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RESUMO 

 

No final dos anos 1970, a arte de intervenção dos grupos artísticos 

independentes, em São Paulo, se apropriou de pontos da cidade com ações lúdicas 

e participativas, a contrapelo das intervenções militares, pautadas pelo funcional 

e pelo autoritarismo, que desconfiguraram o tecido urbano. Fizeram parte deste 

movimento os grupos Viajou Sem Passaporte, 3Nós3, D’Magrela, GEXTU, Atelier 

Mãe’s Janaina e Manga Rosa, com diferentes modalidades de ações performativas 

e intervenções visuais. Parto da hipótese de que esses grupos não só interviram 

na cidade, mas se apropriaram dela, pois os seus processos criativos levaram em 

conta o contexto espacial e a memória. Junto ao público, os artistas 

experienciaram o jogo e a festa na origem simbólica da cidade, a Praça da Sé, 

também em diferentes percursos, delimitados para instaurar outra ambiência 

urbana, mesmo em um momento de exceção política, em que as práticas 

democráticas haviam sido confiscadas pela ditadura. Defendo ainda que os grupos 

estavam dentro da abordagem das vanguardas contraculturais brasileiras, já que o 

seu modo de se comportar e de perceber a cidade eram uma recusa aos 

conservadores valores dos militares. Pautados pela ideia de alteridade, os 

independentes expandiram os limites do que era considerado como arte, em 

situações que transformaram alguns pontos da cidade em laboratórios criativos. 

 

Palavras-chave: Arte de intervenção; Apropriação do espaço; Arte independente; 

Performance; Contracultura; Ditadura. 
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appropriation of the city of São Paulo by independent art groups against the 

dictatorship. 2021. 343f. PhD thesis. Escola de Comunicações e Artes, 

Universidade de São Paulo. 

 

 

ABSTRACT 

 

At the end of the 1970s, the intervention art of independent artistic groups 

in São Paulo appropriated points in the city with ludic and participatory actions, in 

contrast to military interventions, guided by functionalism and authoritarianism, 

which disfigured the urban fabric. The groups Viajou Sem Passaporte, 3Nós3, 

D’Magrela, GEXTU, Atelier Mãe’s Janaina and Manga Rosa were part of this 

movement, with different types of performative actions and visual interventions. 

I start from the hypothesis that these groups not only intervened in the city, but 

appropriated themselves, as their creative processes took into account the spatial 

context and memory. Together with the public, the artists experienced the game 

and the party in the symbolic origin of the city, Praça da Sé, also on different 

routes, delimited by walking to establish another urban temporality and build a 

free subjectivity, even in a moment of political exception, in that democratic 

practices had been confiscated by the dictatorship. I also argue that the groups 

were within the approach of the Brazilian countercultural vanguards, since their 

way of behaving and perceiving the city was a refusal to the conservative military 

values. Guided by the idea of alterity, the independents expanded the limits of 

what was considered art, in situations that transformed some parts of the city into 

creative laboratories. 

 

Key words: Interventionist art; Appropriation of the Space; Independent art; 

Performance; Counterculture; Dictatorship. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Considero que essa tese começou com a primeira das entrevistas que fiz, 

em 2013, com Roberto Melo, do Viajou Sem Passaporte, pois foi a mais intensa 

das conversas com os integrantes dos grupos de arte independente e me 

impulsionou para essa pesquisa. Neste encontro com Beto - como ele gostava de 

ser chamado -, definimos o que seria disponibilizado pelo acervo do grupo para eu 

dar início ao mestrado; até então, o meu objetivo era estudar a história do grupo 

Viajou Sem Passaporte. Mas, com as idas e vindas das conversas com os demais 

membros do grupo e a impossibilidade de abrir todo o acervo, também depois de 

uma entrevista muito interessante com Mário Ramiro, do grupo 3Nós3, que se 

comprometeu a disponibilizar o necessário para a minha pesquisa, decidi por fazer 

uma dissertação sobre os dois grupos, ainda pouco conhecidos e com muito a ser 

pesquisado.  

Durante esse processo, decidi me aprofundar no estudo das ações de 

outros grupos que trabalhavam na cidade em conjunto com o Viajou Sem 

Passaporte e o 3Nós3 - como D’Magrela, GEXTU, Atelier Mãe’s Janaina e Manga 

Rosa - o que poderia ser considerado como um movimento de arte independente. 

