “contra a especulação imobiliária e as leis ou 

autoridades que a protegem”, e ainda “contra a meca nização 

da existência, contra a inércia do hábito e do cost ume” 

(WISNIK, p.34).  

 

 

Inversão nos fluxos urbanos 

 

Nas intervenções INTERVERSÃO VI(1980),  ARCO 10 (1981),  

CONECÇÃO(1981)  e 27.4/3 (1982)  os artistas inverteram e 

interromperam o fluxo de carros, mesmo que durante um curto 

espaço de tempo, por meio da instalação de plástico s de 

grande dimensão em pontes, avenidas e saídas de ar do 

metrô.  

As ações foram atos de indisciplina, tendo em vista  

que, conforme já tratado no primeiro capítulo, a di tadura 

se utilizava de obras de grande porte como estas, p ara 

impor o seu poder.  Os investimentos do governo em avenidas 

e pontes não foi um problema só das capitais brasil eiras, 

como São Paulo, mas fez parte da ideologia moderna de 

desenvolvimento urbano e também da estratégia milit ar desde 

o início do século XX.  

Baudelaire tratava dessa questão em seus poemas sob re 

a transformação urbanística de Paris, realizada por  
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Haussmann, a pedido de Napoleão. Ele escreveu sobre  os 

eixos de circulação de automóveis e soldados que co rtaram 

os bairros da cidade e traziam novos tipos de relaç ões 

sociais: as pessoas, acostumadas a transitar por ru as 

estreitas onde a convivência na calçada era prioriz ada, 

perderam espaço para os automóveis, que sugeriam um a 

circulação mais rápida. Durante o trajeto, dentro d o carro, 

o único sentido do corpo que ainda se relacionava c om o 

exterior era a visão.    

Dostoievski, em seus romances e contos, também trat ou 

da modernização das cidades russas, que apesar de p ossuir 

características distintas das francesas, queriam es tar 

alinhadas com a capital europeia. Ou seja, eles ain da eram 

em sua maioria socialmente arcaicos, com regime de castas e 

imperadores absolutistas, mas construíram São Peter sburgo 

para ser uma cidade moderna, assim como sua princip al 

avenida, a Nevsky ( Невский проспект). A 

principal avenida de São Petersburgo, conhecida por  ter a 

perspectiva mais perfeita do mundo, com quatro quil ômetros 

de extensão, mostra uma série de contrastes da pobr eza e a 

riqueza daquele país continental.  

O Brasil, assim como a Rússia, teve uma modernizaçã o 

tardia, e a Avenida Paulista, assim como a Nevsky r ussa, 

ganhou um projeto de renovação durante o regime mil itar. 

Jorge Wilheim, em 1965, fez um plano para o alargam ento da 

avenida, assim como o Departamento de Urbanismo e V ias 

Públicas propôs o seu rebaixamento, para evitar os 

cruzamentos em nível. 

No entanto, em 1967, o engenheiro Figueiredo Ferraz  

foi contratado para desenvolver e adequar esses est udos. O 

projeto final consistia em um túnel semiaberto, que  

conectaria o eixo Rebouças-Consolação à Avenida 23 de Maio, 

recém-inaugurada. A Nova Paulista de Figueiredo Fer raz 
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enfrentou grande resistência de parte da opinião pú blica.  

Mesmo assim, ele foi nomeado prefeito da cidade em 1971, e 

deu prosseguimento às obras. Porém, em 1973, ele fo i 

exonerado e seu sucessor, Miguel Colasuonno, interr ompeu as 

obras, mesmo com quase todas as suas fundações exec utadas 

(WISNIK, 2014, O spleen de São Paulo). 

Haviam diversos interesses imobiliários envolvidos no 

projeto de renovação da Av. Paulista, ele fazia par te do 

discurso de degradação do centro antigo, construído  

estrategicamente pelo próprio Estado. Primeiro, com  o 

intuito de transferir a população de maior poder aq uisitivo 

para a região da Avenida Paulista (centro novo) e d epois, 

para a Zona Sul de São Paulo (VILLAÇA, p.263-264). A lei de 

zoneamento de 1971 é um exemplo de como a produção 

imobiliária para média e alta renda foi dirigida no  sentido 

centro-sudoeste: 

A Z3, Z4 e Z5 passou a gozar do dobro do 
aproveitamento permitido na maior parte da 
cidade, já que quatro quintos da área urbana 
permaneceram com coeficiente, máximo entre 1 e 
2. Porém o zoneamento acabou contribuindo para a 
superação do papel dominante do centro 
histórico. Na medida em que a Z5 central não se 
distinguia das Z4 e Z3 criadas nas novas frentes 
de valorização imobiliária, como os Jardins, 
Pinheiros, Itaim, Moema e outros [...] o 
zoneamento consagrou a expansão tanto da 
verticalização como das atividades centrais 
desconcentrando-as (NAKANO et al., p.141). 

 

Ou seja, as obras de infraestrutura viárias (como 

túneis, corredores e avenidas), prioritárias para o s 

automóveis, eram construídas em benefício de ativid ades de 

maior prestígio econômico e a locomoção da alta ren da por 

automóveis no centro expandido em direção ao setor 

sudoeste. Em contrapartida, o ponto de encontro do 

transporte público, para as classes mais pobres, fo i 

implantado na área do centro velho: o Metro Sé, pri ncipal 
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eixo de articulação e transferência de transporte p úblico 

de São Paulo. 

Portanto, não foi por acaso que o 3Nós3  ocupou as 

Avenidas Paulista, Rebouças, 23 de Maio, Dr. Arnald o e Rua 

da Consolação assim como túneis e pontes com suas a ções 

contextuais. As escolhas dos locais das intervençõe s 

urbanas do 3Nós3 são um desejo de inversão da ordem  

urbanística do Estado, que girava em torno da espec ulação 

imobiliária. Elas foram disrupções em um espaço que  estava 

se distendendo durante a redemocratização, se esten dendo 

para diversas direções a procura de novos usos, com o afirma 

Ramiro abaixo: 

[...] a ideia de colocar 300 metros de plástico 
na Avenida Paulista, sem autorização da polícia 
ou da prefeitura, mostra exatamente a ocupação 
de um espaço que estava se distendendo. Um 
espaço que deixou a compressão da ditadura e 
começa a ter uma “distensão”, como se fala em 
política, e é exatamente nessa distensão que a 
gente vai trabalhar (RAMIRO In  MESQUITA, 2008, 
p. 356). 

 

Como, por exemplo, em INTERVERSÃO VI (1980), uma 

intervenção no complexo viário da Av. Paulista x R.  da 

Consolação. Eles tiveram a ajuda dos membros do Via jou Sem 

Passaporte e de alguns amigos para costurar, durant e a 

noite, 100 metros de plástico polietileno vermelho nos 

buracos do túnel. Os guardas da Companhia de Engenh aria de 

Tráfego (CET) retiraram a instalação algumas horas depois. 
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 3Nós3, INTERVERSÃO VI, 1980, 
São Paulo (imagem 3Nós3, Alfonso Roberto e Roberto Keppler , coleção 
Hudinilson Jr. e Mario Ramiro). 

 

No ano seguinte, na intervenção 27.4/3 (1982) o grupo 

dispôs quatro tiras de polietileno vermelho, que co rtaram a 

Avenida 23 de Maio, próximo ao Viaduto D. Paulina. O 

plástico era preso ao gramado e não atrapalhava o t rânsito, 

e foi retirado no dia seguinte pelos moradores da V ila de 

Itororó.  

Afinal, todo aquele plástico poderia ser reutilizad o 

pelos moradores da vila nas suas casas em degradaçã o, 

amplificada pela construção da avenida sobre o anti go 

Riacho Itororó, que passava rente ao imóvel e servi a as 

piscinas públicas dentro dele. A vila é um conjunto  

eclético e singular, construído entre 1922 e 1929, que 

hoje, depois de muito debate, foi repensado para se  tornar 

um centro cultural. 

 3Nós3, 27.4/3, 1982, São 
Paulo (imagem in. ALDANA, 2008). 
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A Avenida Dr. Arnaldo também foi alvo do grupo, com  a 

colaboração do coletivo argentino Taller de Investi gações 

Teatrais – TIT. Em ARCO 10 (1981) eles instalaram, em 

diagonal, cem metros de plástico polietileno amarel o 

embaixo do viaduto. A ação foi retirada pelo CET lo go pela 

manhã e causou bastante confusão aos motoristas que  estavam 

se dirigindo ao trabalho.  

 3Nós3, Arco 10, 1981, São 
Paulo (imagem in . ALDANA, 2008, p404). 

 

Outra intervenção com plástico foi na ligação das A v. 

Dr. Arnaldo, Rebouças e Pacaembu. Em CONECÇÃO (1981), o 

grupo estendeu uma extensa faixa de polietileno ver melho 

entre o respiradouro do túnel do metro e a grama. A  palavra 

“Conecção” foi um neologismo criado por eles que si gnifica 

“ação de conectar”.  
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 3Nós3, Conecção ,  1981, São Paulo 
(imagem in . ALDANA, 2008). 

 

 

Ressignificação plástica da paisagem 

 

Os projetos em grande escala de arte ambiental 

realizados por Christo (Bulgária, 1935) e Jeanne-Cl aude 

(Marrocos, 1935) foram uma importante referência pa ra o 

3Nós3. Nos arquivos de Hudinilson Jr 18, consta uma 

reportagem de 1979 sobre o Running Fence  (Califórnia, 1972-

76), uma instalação em tecido, com 5 metros e meio de 

altura, que se estendeu por 40 quilômetros ao norte  de São 

Francisco, construída com cento e cinquenta quilôme tros de 

nylon branco e suportada por dois mil e cinquenta c abos de 

aço.  Ela atravessou as propriedades de 59 fazendei ros, até 

chegar ao Oceano Pacifico (http://christojeanneclau de.net, 

acesso em 04/05/2015).  

                                                      
18

  Hudinilson Jr. era o membro responsável por organi zar todos os 
arquivos do 3Nós3. Em seus arquivos conta um vasto material sobre 
intervenção urbana e o contexto da década de 1970 e  inicio da 1980. 
Este material encontra-se hoje disponível para cons ulta nos arquivos 
de multimeios do Centro Cultural São Paulo (CCSP).  
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 Folder do filme sobre o 

Running Fence , 1977 (http://www.kitchensinkfilms.com acesso em 

04.05.2015).  