Agora, no doutorado, defendo a ideia de que, em suas práticas, esses grupos 

criaram uma disrupção simbólica na cidade, por meio do estímulo da criatividade 

do público e da construção efêmera de espaços de liberdade poética, com 

procedimentos visuais ou performáticos, como os jogos relacionais e a festa. 

Assim, entendo as intervenções artísticas como ações estéticas e políticas que 

criaram desvios no modo do habitar a cidade, mesmo no contexto de interrupção 

democrática. 

Para chegar às conclusões desta tese, parto de algumas das intervenções 

urbanas desses grupos, que foram mapeadas por com base em dados primários, 

como as entrevistas que realizei com os membros dos grupos, os documentos dos 

seus acervos e muitas reportagens de jornais. Além da leitura da bibliografia 

especializada da época, que me alertou sobre as tendências desses grupos, 
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indicando alguns fundamentos teóricos em autores do espectro que influenciou 

diretamente a esses artistas. 

Posteriormente, esse mapeamento teórico se tornou físico, pois os 

desenhei sobre o mapa da cidade, onde demarquei os pontos em que as ações 

aconteceram. Sem perder de vista as características de cada grupo, o objetivo foi 

dar forma para a relação das ações artísticas com o espaço da cidade, desde o 

campo da memória, com os termos “origem” e “percurso”, baseados no artigo O 

mal-estar na contemporaneidade: performance e tempo (2007), de Olgária Matos.  

Além disso, tive a intenção de representar nos mapas essa arte de 

intervenção como uma linguagem efêmera que produziu um espaço-tempo 

simbólico que se alinha a ideia de “espaço urbano vivido”, de Henri Lefebvre, no 

livro The production of space (1992). Esse livro de Lefebvre, ainda sem tradução 

para o português, também foi importante para embasar a crítica ao “projeto 

urbano ditatorial”, pois fiz uma contraposição entre “apropriação do espaço” e 

“espaço dominado”, termos que serão devidamente explicitados mais adiante.  

Sobre o imaginário da época, autores como Frederico Morais e Artur 

Freitas se debruçaram ao contexto brasileiro para mostrar a expansão da prática 

artística para além dos muros dos Museus, adentrando a cidade. Apesar dos 

modelos urbanos ditatoriais que limitaram a formação de um espaço público que 

incorporasse um habitat no qual manifestações cívicas e manifestações artísticas 

livres pudessem aflorar, houve conflitos desde o campo da experiência artística.   

Ao investigar as ações urbanísticas da ditadura, bem como os métodos já 

bastante conhecidos de perseguição, condução ao exílio ou até morte de 

oponentes políticos e a consequente oposição desenvolvida pelas ações de 

intervenções artísticas foi possível mapear no território da Cidade de São Paulo 

como essas tensões, esses choques promoveram a apropriação localizada de 

pequenos topos de liberdade. Para provar isso, buscaremos convergir dados 

teóricos que lançam luz tanto à crítica ao entorpecimento do espaço da 

experiência na vida social, como coloca Olgária Matos, bem como foi possível 
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empreender uma resposta artística contra esse entorpecimento, na afirmação de 

uma arte de sentido político não institucionalizada.  

A abordagem que escolhi, portanto, foi a de cotejar as ações de 

intervenções, a fala de alguns dos artistas envolvidos aos conceitos e teses 

propostos por autores cujos artistas teriam afinidades ideológicas. Outras 

abordagens poderiam ter sido feitas, por exemplo analisar as estruturas das ações 

de intervenções por si mesmas sem relacioná-las a conceitos de ser e estar no 

urbano, ou sobre a produção do espaço etc. No entanto, considero que esse 

embasamento teórico vem colaborar com as formações de um ideário estético 

próprio, ainda não amplamente explorado nos estudos de ações artísticas de 

intervenções urbanas no país.  

Portanto, o objetivo da tese foi propor uma interpretação de que os artistas 

junto ao público, ao experienciar o jogo e a festa na origem simbólica da cidade e 

em alguns percursos, instauraram uma ambiência urbana diferente daquela 

existente no contexto violento e autoritário ditatorial. Tendo em vista que esses 

artistas estavam dentro da abordagem das vanguardas contraculturais brasileiras 

e buscavam construir situações coletivas e compartilhadas, em processos 

carregados de alteridade, no espaço público. 

 

1. Produção e recepção de imagens em operação na cidade 

 

Até que ponto a cidade seria a base de disputas narrativas e influenciaria 

tanto a nossa relação com o passado - através de mecanismos de memória e 

esquecimento -, quanto a reprodução deste passado no presente? A partir desta 

questão geral, assim como de outras mais específicas, faremos a análise de alguns 

estudos de caso de intervenções urbanas de grupos de arte independente 

paulistanos.  

Desde a defesa do mestrado eu me debruço a pesquisar estes grupos, ainda 

pouco conhecidos e divulgados, pois considero que as suas ações foram 
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disruptivas em relação ao seu contexto histórico e social. Isto é, as suas ações 

artísticas se colocaram em oposição ao caráter conservador e violento da ditadura 

militar1 , de imaginário progressista2, bastante criticado pelos movimentos da 

contracultura dos anos 1960 e 1970, como tratam os autores Herbert Marcuse3 

e Theodore Roszak4. 

Tal lógica de sociedade orientada para o futuro, em busca de um 

crescimento indefinido, fazia parte do ideário moderno. Como mostra Max 

Horkheimer, o avanço dos meios técnicos foi acompanhado por um processo de 

desumanização, e assim o progresso ameaçou o seu próprio objetivo: a ideia de 

homem. No livro “O eclipse da Razão”5 Horkheimer investiga o “conceito de 

racionalidade” velado pela cultura industrial contemporânea, de modo a descobrir 

se esse conceito não contém problemas em sua essência. Para isso, o seu ponto 

de partida é a diferenciação entre “razão subjetiva” e “razão objetiva”, sendo que 

a primeira se relaciona à faculdade de calcular probabilidades, de coordenar os 

meios com um fim, enquanto a segunda remete ao problema do destino humano, 

à organização da sociedade e à maneira de realização de fins últimos. Com o 

predomínio da razão subjetiva em relação à objetiva, emergiu na sociedade uma 

forma-pensamento transformado em instrumento.   

A contrapelo desta visão de sociedade orientada para o futuro, em busca 

de um crescimento indefinido, que fazia parte do discurso do regime militar - que 

na década de 1970 construiu um sistema de estruturas urbanas (físicas e 

simbólicas) e afetou o modo de habitar a cidade de São Paulo -, as intervenções 

 
1 Para saber mais sobre as estruturas do Estado e as graves violações de direitos humanos, os seus 
métodos e vítimas, assim como os casos emblemáticos, locais e autores, ver o “Relatório da 
Comissão Nacional da Verdade” - Lei 12528/2011, instituída em 16 de maio de 2012 e extinguida 
por força da lei que a criou, após 2 anos e 7 meses de trabalho, 80 audiências públicas realizadas 
em todo o país, e 4400 páginas de relatório final. Disponível no site: 
<http://cnv.memoriasreveladas.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=571>. 
Acesso em 28 set. 2018. 
2 De acordo com Paulo Arantes, no caso brasileiro, a ditadura militar usou o imaginário progressista 
e um discurso de superação do subdesenvolvimento para fundamentar a sua forma autoritária de 
governo. Ver entrevista com o autor no site <https://blogdoims.com.br/legado-da-copa-e-
mecanismos-de-repressao-quatro-perguntas-para-paulo-arantes/>. Acesso em 13 set. 2018.  
3 MARCUSE, Herbert. Eros e Civilização. Rio de Janeiro: Zahar, 1975. 
4 ROSZAK, T. El nacimiento de una contracultura. Reflexiones sobre la Sociedad tecnocrática y su 
oposición juvenil. Barcelona: Editorial Kairós, 1984. 
5 HORKHEIMER, Max. Eclipse da Razão. São Paulo: Editora Unesp, 2015. 
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artísticas que irei tratar aqui se apropriaram de forma efêmera e lúdica de pontos 

específicos da cidade.  