 Christo, Desenho, 1976, 
estudo para Running Fence  (http://christojeanneclaude.net, acesso em 
04.05.2015). 

 

Quatorze dias depois de pronto, o Running Fence foi  

desmontado e todo material doado aos rancheiros da região. 

No entanto, o processo para sua realização se prolo ngou por 

quarenta e dois meses de esforços, dezoito audiênci as 

públicas, três sessões da Corte Suprema da Califórn ia e um 

documento de quatrocentos e cinquenta páginas sobre  o 

impacto ambiental e a utilização temporária das col inas, 

céu e oceano (http://christojeanneclaude.net, acess o em 

04.05.2015). 

Tanto o 3Nós3 quanto Christo ficaram conhecidos pel a 

efemeridade das suas intervenções urbanas contextua is, de 

grande impacto visual. Porém, no caso do coletivo, as ações 

não eram informadas para as autoridades e ficavam n o máximo 

algumas horas no espaço escolhido, instaladas com a  ajuda 

de outros coletivos. Christo, no entanto, articulav a suas 
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ações com as autoridades locais e com os habitantes  do 

entorno (em algumas ocasiões), por isso, podiam per manecer 

por mais tempo. Em ambos os casos, as ações eram 

financiadas de forma independente, sem patrocínio q ue as 

vinculasse a empresas, governo ou instituições.  

Eles, e muitos artistas da site specific arte dos anos 

1970, extraiam o seu trabalho de arte do contato co m o 

espaço da cidade. Sob uma nova ótica, propunham 

possibilidades para experimentar o território físic o e o 

imaginário da população, como no caso das intervenç ões que 

foram realizadas em monumentos históricos. Como o 

empacotamento do Parlamento alemão, levado a cabo p or 

Christo, com um tecido na cor âmbar três vezes maio r que a 

superfície do prédio. Wrapped Reichstag  (1971-95) 

transformou por 14 dias aquele “prédio cinza e sem graça”, 

com a ajuda do vento no tecido, “que lhe dava uma d imensão 

cósmica e assimétrica” (Interview, 1979).  

Além disso, a intervenção trouxe à tona a intabilid ade 

política do pós-gerra, representada pelo edifício d o 

parlamento. Quando as articulações para o projeto t iveram 

início, em 1971, ele ainda estava sob jurisdição so viética 

e britânica; Berlim era dividida em dois mundos, o 

comunista e o capitalista.  

Na mesma época, assim como a intervenção de Christo  em 

Berlim, as intervenções realizadas pelo 3Nós3 em Sã o Paulo 

também tiveram importância política, por serem 

implementadas em monumentos históricos, assim como em 

prédios de representatividade pública. Como, por ex emplo, 

ENSACAMENTO (1979), planejada estrategicamente quando se 

falava da visita do Presidente Figueiredo a São Pau lo.  

Na intervenção, o 3Nós3 foi a diversos pontos da 

cidade, pela madrugada, com um mapa em mãos, “asfix iando” e 

“amarrando” as estátuas dos monumentos históricos c om sacos 
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de lixo. O estranho acontecimento de modificação da  

paisagem urbana remetia às torturas e aos desaparec imentos 

políticos e teve seu efeito amplificado pelas notíc ias em 

diversos jornais. 

[Hudinilson] conhecia São Paulo de cabo a rabo, 
foi ele quem desenhou o percurso que a gente 
fez. Começamos no Ipiranga e terminamos no 
Centro de São Paulo. Eu não lembro mais o 
percurso, mas essa coisa toda em relação aos 
lugares de São Paulo, aos monumentos, isso é 
praticamente um repertório que a gente empresta 
do Hudinilson nesse momento (RAMIRO 
in. MESQUITA, p. 355). 

 

  

ENSACAMENTO, 3Nós3, 1979, São Paulo (imagem in. 
http://galeriajaquelinemartins.com.br acesso em 05. 05.2015) 
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 ENSACAMENTO, 3Nós3, 1979, São Paulo 
(imagem in. http://galeriajaquelinemartins.com.br a cesso em 
05.05.2015) 

 

O mapeamento coletivo do 3Nós3 - assim como os dos 

situacionistas franceses, no fim da década de 1960,  com os 

mapas pisicogeográficos - estimulou o pensamento cr ítico 

sobre o contexto espacial da cidade e sua memória, chamando 

a atenção das pessoas que passavam todos os dias e nem 

sequer olhavam para aqueles monumentos.  

Em entrevista para esta pesquisa, Ramiro lembra que  o 

ENSACAMENTO se reatualizou no início do ano 2000, com o 

escândalo das torturas realizadas pelos soldados am ericanos 

nos prisioneiros de Abu Ghraib, no Iraque:  

Aquela imagem do cara em cima do balde, com o 
saco na cabeça, aquilo virou um ícone da ideia 
da tortura. Então, esse caráter politico das 
intervenções, que a gente não declarava, era 
para ser lido nas entrelinhas. Que é exatamente 
onde eu acho que a arte funciona. 
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Mural do artista iraquiano Salah Edine 
Sallat (imagem in. 
https://www.pinterest.com acesso em 
05.05.2015). 

 

O TRÍPTICO (1979) foi uma intervenção realizada em 

frente ao Teatro Municipal, com a instalação de trê s telas, 

pintadas pelos integrantes do coletivo. Elas perman eceram 

no local por três dias, quando o departamento de Vi gilância 

Sanitária as retirou. A ação dos artistas, em frent e ao 

monumento histórico que sediou A Semana de Arte Moderna  

(São Paulo, 1922), aconteceu ao mesmo tempo de uma 

manifestação de professores, que gritavam “abaixo a  

ditadura” do outro lado da rua.  

 

 TRÍPTICO, 3Nós3, 1979, São 
Paulo (imagem in . ALDANA, 2008). 
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Pinturas de Rafael França, Hudinilson Jr. e Mario R amiro para a 
intervenção TRÍPTICO, 3Nós3, 1979, São Paulo (image m in . ALDANA, 2008, 
p.395).  

 

Em SUPREMATISMO (1980), eles instalaram um painel, nas 

cores preta e branca, no muro das Indústrias Matara zzo. A 

escolha do local foi uma afronta ao legado de Franc isco 

Matarazzo Sobrinho, industrial influente na polític a e no 

mercado de arte de São Paulo (envolvido na fundação  de 

algumas instituições, como o Museu de Arte Moderna e a 

Bienal de São Paulo). No entanto, apesar do sua imp ortância 

política, a sua fábrica foi demolida, mesmo sendo u m 

patrimônio histórico que ocupava todo o quarteirão no 

bairro da Lapa. Assim como outras propriedades dos 

Matarazzo, aparentemente mais interessados na valor ização 

dos terrenos do que na história da cidade. 
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 SUPREMATISMO, 3Nós3, 1980, São 
Paulo (imagem in . ALDANA, 2008, p.394). 

 

Tanto TRIPLITICO  quanto SUPREMATISMO foram 

intervenções em frente a prédios de importância his tórica 

para a cidade. Pinturas abandonadas ao acaso e dist antes da 

segurança dos museus, que desconstruíram a ideia de  “aura” 

da obra de arte. A aura é “uma figura singular, com posta de 

elementos espaciais e temporais: a aparição única d e uma 

coisa distante”, um conceito de Walter Benjamin (20 06b, 

p.170), ligado ao movimento de massas e a reproduti bilidade 

técnica do início do século XX, com a invenção da 

fotografia e depois do cinema.  
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Por isso, um dos fatores que determina o fim da “au ra 

da obra de arte” é o desejo de aproximar a arte do público. 

A medida que multiplica a reprodução, substitui a s ua 

existência única pela existência em massa e atualiz a o 

objeto reproduzido pelo contato com o receptor.  

No entanto, para Benjamin, a obra de arte não deixo u 

de ter um sentido único, mesmo com a mudança das 

circunstâncias históricas e sua reprodução em massa . Por 

mais perfeita que fosse a cópia, jamais seria igual  à obra 

de arte original, a autenticidade é como a “quintes sência 

de tudo o que foi transmitido pela tradição, a part ir de 

sua origem, desde sua duração material até o seu te stemunho 

histórico” (BENJAMIN, 2006b, p.168).  

A intervenção INTERDIÇÃO (1979) foi realizada nas 

imediações do Museu de Arte de São Paulo. Na ação, o 

coletivo fechou com tiras de papel celofane azul pa rte da 

circulação do cruzamento da Av. Paulista durante o 

semáforo: 

Ao fechar o sinal, o papel já estava preso de um 
lado, só tinha que atravessar a rua e prender no 
outro lado. Dava tempo de cruzar e esperar o 
inevitável quando abrisse o sinal, que era dos 
carros romperem o celofane [...] por 
coincidência, um fusquinha azul claro rompeu a 
faixa de celofane azul, produzindo algo 
completamente pictórico. Até parece armação, mas 
foi puro acaso  (RAMIRO in. MESQUITA, p.220). 
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INTERDIÇÃO, 1979, 3NÓS3, São Paulo 
(imagem Galeria Jaqueline Martins). 

 

O MASP, desde a sua transferência para o novo edifí cio 

na Av. Paulista, recebeu grande destaque do governo  

militar. A própria rainha Elizabeth II da Grã Breta nha foi 

uma das convidadas para sua inauguração, em 1968, e m pleno 

Ato Institucional Nº 5, o mais violento deles. Port anto, a 

escolha específica deste prédio para a intervenção 

promovida pelo grupo 3Nós3 não foi de forma alguma ingênua. 

Este local simbólico da arte institucionizada, que de algum 

modo havia sido cooptado pela ditadura, estaria, a partir 

daquela intervenção, incluído em mais uma “distensã o” 

provocada pela ação do coletivo de arte independent e.  

 Parada militar em sete de 
setembro, 1972, no vão do Masp.   
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Croqui de Lina Bo Bardi para praça no vão do Masp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espaço expositivo, proposto por Lina Bo Bardi no in terior do MASP. 

 

Portanto, o 3Nós3 retoma a ideia de espaço lúdico e  

ousado projetado por Lina Bo Bardi, para ser um mus eu 

suspenso, com o grande vão entre seus pilares de 

sustentação, que conformam uma praça pública, para brincar 

e conviver. Assim como o seu interior, de inovadora  

expografia, na qual pinturas eram expostas em caval etes de 

vidro, espalhados pelo piso. Tais bases, móveis e 

translúcidas, estimularam a criação dos espectadore s, que 

poderiam escolher um percurso próprio nas exposiçõe s de 

arte. 

Em 1982 o 3Nós3 comemorou três anos de existência, 

nesse mesmo ano resolveram parar com suas atividade s como 

coletivo e partir para o desenvolvimento dos projet os 
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individuais de cada artista. Para marcar essa trans ição, 

realizaram duas ações: uma exposição na Pinacoteca do 

Estado, 3NÓS3: 3ANOS(1982), onde instalaram uma faixa 

plástica vermelha na fachada, ao mesmo tempo da exp osição 

que acontecia no seu interior; e a performance 3NÓ3 ACABOU 

(1982), no SESC Pompéia, junto ao evento Catorze Noites de 

Performance , com a participação dos artistas do Viajou Sem 

Passaporte, Nina Moraes, León Ferrari, e outros.  

 Exposição “3NÓS3: 3 Anos”, instalação na 
Fachada da Pinacoteca do Estado, 1982 (imagem in. A LDANA, 2008, p.372) 

 

É importante pontuar que o precursor intelectual pa ra 

as intervenções urbanas do 3Nós3 foi Hélio Oiticica , e seu 

conceito de arte ambiental, como declarou Ramiro em  

entrevista para esta pesquisa. Afinal, nos trabalho s de 

Oiticica o museu se transformou no mundo, a arte de veria 

ser colocada em terrenos baldios da cidade, como “u ma obra 

perdida, solta displicentemente, para ser ‘achada’ pelos 

passantes, ficantes e descuidistas” (HÉLIO In. WISN IK, 

pg.102). Por exemplo, em Bólide Lata-fogo , de Oiticica, 

essa questão se destaca: 
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 [...]quem viu a lata-
fogo isolada como uma obra não poderá deixar de 
lembrar que é uma ‘obra’ ao ver, na calada da 
noite, as outras espalhadas como que sinais 
cósmicos, simbólicos, pela cidade: juro de mãos 
postas que nada existe de mais emocionante do 
que essas latas sós, iluminando a noite (o fogo 
que nunca apaga) – são uma ilustração da vida: o 
fogo dura e de repente se apaga um dia, mas 
enquanto dura é eterno (HÉLIO in. WISNIK, 
pg.102).   

 

 

Assim como em Bólide Lata-fogo,  as ações do 3Nós3 

causavam disrupções na paisagem e inverteram a form a de ver 

cotidiana dos transeuntes. Pois, eram atos de indis ciplina 

ao regime militar, trabalhos de arte que reconquist aram a 

experiência de liberdade no espaço urbano, “microdi ferenças 

onde havia obediência e uniformização” (CERTEAU, 20 13, 

p.19).  

Nesse sentido, em seu livro The Conscience of the Eye, 

em que Richard Sennett investiga a política da visu alidade, 

a consciência do olhar. O autor se pergunta:  “Por que nós 

desviamos os olhos quando nos encontramos com aquil o que 

não estamos acostumados?” Como tratamos neste capít ulo, a 

visão é o ultimo sentido que nos resta de dentro do  

automóvel, meio de transporte dominante na cidade d e São 
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Paulo e foi prioritariamente nas vias de grande cir culação 

que aconteceram as intervenções urbanas do 3Nós3, p ara 

inverter a visão dos motoristas, distender o espaço  da 

cidade, afinal, como diria Lefebvre:  

A prática espacial de uma sociedade secreta seu 
espaço; ela o põe e o supõe, numa interação 
dialética: ela o produz lenta e seguramente, 
dominando-o e dele se apropriando (LEFEBVRE, 
2006, p.39). 

 

Portanto, as intervenções urbanas do 3Nós3 levava o  

público a não ver só aquilo que já estava dado, mas  a 

reconhecer o mundo de outra forma. A arte tem a ver  com 

isso, com a alteração da ordem habitual, com a cris e do 

cotidiano, principalmente naquele contexto, de reto rno da 

sociedade às ruas por meio de manifestações e passe atas e, 

assim como os artistas, tomaram de volta o uso dos espaços, 

até então em poder dos militares. 
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Capítulo 4.  

Ações coletivas e o Evento Fim de Década 

  

 

Poetizar o urbano 
     ↓ 

As ruas e as bobagens do nosso daydream 
diário se enriquecem 

     ↓ 
Vê-se q elas não são bobagens nem 

trouvailles sem consequência 
     ↓ 

São o pé calçado pronto para o delirium 
ambulatorium renovado a cada dia. 19 

  

No fim dos anos 1970, as ações dos coletivos de art e 

independente ganharam peso, pois, naquele momento, os 

grupos se uniram para retomar os grandes eventos em  espaços 

públicos – nos moldes de  Apocalipopótese  (1968), que uniu 

diversos artistas no Rio de Janeiro, alguns meses a ntes da 

imposição do Ato Institucional número 5 .  

Tais eventos, com viés intervencionista, tiveram 

imprescindível importância simbólica para a reaprop riação 

da cidade no fim da ditadura militar. Como no caso dos 

Mitos Vadios  (1978), o Evento Fim de Década  (São Paulo, 

1979), o Festival Alterarte II  (São Paulo, 1981) e o Arte 

ao Ar Livre  (São Paulo, 1981). Vamos tratar de observar 

especificamente cada um desses eventos, assim como seus 

procedimentos disruptivos para ocupar os espaços pú blicos, 

que buscavam transformar o cotidiano da cidade e to rna-la 

mais criativa e lúdica.  

Certamente, a declaração da anistia política, foi 

primordial para que os artistas voltassem a se orga nizar 

para voltar a realizar grandes eventos nas ruas. Ne sse 

período, Hélio Oiticica volta ao Brasil, após ter m orado 

oito anos em Nova York. Ao pisar novamente a terra do Rio 

                                                      
19 OITICICA, Helio. Eu em mitos vadios , 24.10.1978.  
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de Janeiro, ele passa a realizar suas deambulações , um 

procedimento que se tornou um campo aberto para o c orpo do 

artista experimentar novas possibilidades de criaçã o. O 

projeto delirium ambulatorium, de Oiticica, era a expressão 

mais radical do Parangolé , tendo em vista que o afirmava 

como proposta de emancipação do corpo.  

Por exemplo, em Manhattan Brutalista  (1978), 

referenciado pelas obras de construção do metrô sob  a 

Avenida Presidente Vargas, Oiticica encontrou, entr e os 

entulhos, um pedaço de asfalto que lembrava a ilha de 

Manhattan. Este objeto se tornou, então, a instalaç ão 

Av.Pres.Vargas-Kyoto/Gaudí  (1978), onde o artista mostrou 

que as ações na cidade não poderiam se tornar um mo nopólio 

de especialistas do estado, que muitas vezes não le vam em 

conta a memória sensível dos lugares, só observávei s por 

meio da experiência física no espaço. Para Guilherm e 

Wisnik, o “mapeamento subjetivo” de Oiticica repres enta “um 

elogio da experiência urbana soterrada, por oposiçã o ao 

olhar abarcador e dominador da vista aérea, do cont role 

panóptico da visão” (WISNIK, p.95).   

Foi nesse contexto que Ivald Granato convidou Hélio  

Oiticica para participar do evento Mitos Vadios (1978), em 

São Paulo, onde o artista planejou implementar uma 

performance baseada na sobreposição das suas deambu lações 

nas cidades de Manhattan-Rio de Janeiro, como podem os ver 

na imagem abaixo - no texto-release da performance a ser 

realizada em Mitos Vadios , Oiticica aponta sua intenção de 

ambulatoriar  (inventar coisas para fazer durante a 

caminhada) e levar, do Rio, em sacos, fragmentos de  asfalto 

da Av. Presidente Vargas, terra do Morro da Manguei ra, água 

da Praia de Ipanema, entre outros.  

Mitos vadios são mitos vazios. Evocam de outro 
modo o vazio pleno tão clamado em outras épocas 
e circunstâncias por Lygia Clark; eles se fazem 
e desfazem como o andar nas ruas do delirium 
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ambulatorium  noturno; como colher fragmentos-
tokens  nas andanças de vadiagem; ao propor mitos 
vadios é geral Ivald Granato abre em cada um de 
nós uma espécie de poetizar do urbano (Hélio 
Oiticica, in . EU EM MITOS VADIOS/IVALD GRANATO , 
texto datilografado de 24.10.1978). 

  
Hélio Oiticica, Delirium Ambulatorium (Imagem In. 
Programa Hélio Oiticica, 
http://www.itaucultural.org.br acessado em: 
22/07/2014). 

 

Hélio também colaborou com Granato divulgando o eve nto 

na imprensa e convidando outros artistas, como pode  ser 

lido abaixo na carta enviada ao jornalista Nelson M otta. 
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Hélio Oiticica, Delirium Ambulatorium (Imagem In. Programa Hélio 
Oiticica, http://www.itaucultural.org.br acessado e m: 22/07/2014). 

 

 

 

Mitos Vadios 

 

Mitos Vadios  teve sua data transferida por três vezes, 

por fim aconteceu em 12 de novembro de 1978, em um 

estacionamento na Rua Augusta, número 2.918. Partic iparam 

cerca de sessenta artistas, do eixo Rio-São Paulo-B uenos 

Aires, com um único princípio norteador: “o da libe rdade e 

direito total à criação” (04.11.78, São Paulo: Folh a de São 

Paulo, A alternativa de um domingo vadio ). O objetivo do 

evento foi criticar a primeira Bienal latino-americ ana no 

Brasil, com o tema “Mitos e Magia”, e também foment ar uma 

abertura ao diálogo sobre espaços alternativos na c idade 

para os “artistas de vanguarda” montarem suas expos ições. 

 

Gastaram quatro milhões para mostrar quadros 
pendurados nas paredes, a maioria deles vistos 
durante todo o ano nas galerias. Gente recebendo 
dinheiro sem mostrar nada de novo, com total 
conivência dos críticos, vivendo uma grande 
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falsidade. Se os responsáveis não se aperceberam 
em tempo, a própria instituição corre risco de 
acabar (04.11.78, São Paulo: Folha de São Paulo, 
A alternativa de um domingo vadio). 

 

A divulgação do evento foi ampla, os convidados já 

eram conhecidos da mídia - como o próprio Hélio Oit icica, 

Antonio Dias, Artur Barrio, Rubens Gerchmann, Regin a Vater, 

Ana Maria Maiolino – além disso, alguns participava m da 

Bienal. Mesmo assim, Granato organizou diversas pas seatas 

pela cidade, com moças carregando faixas e entregan do 

filipetas, nos últimos quarenta dias antes do event o, o que 

ele considerava como uma forma direta de contato co m o 

público. 