 

2. O projeto urbano ditatorial 

 

A noção de “espaço intra-urbano”6 é esclarecedora para entender a 

produção da cidade programada pela ditadura, pois indica que a sua política se 

baseava na segregação socioespacial, que era o mecanismo de controle, levado a 

cabo pela classe social que dominava a produção e o consumo. Tanto que, as 

possibilidades municipais de modificar as cidades foram minadas por meio de um 

sistema tecnocrático, que centralizou os recursos e o poder em nível federal, 

através da criação do Banco Nacional da Habitação (BNH). Esse banco acabou se 

tornando o financiador imobiliário do mercado formal da construção, para as 

rendas média e alta. Esse alto subsídio estatal ampliou o custo da terra urbana e a 

especulação imobiliária, o que levou a população de baixa renda a ocupar uma 

parte da cidade à margem do mercado. Quem mais se beneficiou desses recursos 

foram as empresas que construíram os grandes projetos, no caso de São Paulo: a 

presença da Camargo Corrêa e da Andrade Gutierrez na obra do metrô “prova que 

o mercado paulista não fora abandonado pelas maiores entre as maiores 

empreiteiras e que seus custos embutiam, provavelmente, lucros por demais 

compensadores”7. 

Na medida em que a ditadura processou a centralização política e financeira 

do país, os recursos federais para investimentos urbanos ficavam inacessíveis para 

as administrações locais que, para a obtê-los, tiveram de produzir seus Planos 

Diretores de Desenvolvimento Integrado. Entretanto, tal "desenvolvimento 

integrado" se dava apenas no nível do discurso de integração modernizadora do 

país, mas, de fato, era a representação do “declínio do urbanismo brasileiro”, nas 

 
6 VILLAÇA, Flávio. Espaço Intra-Urbano no Brasil. São Paulo; Studio Nobel, 2001. 
7 SZMRECSANYI, M. I. Q. F.; LEFÉVRE, J. E. A. Grandes empreiteiras, estado e reestruturação 
urbanística da cidade de São Paulo, 1970-1996, In: Associação Nacional de Pós-Graduação e 
Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional, 1996. Rio de Janeiro: ANPUR, 1996, p. 1022. 
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palavras de Flávio Villaça: “quanto mais complexos e abrangentes ficavam os 

planos, mais crescia a variedade de problemas sociais nos quais se envolviam e 

com isso mais se afastavam dos interesses reais da classe dominante e, portanto, 

das suas possibilidades de aplicação”8. O Estado estava ciente da imensa 

variedade de problemas urbanísticos, pois eles estavam identificados nos planos, 

entretanto não havia intenção de resolvê-los, dado o desinteresse das elites que 

controlavam as suas engrenagens.  

Tal controle se deu por meio de um pacto burocrático-autoritário, através 

da qual os interesses do empresariado nacional e internacional eram garantidos. 

A classe dirigente responsável pelo pacto foi a “tecnocracia”, eles criaram os 

padrões de acumulação calcados na concentração de renda e na 

internacionalização do sistema produtivo.9  

Com isso, o planejamento urbano ficou cada vez mais técnico e isolado, 

porque, de um lado, reiterava “os padrões, modelos e diretrizes de uma cidade 

racionalmente produzida; de outro, o destino da cidade ia sendo negociado, dia-

a-dia, com os interesses econômicos locais e corporativos através de instrumentos 

como cooptação, corrupção, lobby ou outras formas de pressão utilizadas pelos 

que conseguiam ter acesso à mesa centralizada de decisões”10.  

 
8 VILLAÇA, F. Uma contribuição para a história do planejamento urbano no Brasil. In.: DEÁK, C.; 
SCHIFFER, S. R. (org.) O Processo de Urbanização no Brasil. São Paulo: EDUSP, 1999, p. 214. 
9 BRESSER-PEREIRA, L. C. Desenvolvimento e Crise no Brasil. São Paulo: Editora 34, 2003, p. 177. 
10 ROLNIK, Raquel. Planejamento Urbano: morar, atuar e viver. Teoria e Debate, v. 9, 1990, p. 22. 
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Fig.1. Praça Roosevelt em obras, Revista Manchete, 1970, São Paulo (imagem cedida gentilmente 
por Guilherme Wisnik para esta pesquisa). No texto da imagem está escrito ironicamente que: 
“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”. 