  

Hélio Oiticica, Delirium Ambulatorium (Imagem In. Programa Hélio 
Oiticica, http://www.itaucultural.org.br acessado e m: 22/07/2014). 

 

O organizador e seus convidados fizeram performance s 

vinculadas com seus projetos artísticos, que não 

necessariamente se articulavam entre si. Como descr ito na 

carta acima, de Hélio Oiticica para Nelson Motta, I vald 
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Granato tinha como ideia original chegar de helicóp tero, 

vestido como o empresário Francisco Matarazzo. No e ntanto, 

ele não foi autorizado a pousar na região, devido à s 

condições climáticas e chegou numa limousine, vesti do em um 

terno risca de giz e chapéu-coco. Granato foi aplau dido 

pelos presentes, que gritavam: “Ciccillo, salve a a rte!” e 

“Ciccillo, coloque a pintura do meu filho na Bienal !”. 

 Ivald Granato (centro) 
vestido como Ciccillo Matarazzo, com Hector Babenco  e Raquel Babenco 
em Mitos Vadios (ALDANA, pg.415).  

 

Hélio Oiticica estava lá para receber Granato, vest ido 

com uma peruca, maiô, jaqueta rosa, camiseta Stones  e 

saltos plataforma. Ele dançou a música Miss You  dos Rolling 

Stones, com a língua de fora e balançando seus órgã os 

genitais para o público. De acordo com o crítico ar te Jacob 

Klintowitz, ele fez “uma paródia do erótico” (14.11 .78, São 

Paulo: Jornal da Tarde, Como foi a contestação à Bienal ). 

No entanto, a proposta de Oiticica, como descrito n o 

início, era “poetizar o urbano”, dando continuidade  ao seu 

projeto Delirium Ambulatorium, mas ele próprio não ficou 

satisfeito com o resultado da performance. De qualq uer 

forma, a sua participação foi importante como proce sso 

contextual e corporal, para a criação de uma cartog rafia 

própria, com a sobreposição dos mapas afetivos cons truídos 

nas experiências entre Rio de Janeiro, Manhattan e São 

Paulo. 
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 Hélio Oiticica em MITOS 
VADIOS, arquivo do acervo pessoal de Hudinilson Jr.  do 3Nós3 (em 
Arquivo Multimeios - Centro Cultural São Paulo).  
 

Nesse sentido, Granato, que já vinha trabalhando há  

mais de dez anos a performance como linguagem artís tica, 

buscou no evento enfatizar o processo de criação do s 

artistas, no qual “a obra é também o ato de criar”.  Em 

Mitos Vadios , ele propôs aos artistas convidados a 

realização de trabalhos efêmeros, que não pudessem ser 

comercializados, mas que eventualmente mudassem a v isão e, 

quem sabe, a vida do público. Segundo ele, o evento  poderia 

“ser importante no processo de tomada de posição da  arte 

brasileira, no sentido de criar alternativa” (04.11 .78, São 

Paulo: Folha de São Paulo, A alternativa de um domingo 

vadio ). 

Mitos Vadios  foi uma das primeiras ações coletivas no 

momento de abertura política e misturou artistas qu e faziam 

parte do mainstream , aos jovens coletivos de arte 

independente - como Ramiro, do 3Nós3, que havia aca bado de 

chegar de Taubaté, para estudar na Universidade de São 

Paulo e alguns membros do Viajou Sem Passaporte. O que 

resultou no manifesto abaixo, ele foi um convite pa ra os 

artistas debaterem sobre como dar continuidade a ev entos 

coletivos e disruptivos. 
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Hélio Oiticica, Delirium Ambulatorium (Imagem In. Programa Hélio 
Oiticica, http://www.itaucultural.org.br acessado e m: 22/07/2014). 
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Evento Fim de Década  

 

 

Um ano depois de Mitos Vadios , o Viajou Sem Passaporte 

organizou o Evento Fim de Década (São Paulo, 1979), também 

um ação coletiva de arte, porém com procedimentos o utros. 

Tudo começou em setembro de 1979, quando o coletivo  

convocou cerca de trinta e seis pessoas, a maioria membros 

dos grupos 3Nós3, d’Magrelos e GEXTU, para um  Brainstorm no 

seu atelier , localizado na Rua Caio Graco, na Lapa. O 

objetivo da reunião era discutir sobre a organizaçã o de uma 

intervenção urbana coletiva na Praça da Sé. 

 

 

Capa do Catálogo Evento Fim de Década, 1979. 

 

Uma das questões importantes para implementação da 

ação era como conseguir a verba, e a solução encont rada por 

eles, nos encaminhamentos da reunião, foi “assaltar  a 

Secretaria Municipal de Cultura” (catálogo do event o). 

Entretanto, para o assalto eles não usariam armas, mas 

palavras: o plano era fazer uma Passeata Alfabética até a 

sede da Secretaria da Cultura e tentar falar com o 

secretário, o poeta e escritor Mário Chamie. Afinal , “os 

artistas devem exigir que o Estado sustente seu tra balho 
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sem que imponha condições: a arte e a cultura são 

necessidades sociais” (catálogo do evento). Hoje a solução 

parece óbvia, mas aquela foi uma das primeiras veze s que um 

grupo de artistas se organizava para exigir do Esta do a 

subvenção de seu trabalho.  

  

 

  

Passeata alfabética , Evento Fim de 
Década, 27/09/1979 (imagem cedida pelo 
Viajou Sem Passaporte). 

 

Segundo Cadão Volpato, membro do coletivo D’Magrela , 

os artistas atravessaram o centro velho de São Paul o 

carregando cartazes e entraram no gabinete para apr esentar 

a proposta do Evento Fim de Década  para Mario Chamie. O 

secretário apoiou a ideia e prometeu dar aos artist as uma 

verba de 68 mil cruzeiros para a compra dos materia is 

necessários – foram solicitados cartolinas, folhas de 
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papel, plásticos, tintas, rolos de fita crepe, etc (Folha 

de São Paulo, 9.12.1979). Abaixo segue descrito um trecho 

do documento apresentado na secretaria: 

Não faz muito tempo, percebe-se nesta cidade que 
uma nova geração de artistas vem se formando, 
produzindo, reunindo-se e repensando muitas 
coisas a respeito da situação cultural do país. 
Uma boa parte dessa geração não se satisfaz em 
simplesmente reproduzir o que foi feito nesses 
últimos dez anos e não se contenta em trilhar 
conformadamente o velho caminho das galerias, 
teatros, salas de concerto, editoras, “bocas de 
cinema”, etc...; enfim, não lhe agrada a 
situação que há tanto tempo vem se repetindo, 
com as produções atomizadas, com a inexistência 
de debate, com a falta de questionamento que 
quase paralisa o meio artístico. Nós fazemos 
parte dessa geração. [...]além disso, somos 
independentes [...] e pagamos um preço por esta 
independência. [...] Nossos trabalhos precisam 
circular para viver, mas é preciso matá-los para 
que possam circular. [...] mas, acontece que 
estamos vivos. [...]nossos trabalhos são por 
demais inquietos. Não suportariam, é claro, 
qualquer tipo de censura ou tramitação 
burocrática. [...] é o Estado o responsável pelo 
desenvolvimento de toda a pesquisa ligada ao 
conhecimento humano. A criatividade se encontra 
nesse terreno (catálogo do evento). 

 

  

Na sala do Secretário de Cultura Mario 
Chamie, Evento Fim de Década, 27/09/1979 
(imagem cedida pelo Viajou Sem 
Passaporte). 

 

Após conseguir com o secretário uma parte da verba,  os 

artistas começaram os pré-eventos ou ações espetaculares, 
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intervenções que objetivavam “provocar a desordem 

necessária para propagação de seu ideário” (catálog o), ou 

seja, chamar a atenção do público e da imprensa par a o 

Evento Fim de Década .  

O primeiro pré-evento  começou com os artistas 

caminhando em grupo, amarrados e com olhos vendados , na 

inauguração da XV Bienal Internacional de São Paulo . No 

percurso eles falavam: “oh! Maravilhoso, espetacula r, 

brilhante”. Ao sair deixaram pequenos papéis onde s e lia: 

“estive no fim de década – basta! – s.p. 13 de deze mbro – 

pça. da sé”. Alguns jornalistas chegaram a achar qu e a 

intervenção era um protesto contra o então governad or do 

estado Paulo Maluf, que participava também da abert ura: 

Um grupo de artistas independentes, com os olhos 
vendados e caminhando amarrados em blocos, 
significando que eram cegos, surdos e que 
andavam às tontas, percorreram a Bienal, bem 
próximos ao governador Paulo Maluf e, em sinal 
de protesto, embora nada vissem [...] (Arquivo 
pessoal de Hudinilson Jr., Folha da tarde, São 
Paulo, 04/10/1979 in. Arquivo Multimeios do 
Centro Cultural São Paulo). 

 

Pré-evento na Bienal, Evento Fim de Década, 03/10/1 979 (Arquivo 
pessoal de Hudinilson Jr., Folha da tarde, São Paul o, 04/10/1979 in. 
Arquivo Multimeios do Centro Cultural São Paulo). 
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 Pré-evento  na Bienal, Evento 
Fim de Década, 03/10/1979 (imagem in Revista Siete Dias ilustrados , 
Argentina, 31/10/1979). 

 

Pré-evento  na Bienal, Evento Fim de Década, 03/10/1979 (image m in. 
Folha de São Paulo, 04/10/1979). 

 

O próximo foi no metrô, segundo Roberto Melo, do 

Viajou Sem Passaporte, a intervenção consistiu em p edir ao 

público para carimbar um papel em branco. Os artist as 

entregavam o papel nas catracas do metrô e falavam:  carimbe 

na saída. As pessoas pegavam o papel, ficavam olhan do com 

desconfiança, mas a maioria levava no guichê ao lad o, 

montado por eles, e faziam uma fila. Ali eles carim bavam 

“estive no fim de década, basta!”. A ação permanece u apenas 

até a chegada do segurança do metro, que expulsou o s 

artistas. “A gente achava que isso era genial, e qu e íamos 

levar público para o evento na Praça da Sé! Mas na verdade 

ninguém entendia nada!” (Roberto Mello). 
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Pré-evento  no Metrô, Evento Fim de Década, 22/10/1979 (imagem  in. 
Catálogo do Evento Fim de Década). 

 

A terceira ação espetacular foi na Praça da Sé, ou 

seja, no próprio lugar do evento, onde os organizad ores 

soltaram panfletos de divulgação. Na intervenção Páginas 

escolhidas  foram lidos pelos artistas trechos de diferentes 

livros, depois eles terminavam amarrados em volta d o marco 

zero. A polícia foi acionada e tentou barrar a ação , mas 

após longa conversa com Raghy, do Viajou Sem Passap orte, 

ela acabou indo embora e não causando problemas par a os 

artistas. 

  

Pré-evento  na Praça da Sé, Evento Fim de Década, 22/10/1979 ( imagem 
in. Catálogo do Evento Fim de Década). 
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Panfletos de divulgação, no Pré-evento  na Praça da Sé, Evento Fim de 
Década, 22/10/1979 (Arquivo pessoal de Hudinilson J r. in. Arquivo 
Multimeios do Centro Cultural São Paulo). 

 

Outro pré-evento aconteceu em cinco de novembro, na  

inauguração da exposição Multimídia internacional 20.  Sendo 

que o último foi uma passeata no centro da cidade , no dia 

nove de novembro, em que os participantes se cobrir am “com 

cartolinas contendo estranhos sinais, tal como home ns-

sanduíches de um hospício” (catálogo do evento). 

                                                      
20 Esse pré-evento está citado no Catálogo do Evento Fim de Década, 
porém, não há nenhuma descrição sobre como ela acon teceu. Nas 
entrevistas aos artistas Mario Ramiro, Roberto Mell o e RAGHY, eles 
também não souberam informar e não tinham nenhum re gistro fotográfico 
ou documento que tratasse da ação. 
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 Pré-evento , Passeata no 
centro de São Paulo, Evento Fim de Década, 09/11/19 79 (imagem in. 
catálogo do evento). 

 

Após a divulgação e os preparativos dos pré-eventos  e 

das reuniões, finalmente aconteceu no dia 13 de dez embro de 

1979 o  Evento Fim de Década , na Praça da Sé. Cadão Volpato, 

do grupo D’Magrela, afirma que tudo começou com um dragão 

chinês levado por eles, e depois passado em revezam ento 

para os populares, “que se divertiram à beça, lembr o de um 

cidadão que amarrou uma gravata na testa” 

(https://cadaovolpato.wordpress.com consultado em 

15.04.2015). 

As bases de ação  eram propostas de criação a ser 

manipuladas pelos participantes. Para isso, cada um a delas 

funcionava de forma independente, e foram dispostas  em 

diferentes locais da praça para uma dinâmica contín ua de 

trabalho com o público. Por serem divididas em área s 

específicas, cada uma tinha alguns organizadores (t otal 

aproximado de quarenta) responsáveis por provocar e stímulos 

nos transeuntes.  

Walmira Simão, uma das organizadoras, explicou que as 

bases eram uma convocação geral “a todos aqueles qu e gostam 

de arte música, teatro, artes plásticas, cinema e r ádio” 

(12.12.1979, São Paulo: O Estado de São Paulo, Projeto “Fim 

de Década” leva as artes à praça ). Conforme o catálogo do 

evento, as bases de ação foram as seguintes: 
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Evento Fim de Década (imagem in. Catálogo do Evento  Fim de Década). 

 

Base Dragão 

Proposta: uma espécie de túnel de pano preto, com 

quinze metros de comprimento, estrutura modular de suportes 

independentes de PVC, sendo sustentados por uma pes soa em 

cada um dos 22 pontos. 

O Dragão começou seu percurso em frente ao Teatro 

Municipal, com 22 carregadores, quase todos ligados  à 

organização do evento. Eles seguiram, em forma de b loco 

carnavalesco, engolindo e conquistando novos partic ipantes, 

conduzidos numa viagem de meia hora até a Praça da Sé. O 

dragão foi acionado por mais duas vezes, sendo a úl tima 

para aglutinar e encerrar o próprio evento, só que desta 

vez conduzido apenas pelas mãos do público.  
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Evento Fim de Década (imagem in. Catálogo do Evento  Fim de Década). 

 

Base bexiga/ spray /fita crepe/ barbante  

Proposta: relacionar os materiais criativamente.  

Com a fita crepe e o barbante, a ideia era formar 

esculturas móveis com as pessoas nas escadarias da Sé. 

Porém, isso não aconteceu, devido à falta de inicia tiva dos 

responsáveis pela base, conforme descrição dos arti stas.  

No entanto, o Spray começou a dar resultados com o 

público, depois que um dos organizadores da base co meçou a 

testá-lo. Antes disso, os passantes ou contemplavam  os 

painéis ou roubavam os sprays colocados à disposiçã o ao 

lado de telões de papel pixados com “spray + espaço  em 

branco”.  

Já as 700 bexigas coloridas foram, como planejado, 

lançadas na fonte e fizeram a alegria do público, e m um dos 

momentos mais lúdicos do evento. 
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Evento Fim de Década (imagem in. Catálogo do Evento  Fim de Década). 

 

Base Cinema/Tenda de projeção  

Proposta: encontrar novos espaços possíveis de sere m 

usados para projeção de filmes.  

Esta base foi criada com a intenção de fugir das 

“sessões frígidas das salas convencionais”, por iss o o 

tempo dos filmes era indeterminado, os autores podi am 

intervir a qualquer momento durante a projeção e o público 

participar com a montagem e a sonorização de alguns  filmes. 

Entretanto, houve uma quebra da expectativa dos art istas, 

já que os transeuntes paravam, olhavam, mas não per maneciam 

para assistir aos filmes. 
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Evento Fim de Década (imagem in. Catálogo do Evento  Fim de Década). 

 

Base Caixas de papelão 

Proposta: cubos de papelão para relacionar 

formas/cor/elementos/espaços, a partir do estimulo lúdico.  

A intenção dos organizadores era que os transeuntes  

criassem três espaços distintos na Praça da Sé com as 

caixas de papelão. Por isso, eles distribuíram caix as de 

papelão amarelas próximas à escultura Garatuja de M arcelo 

Nitsche; as caixas vermelhas do lado direito da pra ça, em 

dois bancos fixos no piso da praça; caixas azuis no  centro 

da praça, em frente a fonte. Porém, apesar de terem  sido 

montadas, mudadas de lugar e abandonadas após inten so uso, 

não ocorreu aos participantes criar esculturas ou 

composições com as caixas que se relacionassem de a lguma 

forma com a praça. Os artistas acreditam que o moti vo 

provável foi a falta de regras claras de orientação  para 

que se elas se estabelecessem.  
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 Evento Fim de Década (imagem in. Catálogo 

do Evento Fim de Década). 

 

Base Guichê de informações  

Proposta: uma barraca recoberta de plástico, medind o 

1.90m x 1.30m, com um disco giratório à ser acionad o e oito 

informações de caráter absurdo ou não. 

O guichê, semelhante a outro qualquer, foi instalad o 

logo na saída do metrô, com um disco de informações  para 

ser comandado pelos transeuntes. Nesse caso, ao con trário 

da base das caixas, a inexistência de regras estimu lou a 

participação do público. 

 

 Evento Fim de Década (imagem in. 

Catálogo do Evento Fim de Década). 

Base Escultura de vento  
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Proposta: jatos de ar exalados de um compressor de ar 

para formar esculturas.  

Em um pequeno tufão seriam atirados materiais como 

bolas de isopor, papel picado e até mesmo pessoas p ara 

formar esculturas com a ação do vento. Porém, em ra zão de 

um problema com o equipamento, não funcionou.  

 

  

Evento Fim de Década (imagem in. Catálogo do Evento  Fim de Década). 

 

Base Música  

Proposta: músicos tocam vários acompanhamentos 

improvisados e as pessoas inventam letras e melodia s no 

microfone. 

Um microfone aberto foi disposto na Praça da Sé par a o 

público se manifestar como desejasse, misturando-se  ao 

barulho que existia no local. Para os artistas, era  um 
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teste: será que o microfone aberto proporcionaria u m 

momento de poder ao público? 

 

 Evento Fim de 

Década (imagem in. Catálogo do Evento Fim de Década ). 

 

Base Arte-postal 

Proposta: enviar pelo correio cópia-xérox de cartõe s 

postais da Praça da Sé (que formavam um quebra-cabe ça e 

tinham o título de “espaço reservado”) para artista s de 

outros estados. Aguardar o postal-resposta deles, c om a 

manipulação/reformulação do material enviado.  

Os organizadores, com a arte-postal, tinham o desej o 

de informar e contatar artistas de outras regiões d o país 

para eles participarem do evento. Com isso, foi cri ado um 

espaço muito maior que o da Praça da Sé, já que os artistas 

mandaram seus postais com propostas e ideias de out ros 

estados, entre eles: Paulo Bruscky(PE), Leonhard Fr ank-

duch(PE), A.Harrigan(RJ), Bené Fonteles (CE), Maria  Irene 

Ribeiro (Portugal), Renato Brancateli (São Caetano do Sul-

SP), Fernando Antonio Carvalhal(Mauá-SP), Hélio 

Lete(Campinas-SP), Zhô (Santo André-SP), Antonio Ca rlos de 

Almeida Mattos (Santo André-SP), Fernanda Perez 
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Marquez(Birigui-SP), Odair Magalhães (SP), Mario 

Ramiro(SP), Rafael França(SP). 

 

 

Evento Fim de Década (imagem in. Catálogo do Evento  Fim de Década). 

 

Base Papel e tinta 

Proposta: tapumes com papéis de 3,5m x 2m, prontos 

para receber as pinturas dos transeuntes, que depoi s de 

finalizados, ficaram expostos em varais, esticados nos 

postes. A intenção desta base era que houvesse uma 

sobreposição dos trabalhos desenhados pelos partici pantes, 

para isso, num tempo determinado, os organizadores 

solicitavam o revezamento deles.  

Porém, por ironia, o que se via era sempre um novo 

esquema visual que se sobrepunha ao anterior. Além disso, a 

exposição nos varais praticamente não aconteceu, de vido a 

pouca resistência do papel ainda úmido. 
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 Evento Fim de Década (imagem 

in. Catálogo do Evento Fim de Década). 

 

Base Representação  

Proposta: usar o código teatral através dos seus 

elementos constitutivos – representação, improvisaç ão, 

espaço, tempo, roupas, público. 