 

Em São Paulo, por exemplo, as obras de infraestrutura, saneamento básico 

e embelezamento paisagístico realizadas nos anos 1970 serviam de base para o 

mercado imobiliário, ao mesmo tempo em que a população excluída desse 

processo era expulsa para os morros e as franjas da cidade11. Para se ter uma ideia, 

entre as obras estão as Avenidas 23 de Maio e Radial Leste, as alças e viadutos da 

Ligação Leste-Oeste (conhecido como Minhocão), as Marginais dos rios Tietê e 

 
11 MARICATO, Ermínia. Urbanismo na periferia do mundo globalizado: metrópoles brasileiras. 
Revista São Paulo em perspectivas, v.14, n.4, 2000. 
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Pinheiros, a revitalização da Praça da Sé, Praça da Roosevelt e do Parque da 

Independência, o parcialmente implantado projeto Nova Paulista, entre outros. 

Todo este sistema de estruturas, construídos ao mesmo tempo em que as áreas 

periféricas e ilegais se consolidavam, demonstram a contradição da urbanização 

modernizadora ditatorial: uma rede urbana moderna, marcada pela miséria e pela 

concentração de renda.  

Tendo em vista a contradição da urbanização modernizadora ditatorial, o 

campo da arquitetura e urbanismo passou por um “curto-circuito” na forma de 

interpretar a modernidade, afinal, os arquitetos podiam entendê-la a partir da 

“exacerbação do viés produtivista da arquitetura moderna em favor da construção 

estatal e especulativa pesada” ou a partir da “denúncia de sua face aparatosa e 

autoritária em meio à crise das promessas de desenvolvimento social e autonomia 

nacional”12.  Em outras palavras, os profissionais enfrentavam o paradoxo de ter 

que trabalhar para o desenvolvimento de um país sob um regime repressivo, do 

qual ideologicamente se afastavam: 

(...) 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 Warchavchik, 
Lúcio Costa e Oscar Niemeyer encontram uma outra realidade pela 
frente: o violento corte de perspectivas após o golpe militar de 64, e o 
paradoxo de ter que apostar no desenvolvimento infraestrutural do país 
– o avanço das forças produtivas – sob um regime repressivo, com o qual 
os arquitetos ideologicamente antagonizavam, e que em muitos casos os 
perseguiu diretamente. 13 

Na leitura de Guilherme Wisnik, o avanço das forças produtivas isso levou 

o campo a uma “introspecção”, em São Paulo, principalmente, “onde a renovação 

arquitetônica dependeu sempre mais da iniciativa privada do que do patrocínio 

estatal, os arquitetos de vanguarda se viram reduzidos, durante muito tempo, a 

encomendas de residências unifamiliares” 14, passaram a projetar “casas como 

cidades”. O que pode ser exemplificado pelas residências Telmo Porto (1968) e 

Martirani (1969), de Vilanova Artigas, duas caixas de concreto, sem janelas para o 

 
12 LIRA, José T. C. in. NESBITT, Kate (Org.). Uma nova agenda para a arquitetura: antologia teórica 
1965-1995. São Paulo: Cosac Naify, 2008. 
13 WISNIK, Guilherme. Dentro do nevoeiro: Diálogos Cruzados entre Arte e Arquitetura 
Contemporânea. Universidade de São Paulo: São Paulo, 2012, p. 75. 
14 Ibid. 
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exterior, com um acentuado isolamento que revelava o intento em urbanizar a 

vida doméstica. Assim como pela residência Fernando Millan (1970), de Paulo 

Mendes da Rocha, com todas as janelas voltadas para o interior e o uso do asfalto 

prolongado da garagem até a sala de estar. 

 

3. A expansão da arte para a cidade 

 

Mesmo no contexto inóspito do projeto urbano ditatorial, o campo da arte 

se expandiu para a cidade em São Paulo, o que Guilherme Wisnik descreve como 

uma “inversão entre campos”15: a arquitetura, desde o início um protótipo de uma 

obra de arte cuja recepção se dá coletivamente se voltou para os espaços privados 

passando a projetar “casas como cidades”. Enquanto, por outro lado, os meios da 

pintura e da escultura - que surgiram historicamente associados ao valor de culto, 

e não da recepção - passaram a se preocupar com o espaço público, como pode 

ser observado na antiarte ambiental de Hélio Oiticica16. O artista rompeu com a 

arte objetual, da representação e da contemplação, e passou a partilhar questões 

em comum sobre o espaço. Diferentes artistas com propostas diversas 

contribuíram para esse processo de expansão da arte para a cidade, gostaria, a 

seguir, de destacar alguns deles. 

Oiticica está entre os pioneiros na ideia de transformar o “espectador” em 

“participante”; e em incorporar também o cotidiano da vida ordinária ao campo da 

arte. Frederico de Morais foi o crítico que o apoiou, assim como outros artistas de 

linhagem neoconcreta, nesta postura ambiental, sensorial e corporal, ao levar 

performances para fora do museu, com o intuito de envolver o público numa ideia 

de lazer criativo (não-passivo), como em Arte no Aterro (Rio de Janeiro, 1968), por 

exemplo. Neste evento, Hélio Oiticica, junto com Rogério Duarte, apresentaram 

 
15 Ibid. 
16 A ideia de "antiarte ambiental" é sistematizada teoricamente no texto “Esquema Geral da Nova 
Objetividade Brasileira”, escrito por Hélio Oiticica. Nele, o artista dialoga com as vanguardas brasileiras e 
com arte internacional – desde os dadaístas e construtivistas, até a arte povera e conceitual. Para ler mais 
sobre o assunto sugiro o livro: FAVARETTO, Celso. A Invenção de Hélio Oiticica. São Paulo: Edusp, 1992.  
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Apocalipopótese, “apocalipse apoteósico da hipótese, hipótese apoteósica do 

apocalipse”, no Aterro do Flamengo, uma “ação coletiva direta”, em que o público 

participou de ações como Os Ovos de Lygia Pape, as Urnas Quentes, de Antônio 

Manuel, a Roda do Domador ou Dog acts de Rogério Duarte e os Parangolés de 

Hélio Oiticica. A ideia de suprassensorial foi a base de Apocalipopótese, uma 

proposta de vivência para ativar o indivíduo, por meio de estímulos sensoriais 

oferecidos pelos gestos dos propositores e as circunstâncias 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.17  

Com Apocalipopotese, Oiticica efetivou elementos do seu programa 

ambiental articulados ao Suprassensorial, em que o comportamento é político. 

Favaretto compara tal atitude àquela de maio de 196818, em que se acentua a 

expressividade imediata dos gestos de impaciência, a significação das ações 

exemplares, um modo de atuação que apontava para práticas alternativas de 

resistência no país. Apocalipopótese foi um exemplo do momento em que Oiticica, 

assim como os demais artistas participantes, reivindicava o descrédito aos 

“projetos de longo alcance, de concepções históricas feitas de regularidades, essa 

atitude desligou o finalismo, afirmando o poder de transgressão do intransitivo”19. 

Assim, surgiu uma arte que se expandia para a cidade, e com a instauração 

do Ato Institucional n. 5 (AI-5)20, esta arte se radicalizou. Artur Freitas analisa esta 

 
17 OITICICA, Hélio. Aspiro ao Grande Labirinto. Rio de Janeiro: Rocco, 1986, p.106. 
18 O movimento de maio de 1968, na França, teve início com uma série de greves estudantis em 
algumas universidades e escolas de ensino secundário em Paris, que foram confrontadas por suas 
administrações e depois pela polícia. As ações policiais levaram a uma escalada nos conflitos, que 
culminou primeiro numa greve geral de estudantes e, mais tarde, em greves com ocupações de 
fábricas em toda a França. Mas as greves dos trabalhadores logo terminaram com os reajustes de 
salários e o movimento estudantil foi bastante criticado por não ter alcançado uma conquista 
objetiva, entretanto, a sua grande importância esteve na mudança de comportamentos. Por isso, 
se tornou um ícone daquela época em que a renovação dos valores veio acompanhada pela 
proeminente força de uma cultura jovem. 
19 FAVARETTO, Celso F. A Invenção de Hélio Oiticica. São Paulo: Editora da Universidade de São 
Paulo, 2015, p.180. 
20 Os Atos Institucionais foram as diretrizes mais adversas implementadas pelos militares durante 
a ditadura, elas visavam manter na legalidade a perseguição a inimigos políticos do regime e o 
domínio sobre a população civil. O AI-5, editado no dia 13 de dezembro de 1968, pelo então 
Presidente Arthur da Costa e Silva (no cargo de 1967 a 1969) foi o mais duro dos Atos 
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produção alinhado ao movimento da arte conceitual internacional. Entretanto, 