Os responsáveis pela base tentaram usar um jogo de 

representação simples com o público, onde o importa nte era 

“o fazer”. O espaço delimitado se transformou no fo co de 

trabalho, a improvisação assumiu uma importância 

fundamental e nada pode ser previsto durante um tem po 

determinado, em busca de uma nova expressão. 

 

 Evento Fim de Década (imagem 

in. Catálogo do Evento Fim de Década). 

 

Base Lambe-lambe  
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Proposta: telão e equipamento fotográfico na praça.  No 

telão um cenário com personagens ocos na cabeça. As  pessoas 

enfiam a cabeça no espaço vazio e são fotografadas,  as 

fotos são enviadas ao endereço dos interessados. 

Esta atividade, inspirada no trabalho dos antigos 

fotógrafos lambe-lambe, atraiu o público pelo paine l 

pintado com a cena de uma festa. As fotografias não  pararam 

de ser tiradas durante todo o evento, e causaram mu ita 

curiosidade nas pessoas, ansiosas para ver as fotos . 

 

 Evento Fim de Década (imagem 

in. Catálogo do Evento Fim de Década). 

 

Base Dança 

Proposta: dispor irregularmente letras no chão – 

arbitrariamente escolheu-se x,y,z – e determinar ao s 

transeuntes a sua manipulação “espaçográfica”, atra vés da 

trajetória x-y-z-x..., sob qualquer ritmo. 

Conforme a proposta, os organizadores iriam determi nar 

algumas trajetórias a serem manipuladas pelos 

participantes, mas isso não aconteceu, por questões  de 

desorganização da base. No entanto, o público criou  suas 

próprias composições, dançando com as letras no pis o da 

praça.  
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 Evento Fim de Década (imagem in. Catálogo 

do Evento Fim de Década). 

 

Base Barganha e souvenir  

Proposta: o objetivo desta base é a troca, sem nenh um 

sentido comercial ou de valor, a regra era a seguin te: os 

suvenires seriam distribuídos mediante a realização  de 

tarefas determinadas polos organizadores no momento  da 

troca. 

Um número grande de pessoas participou desta base, 

tanto que o material coletado foi todo trocado, num  clima 

intenso e de agitação. 

 

Base Troca simbólica 

Proposta: a base oferece xerox com imagens (foram 

selecionadas em torno de 100 pelos artistas) para o s 

transeuntes da Praça da Sé. Em troca, os participan tes 

escrevem algumas de suas palavras em um caderno. 
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A intenção era estabelecer encontros criativos, o 

público se interessou bastante, por isso, a base pr ecisou 

dividir o material para dar andamento à barganha.  

 

 Evento Fim de Década (imagem 

in. Catálogo do Evento Fim de Década). 

 

Bases inusitadas 

Proposta: convidar os “personagens-artistas” que 

trabalham cotidianamente na da Praça da Sé - como c omedores 

de fogo, pregadores religiosos e outros - para inte rvir e 

propor jogos junto às bases. 

A Praça da Sé já possuía grupos de artistas popular es, 

que estavam no local, quando os coletivos chegaram com as 

bases de ação. Além deles, se somaram outros, convi dados ou 

não pelos coletivos, para realizar ações. Entre ele s, 

podemos citar os cotonetes e brincos colocados nos 

orelhões, uma corrente de braços para transportar p essoas, 

esculturas humanas, palhaços e outros.     

Segundo Mario Ramiro, em entrevista para esta 

pesquisa, o evento buscou retirar as diversas forma s de 

expressão artística de recintos restritos, incentiv ar a 

participação popular e, ainda, ensinar e aprender c om as 

pessoas nas ruas. Para ele, assim como Rafael Franç a e 
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Hudinilson Jr. do 3Nós3, a participação do público ocorreu 

dentro do esperado: “o que sentimos foi que há uma carência 

de oportunidade de expressão, porque o público real mente 

nos envolveu” (01.01.1980, São Paulo: Jornal da Tar de, A 

década acabando, e o povo quase indiferente ). Já na 

avaliação do Viajou Sem Passaporte, o evento procur ou 

instaurar um momento onde existisse a possibilidade  de 

total liberdade para a criatividade dos participant es.  

A criatividade, palavra que tanto defendemos e 
que tanto sustenta nossa argumentação (nosso 
trabalho em questão) é o princípio de uma ideia 
interventora. Fazemos interversões no espaço 
físico, visual da cidade, tomando nosso 
procedimento e intenção como sendo ARTE (3Nós3, 
catálogo Evento Fim de Década, 1979).  

 

Portanto, as bases de ação , se utilizaram de 

procedimentos coletivos e inter-relacionais , sem ações 

autorais, mas com propostas de situações - como tro car, 

pintar, dançar, representar, cantar, fazer escultur as com 

materiais diversos -, que não deixavam de ser perfo rmances, 

similares as da virada performativa 21 da década de 60. A 

linguagem artística da performance tem um estatuto 

diferenciado de tudo aquilo que se viu no campo das  artes e 

nos estudos culturais. Pois, seu poder transformado r se dá 

em ações fugazes, processos ou obras inacabadas das  quais 

artistas e público participam como autores num espa ço real, 

num tempo real e com seus corpos reais.  

Nas bases da ação  propostas pelos coletivos, a co-

presença permite e constitui as situações, e ainda,  

permanecem nos espaços, como resquícios desta prese nça, 

mesmo após o fim das intervenções. Afinal, para uma  

                                                      
21 O termo “virada performativa” foi usado pela pesqu isadora alemã 
Fischer-Lichte, para definir ações que trouxeram a tona inovações 
estéticas e ideológicas do teatro e colocaram os co rpos dos artistas e 
do público no centro de reflexão/ação da obra de ar te - em The Show 
and the Gaze of Theatre (1997), a autora se coloca além das dicotomias 
que firmaram a performance em franca oposição ao te atro. 
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performance “acontecer”, performers e espectadores devem 

interagir entre eles, em um lugar específico por um  

determinado período de tempo (Fischer-Lichte, 2008,  p. 32).  

O termo performance tem em John L. Austin o seu 

reconhecimento histórico, em meados dos anos 1950, no campo 

da filosofia da linguagem, segundo Fischer-Lichte. Em How 

To Do Things With Words  Austin revela que algumas 

enunciações em uma comunidade simbólica são capazes  não 

apenas de constatar uma realidade, mas também de pe rformar 

uma ação dependendo do contexto em que são realizad as.  

Austin chamou estas sentenças de “performativas”.  

Para o filósofo Renato Araújo (em entrevista para e sta 

pesquisa), as sentenças performativas de Austin se tratam 

especificamente de uma questão da linguagem e não d as artes 

performáticas. Tudo começa quando Wittgenstein come ça a 

explorar a linguagem ordinária e descobre que os có digos 

linguísticos são insuficientes para conter a lingua gem e de 

que o uso que se faz de um enunciado em determinada  

situação é o que dá o seu sentido, com isso, abriu caminho 

para que outros filósofos como Austin e seu aluno a mericano 

John Searle. Austin opõe as declarações e os enunci ados 

passíveis de serem constatados como verdadeiro ou f also que 

ele chamou de “performativos”. 

A questão da linguagem trata de como os habitantes da 

cidade recebem as informações colocadas pelas inter venções 

efêmeras dos artistas. O que para Fischer-Lichte de sperta 

as seguintes tensões: 

A primeira se refere às categorias de sujeito que 

observa ilesamente (público) e o objeto de arte (ob ra) 

tendem a se diluir na medida em que o público é imp elido a 

ser coautor da obra e aquele que é o objeto a ser o bservado 

é o próprio artista, seu “corpo real”. A segunda te nsão se 

dá entre “materialidade” e “semioticidade” no conte xto de 
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uma performance, ou seja, na superposição dos eleme ntos 

materiais que compõem a cena e os atos reais inflig idos 

pelo artista (signos e símbolos usados). As duas ca madas 

convivem no instante da performance e disputam 

constantemente a percepção da audiência, materialid ades que 

transformam seus usos (de funcionais para lúdicos) com o 

ato artístico.  

Para a estética do performativo, todo elemento de u ma 

obra de arte, por mais despretensiosa que esta poss a 

parecer, torna-se signo diante do olhar do público.  O que 

nos leva a pensar em sua influência na produção do espaço 

urbano, potente no caso do Evento, pois os artistas  

propunham o uso lúdico daquele espaço urbano especí fico, a 

Praça da Sé, como afronta a reforma funcional e não  

participativa do governo militar – terminada a pouc o mais 

de um ano, de acordo com a EMURB- Empresa Municipal  de 

Urbanismo, a obra:  

 [...] concebida como um todo estético, pelo uso 
artístico do solo e do sub-solo, a praça do 
metrô - estação da Sé – foi transformada numa 
experiência única no gênero: a criação de um 
Museu Aberto, permanentemente exposto à 
população, designado pela comissão responsável 
por ele de “estrutura de texto poético” 
(25.01.1979, São Paulo: Folha de São Paulo. Arte 
na Sé, um presente que o povo já critica ). 

 

Inaugurada em janeiro de 1979, no 425º Aniversário de 

São Paulo, pelo prefeito Olavo Setúbal, a obra inse riu 

desníveis e canteiros dispersos na praça, além de q uatorze 

esculturas selecionadas por uma comissão instituída  pela 

EMURB que, segundo ela, considerou o local “como um  suporte 

único, tendo em vista critérios essenciais para a 

implantação de trabalhos numa situação urbana pecul iar” 

( Arte na Sé, um presente que o povo já critica . São Paulo: 

Folha de São Paulo, 25.01.1979. Acervo pessoal de 
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Hudinilson Jr. do 3Nós3 In . Arquivo Multimeios - Centro 

Cultural São Paulo). 

 

  

Renovação da Praça da Sé (imagem in.  ALDANA, p.390). 

 

No entanto, tal “situação urbana peculiar”, como no s 

indica Ramiro, era a seguinte: a população utilizav a a 

Praça da Sé como ponto de encontro para mobilização . Logo, 

um espaço ativo foi transformado em espaço passivo pelas 

obras e também pelas esculturas de arte colocadas n o local, 

muito criticadas pela população.  

Conforme o crítico de arte Odon Pereira, a reforma da 

praça seguia “o estilo de Brasília”, já incorporado  à vida 

dos brasileiros, após 18 anos de sua inauguração. T al 

comparação não deixa de ser interessante, pois sabe mos que 

na década de 1970 o estilo moderno, com uma visão 

funcionalista da cidade estava em plena derrocada. A 

demolição realizada em 1972, do conjunto habitacion al 

Pruitt-Igoe, construído pelo arquiteto Minoru Yamas aki em 

1954, nos Estados Unidos, é reconhecida como um mar co do 

fracasso da concepção modernista e da crise do ideá rio 

moderno. Os seus habitantes tinham tamanho repúdio pelo 

local que celebraram a demolição tanto quanto sua 

inauguração. 
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O modernismo alimentava grandes esperanças quanto à s 

possibilidades de transformar a sociedade, mediante  a união 

entre tecnologia e estética, em escala fabril, 

possibilitando assim a produção de utensílios e mor adia em 

grande escala, para toda população. Sua teoria esta va 

baseada em uma fé ilimitada na contribuição das rev oluções 

científica e industrial para o bem-estar da humanid ade.  

Porém, “não somos tão racionais quanto a ingenuidad e e 

o culto da razão do século XVIII nos fizeram supor”  

(HUIZINGA, 2012, p.01). Pois, propondo justamento o  

contrário com as bases de ação, os artistas-organizadores 

destruíram “as fronteiras entre os próprios das dif erentes 

artes, ou a separação de um domínio puro da arte” 

(RANCIÈRE, 2005, p.41). Com atos estéticos, que se 

configuraram como experiência de “partilha do sensí vel”, 

eles levaram os participantes a novas formas de sen tir o 

espaço público e, por conseguinte, de subjetividade  

política. Este conceito de Jacques Rancière descrev e a 

formação da comunidade política com base no encontr o 

discordante das percepções individuais. Afinal, par a o 

filósofo, política e arte têm uma origem comum: a p olítica 

é essencialmente estética, pois está fundada sobre o mundo 

sensível, assim como a arte. Por isso, um regime po lítico 

só pode ser democrático se incentivar a multiplicid ade de 

manifestações dentro da comunidade. 

 

 

Festival Alterarte II 

 

Nesse sentido, se seguiram outros grandes eventos 

coletivos nos anos 1980, entre eles o Festival Alterarte II  

(São Paulo, 1981), agora organizado com a colaboraç ão de 
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grupos da América Latina. O responsável pela articu lação do 

evento foi o argentino Taller de Investigaciones Te atrales 

(TIT) em colaboração com o Viajou Sem Passaporte, o  

Departamento Cultural da Associação Central dos Est udantes 

da USP e o então secretário municipal de Cultura Má rio 

Chamie (LÓPEZ et al , p.57).   

Nas dependências da USP e em outros espaços da cida de 

eles implementaram projeções audiovisuais, debates e 

performances, com a participação de grupos de inter venção 

urbana de São Paulo e da Argentina, como o 3Nós3, 

D’Magrela, Cucano, Taller de Investigaciones 

Cinematográficas (TIC) e Taller de Investigaciones 

Musicales (TIM).  

Uma das intervenções que aconteceram na USP, realiz ada 

pelos membros do TIT e convidados, foi Cebo Godard  (São 

Paulo, 1981). Por meio dela, os artistas espalharam  a 

informação de que o Jean-Luc Godard viria ao Brasil  para 

uma conferência na Faculdade de Arquitetura e Urban ismo 

FAU-USP. No dia e horário combinado, o auditório pe rmaneceu 

abarrotado, e depois de mais de uma hora de espera,  um 

homem (Cadão Volpato, membro do D’Magrela) entrou 

acompanhado de seguranças, com um casaco preto e óc ulos 

escuros, e falou duas ou três frases em francês. Em  questão 

de minutos, o público abandonou o teatro insultando  o 

suposto Godard (LÓPEZ et al, 2012, p.58). Logo, Cebo Godard  

foi uma ação inter-relacional , se deu por meio da difusão 

de informação boca-a-boca, que levou um grande públ ico em 

peso para o auditório da FAU-USP. 

A intervenção  La peste  (São Paulo, 1981), dos 

coletivos TIT e Cucano, filmada pelo Taller de 

Investigaciones Cinematográficas (TIC) e pelo Grupo  

Novíssimo Cinema Alemão (formado por estudantes da USP), 

foi inspirada no livro homônimo de Albert Camus e n as 
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reflexões cênicas de Antonin Artaud e começou com a lguns 

dos membros do TIT y Cucano se contorcendo e roland o pelo 

chão da feira de domingo da Praça da República, com o se 

fossem turistas argentinos intoxicados por comer va tapá 

(LÓPEZ et  al ,  p.171).  

 La peste, Praça da 
República, São Paulo, 1981. Sergio Bellotti (TIC) f ilmando durante a 
intervenção (imagem in. LÓPEZ et al, p.171).  

 

Os intoxicados foram rodeados pelos transeuntes e 

feirantes, que trouxeram leite para tentar ajudar, o qual 

tomaram e depois vomitaram. Isso criou tamanho caos  que a 

polícia e várias ambulâncias foram chamadas para le vá-los 

ao hospital. Com a chegada da polícia, os performer s 

revelaram a farsa e apesar de já terem planejado um a fuga, 

foram presos e deportados para a Argentina. Com iss o, eles 

se colocaram em risco, pois poderiam ter sido preso s pela 

ditadura militar (LÓPEZ et al , 2012, p.171). La peste , foi 

uma ação corporal  do TIT, já conhecido pelo excesso e pelo 

visceral, tanto que eles consideravam muito técnica s as 

intervenções do 3Nós3, além de brandas e refinadas as ações 

do Viajou Sem Passaporte.  

Em Buenos Aires, o TIT trabalhava montando peças 

próprias e adaptações de autores como Jean Genet e,  

influenciados pelos coletivos de São Paulo, começar am a 
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realizar intervenções urbanas. Durante sua estadia em São 

Paulo, o TIT conviveu principalmente com o Viajou S em 

Passaporte, pois ambos reivindicavam a arte revoluc ionária 

baseada no surrealismo (LÓPEZ et al , p.57).  

O Alterarte II  resultou na fundação do Movimento 

Surrealista Internacional  (MSI). Um movimento inspirado no 

surrealismo de Breton e nas formas de organização d a IV 

Internacional 22, com o lema “Transgresión-Imaginación-

Subversión”. Um dos encaminhamentos do movimento fo i criar 

uma enciclopédia Surrealista, com documentos de gru pos, 

além de desacordos e críticas sobre arte e política  (LÓPEZ 

et al , 2012, p.57-58).  

 

 

Arte ao Ar Livre 

 

Imagem: blog grupo Manga Rosa, consultado em 10.201 5. 

  

O último evento de intervenção urbana, organizado 

pelos coletivos de arte independente, em São Paulo,  antes 

                                                      
22  A “IV Internacional” foi uma organização comunist a composta por 
seguidores de Leon Trótski (trotskistas), fundada e m 1938, na França, 
após Trotsky e seus seguidores terem sido expulsos da União Soviética.  
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da abertura política, foi o  Arte ao Ar Livre  (São Paulo, 

1981). Ele teve a articulação do Manga Rosa, um col etivo 

criado em 1978, pelos estudantes de arquitetura Car los 

Dias, Francisco Zorzete, Jorge Bassani e Márcio Pra ssolo, 

com o objetivo de desenvolver trabalhos na área das  artes 

visuais e plásticas. 

O Arte ao Ar Livre  tinha a intenção de utilizar um 

suporte não convencional para levar os trabalhos do s 

artistas independentes para as ruas. Para isso, o g rupo 

conseguiu, com uma empresa de outdoor, um painel na  Rua da 

Consolação, junto à Praça Roosevelt, e começaram a convidar 

coletivos e artistas independentes para ocupá-lo.  

Entre os painéis podemos citar o criado pelo 3Nós3,  

que aplicou um plástico vermelho no painel e nos vi zinhos, 

interferindo assim em suas leituras publicitárias e  o do 

Manga Rosa, que segundo eles foi uma versão tropica lista da 

bandeira do Brasil. Participaram também da mostra, painéis 

de artistas individuais, como o de Alex Vallauri, c om seus 

grafites, e o painel de Hudinilson Jr., com dois ma nequins 

brancos em posição amorosa.  

Mas o painel que chamou mais atenção foi o Das duas às 

quatro,  criado pelo “coletivo dos coletivos”, o Centro de 

Livre Expressão (Clé), que juntou o 3Nós3, Viajou S em 

Passaporte e TIT. Ele consistia em fixar uma cadeir a no 

outdoor onde, todos os dias, um dos artistas perman ecia 

sentado, das duas às quatro. Durante as duas horas,  a 

proposta era “jogar” com as pessoas que passavam na  

calçada, por meio de conversas “sem sentido”.  

Os pedestres e os motoristas apontavam 
para a cena e sorriam. Outros chamavam os 
participantes da intervenção de loucos. 
Mas a pergunta final era sempre a mesma: o 
que isso quer dizer? (LOPEZ et al, p.174) 
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O Clé - termo que segundo Ramiro foi escolhido por 

significar “chave” em francês - era uma organização  

independente de artistas, criada depois do Evento Fim de 

Década , com a função de dar continuidade a produções 

independentes e coletivas. Porém, acabou tropeçando  nas 

dificuldades financeiras e na institucionalização d os seus 

membros.  

 Alex Vallauri, Arte ao ar 
livre, 1981 (imagem in. www.pinterest.com acessado em 15/04/2015). 

 Hudinilson Jr., Posições 
amorosas , Arte ao ar livre, 1981(imagem in. www.pinterest.c om acessado 
em 15/04/2015).  
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 Manga Rosa, Ocupe e se vire , 
Arte ao ar livre, 1981 (imagem in.carlosalbertodias .blogspot.com 
acessado em 15/04/2015) 

 

 3Nós3, Inversão , Arte ao ar 
livre, 1981 (imagem in. www.pinterest.com acessado em 15/04/2015) 

 Centro de Livre Expressão 
(Clé), 3Nós3, Viajou Sem Passaporte e TIT, Das duas as quatro , Arte ao 
ar livre, 1981 (imagem cedida pelo Viajou Sem Passa porte). 
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Foram realizados cerca de quinze trabalhos entre 

agosto de 1981 e março de 1982, que interviram dire tamente 

na paisagem cotidiana dos habitantes de São, afinal , o 

outdoor desligado da propaganda comercial causa cer tamente 

um impacto, mesmo que de curta duração.  

Queríamos interferir na cidade, usar a cidade 
como suporte do trabalho. Queríamos realizar 
experiências com a sensibilidade do homem da 
rua, aquele que passa sempre por determinado 
lugar e de repente tem diante de si uma outra 
coisa que não a usual (Manga Rosa in.  BARROS, 
1984, p.50). 

 

 

Sobre os procedimentos 

 

Podem-se observar algumas diferenças entre os 

procedimentos utilizados nas intervenções urbanas d os anos 

1960, como Apocalipopótese,  e as do fim dos anos 1970, como 

Mitos Vadios, Evento Fim de Década, Arte ao Ar Livr e e 

Alterarte II . Por exemplo, em Apocalipopótese , as ações 

foram criadas individualmente pelos artistas, mais 

vinculadas aos seus projetos pessoais do que uma as  outras 

- geralmente com forte viés corporal, como os Parangolés  de 

Oiticica ou os ovos  de Pape. Ao contrário, no Evento Fim de 

Década ,  não houve performances autorais, mas coletivas e 

inter-relacionais. Além disso, o evento organizado pelos 

artistas independentes se aproximou do conceito de site 

specific arte, pois o lugar da intervenção não foi 

escolhido ao acaso pelos artistas, a Praça da Sé, q ue havia 

acabado de passar por uma reforma bastante polêmica  

implementada pelo regime militar. 

Entretanto,  Mitos Vadios  tem um caráter transitório, 

ele retomou em grande parte as ações dos anos 1960 - com 

artistas que voltavam ao país, com o fim do exilo p olítico, 
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como Hélio Oiticica -, mas também teve a participaç ão dos 

jovens artistas independente, ainda constituindo os  

coletivos. Tanto que, um ano depois da ação de Gran ato, 

aconteceu o Evento Fim de Década , organizado pelo Viajou 

Sem Passaporte e, no início da década de 1980, o Arte ao ar 

livre ,  pelo Manga Rosa e o Alterarte II , resultado da 

articulação dos coletivos nacionais com os da Améri ca 

Latina. Em seguida, o movimento independente foi pe rdendo 

força, com a desarticulação dos coletivos, por moti vos 

diversos, entre eles motivos financeiros ou a 

institucionalizações dos artistas, no contexto dos últimos 

anos que marcam o período de transição política par a a 

democracia. 

De qualquer forma, a ideia principal dos organizado res 

dos eventos, principalmente das bases de ação  do Evento Fim 

de Década,  era estimular a criação anônima ou coletiva. O 

que consideramos similar ao termo “antidisciplina” de 

Michel de Certeau, que se refere às resistências em  relação 

ao desenvolvimento da produção sócio-cultural, capa zes de 

criar modos de vida fora da padronização imposta pe lo 

sistema. Sendo assim, as “situações criativas” entr e os 

transeuntes e os artistas independentes eram um mov imento 

de microliberdades, que mobilizaram “recursos insus peitos”, 

e, assim, deixam de lado a ideia do consumo passivo  das 

massas sociais e deslocaram “as fronteiras verdadei ras da 

dominação dos poderes sobre a multidão anônima” (CE RTEAU, 

2013, P17). 
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Considerações Finais 

 

  

Situacionistas, Paris, 1968. 23 

 

Gosto da palavra crer. Em geral, quando alguém 
diz eu sei, não sabe, acredita. Creio que a Arte 
é a única forma de atividade pela qual o homem 
se manifesta como indivíduo. Só por ela pode 
superar o estado animal, porque a Arte desemboca 
em regiões que nem o tempo nem o espaço dominam. 
Viver é crer – ao menos é isso o que eu creio.  

Marcel Duchamp in.  Octávio PAZ. 24 

 

A supremacia da paixão descrita acima por Duchamp é  

cheia de contradição e ironia, tendo em vista que s upera a 

sua prática “neutra” ( Ready-made), e “transparente” ( Grande 

Vidro) .  A ironia e a contradição eram procedimentos que 

faziam parte do seu “processo dialético destinado 

precisamente a minar a autoridade da razão” (PAZ, 2 012, 

p.63). Por isso, muitos críticos dizem que Duchamp é um 

“irracionalista”, no entanto, para ele “o humor del irante e 

                                                      
23

 imagem <http://angeloria.tumblr.com>, acessado em 1 0/03/2015.  
24

 PAZ, 2012, p.63.  
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raciocinado é o disparo pela culatra da razão” (PAZ , 2012, 

p.63).   

As intervenções dos coletivos de arte independente 

Viajou Sem Passaporte e 3Nós3 também eram chamadas de 

“irracionais” pela crítica, no fim da década de 197 0. 

Porém, podemos perceber que, assim como Duchamp, el es 

também se utilizaram da ironia e da contradição com o 

procedimentos criativos para intervir na cidade e r omper 

com a perspectiva racional e funcionalista do espaç o 

público, degradado pelos anos de atuação do regime militar.  

Ambos criaram “desvios momentâneos” no cotidiano, p or 

meio de ações que despertaram sensações fugazes, ma s 

decisivas e reveladoras da totalidade de possibilid ades 

contidas na existência diária. Para isso, eles se 

utilizavam de procedimentos específicos - jogos int er-

relacionais com o público, no caso do Viajou Sem 

Passaporte, ou instalações contextuais do 3Nós3 - m ais 

preocupados em criar disrupção no estado das coisas  na 

sociedade do que com o campo artístico, eles chegar am aos 

limites da linguagem, da arte-vida. 

Entendo as intervenções urbanas como um campo de 

interdisciplinaridades. Por esta razão, descrevi ne ste 

trabalho as práticas, não desde um campo (performan ce, 

cênicas, plásticas, etc), mas catalogando “como” os  

artistas acessavam a cidade: pelo próprio corpo, se  

relacionando com outras pessoas, alterando a paisag em 

plasticamente ou agindo coletivamente com diversos 

artistas. Talvez por minha formação em arquitetura e 

urbanismo, queria entender como a arte podia acessa r e 

alterar as camadas que compunham o espaço-tempo.  

O campo da física simula melhor a forma como eu 

enxergo essa questão: o espaço (medido em distância s) e o 

tempo (quantificado com o relógio), na relatividade  geral 
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de Einstein, não são nem absolutos, nem independent es, eles 

se unem e formam o universo em quatro dimensões. A massa (o 

nosso corpo, por exemplo) tem o estranho poder de c urvar o 

espaço tempo ao seu redor, quanto maior a massa, ma ior a 

curva. Entretanto, será possível não só curvar o es paço 

tempo, mas criar uma fissura nessa geodesia formada  pelas 

linhas curvas da massa dos corpos?  

Essa imagem utópica me leva de volta a Duchamp, poi s 

também creio que “a arte desemboca em regiões que n em o 

tempo nem o espaço dominam”, como um buraco negro, ela pode 

ser capaz de nos levar a outras dimensões e, quem s abe, a 

outro cotidiano.  Como a “revolução da vida cotidia na”, 

sonhada por esses coletivos de arte dos anos 1970, com uma 

sociedade que dependa essencialmente do fazer criat ivo e 

experimental na contramão das noções de produtivida de e 

eficácia, onde haja o prazer anti-sistêmico e não m ais 

atividades humanas anestesiadas pela alienação.  

Percebi que dessa intenção estavam embutidas as 

intervenções disruptivas urbanas dos coletivos, que  criaram 

desvios momentâneos e inspiraram muitas pessoas, as sim como 

me inspirou décadas depois. Eles, e outros artistas  

intervencionistas como Flávio de Carvalho, Hélio Oi ticica, 

Lygia Clark, os situacionistas e tantos que não tiv emos 

ainda a oportunidade de conhecer, mas que também ap ontam 

para essa outra dimensão.  

 Ao menos é isso o que eu creio... 
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3NÓS3, Ensacamento, lista de esculturas escolhidas para a intervenção 
(ALDANA, p.334). 
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VIAJOU SEM PASSAPOTE. FOLHA 01 - Carta para o Sindi cato de artistas e 
técnicos em espetáculos de diversão em esclarecimen to sobre a invasão 
realizada na peça “A vaga surrealista” e “Quem tem medo de itália 
fausta”, 1979 (arquivo do grupo). 
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VIAJOU SEM PASSAPOTE. FOLHA 02 - Carta para o Sindi cato de artistas e 
técnicos em espetáculos de diversão em esclarecimen to sobre a invasão 
realizada na peça “A vaga surrealista” e “Quem tem medo de itália 
fausta”, 1979 (arquivo do grupo). 
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CENTRO DE LIVRE EXPRESSÃO (CLÉ) - Folder com ativid ades (ALDANA, 
p.429). 
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MITOS VADIOS. São Paulo, Jornal da tarde, 13.11.197 8. Acervo pessoal 
de Hudinilson Jr. do 3Nós3 In.  Arquivo Multimeios - Centro Cultural 
São Paulo. 
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EVENTO FIM DE DÉCADA. Carta de apoio aos participan tes do Evento Fim 
de Década, com assinaturas dos membros da Libelu-Li bardade e Luta 
(ALDANA,  p.413). 
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EVENTO FIM DE DÉCADA. A década acabando e o povo quase indiferente , 
São Paulo, Jornal da tarde, 01.01.1980. Acervo pess oal de Hudinilson 
Jr. do 3Nós3 In.  Arquivo Multimeios - Centro Cultural São Paulo. 
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EVENTO FIM DE DÉCADA. O Fim da Década , São Paulo, República, 
14.12.1979. Acervo pessoal de Hudinilson Jr. do 3Nós3 In.  Arquivo 
Multimeios - Centro Cultural São Paulo. 
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EVENTO FIM DE DÉCADA. Projeto “Fim de Década” leva as artes à praça , 
São Paulo, O Estado de São Paulo, 12.12.1979. Acerv o pessoal de 
Hudinilson Jr. do 3Nós3 In.  Arquivo Multimeios - Centro Cultural São 
Paulo. 
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 EVENTO FIM DE DÉCADA. “ Fim de Década”, uma 
festa sem participantes , O Estado de São Paulo, 14.12.1979. Acervo 
pessoal de Hudinilson Jr. do 3Nós3 In.  Arquivo Multimeios - Centro 
Cultural São Paulo.  
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EVENTO FIM DE DÉCADA. O Fim de Década na Praça da Sé , São Paulo, Folha 
de São Paulo, 09.10.1979. Acervo pessoal de Hudinil son Jr. do 3Nós3 
In.  Arquivo Multimeios - Centro Cultural São Paulo. 

 