com especificidades do contexto social ditatorial, ele cunha o termo “arte de 

guerrilha” 21, para definir as performances que ganharam uma dimensão reativa 

mais direta em relação a repressão política e a perda de direitos nos anos de 

vigência do AI-5. Freitas se baseou no texto que Frederico Morais escreveu em 

1975, para interpretar a postura combativa da “geração AI-5”, formada por artistas 

residentes do Rio de Janeiro, momento em que: “o artista tornou-se uma espécie 

de guerrilheiro, a arte uma forma de emboscada e o espectador sentindo-se 

acuado converteu-se em vítima, obrigado a “aguçar e ativar seus sentidos”22.  

A arte de guerrilha pode ser entendida na esteira do projeto construtivo 

brasileiro, do concretismo e da inflexão neoconcreta, pois ela radicalizou a ideia 

de fruição artística ou de participação do público. Nas palavras de Frederico: “se a 

arte, ao negar o específico e o suporte, misturou-se com o dia-a-dia, ela pode 

igualmente confundir-se com movimentos de contestação, seja uma passeata 

estudantil ou uma rebelião (...)”23, ou seja, a ação política se interiorizou na prática 

artística.  

As estratégias da “arte de guerrilha” estão na conjuntura internacional da 

arte conceitual “ampliada”, de acordo com as declarações da crítica de arte Lucy 

Lippard, para quem a arte daquele período (1966-72) não era apenas um jogo 

interno e tautológico da arte, mas algo conectado à realidade social, o que ampliou 

o leque de leituras e politizou o conceitualismo, para além da arte conceitual 

analítica de matriz anglo-americana24. O conceitualismo se tornou um fenômeno 

mundializado, “uma espécie de decantação histórica de Marcel Duchamp nas 

utopias dos anos 1960, o que afinal teria implicado o deslocamento do juízo 

 
Institucionais, pois permitiu o fechamento do Congresso Nacional, a cassação de mandatos 
eletivos, a suspenção por dez anos dos direitos políticos de qualquer cidadão, a intervenção em 
Estados e Municípios, e o confisco de bens e a suspenção do direito de habeas corpus para crimes 
políticos. 
21 FREITAS, Artur. Arte de Guerrilha: Vanguarda e Conceitualismo no Brasil. São Paulo: EDUSP, 2013, 
22 MORAIS, Frederico. Artes Plásticas: A Crise da Hora Atual, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1975, p.26.  
23 MORAIS, Frederico. Contra a arte afluente: O corpo é o motor da obra, Revista de Cultura Vozes. 
Rio de Janeiro 1, no.64, jan. fev., 1970. p. 09. 
24 LIPPARD, Lucy. Six years: The desmaterialization of the art object from 1966 to 1972, Nueva 
York, Praeger, 1973.  
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estético para a crítica institucional e, por fim, para a própria consciência ética e 

política”25.  

Sendo assim, o conceitualismo foi historicamente composto pelas recusas 

da questão da obra de arte, da instituição arte e do contexto social, em termos 

que variaram conforme cada conjuntura de cada sociedade. No caso da América 

Latina, percebe-se “uma vanguarda comprimida entre a atualização cultural e as 

premências do imperialismo e do subdesenvolvimentismo, tendeu desde logo a 

assumir um caráter político mais urgente, inflamado e contraditório que nos países 

ricos”.26 As intervenções que Freitas considera como exemplares, no campo da 

arte de guerrilha, por se voltarem expressamente para questões políticas, sem 

abandonarem os expedientes formais, são: Inserções em Circuitos Ideológicos: 

Projeto Coca-Cola (1970)  e Tiradentes: Totem-Monumento ao Preso Político (1970), 

de Cildo Meireles; as  Trouxas Ensanguentadas (1970)  e 4 Dias 4 Noites (1970)  de 

Arthur Barrio; e O Corpo é a Obra (1970)  e De 0 às 24 Horas (1973), de Antonio 

Manuel.  

O legado da arte de guerrilha, que atuou no ápice da violência da ditadura 

militar (AI-5), foi a sua capacidade de investigar os limites da confluência entre 

estética e política. Entretanto, a urgência das vanguardas, em uma conjuntura 

autoritária como a do Brasil, nas mãos de um governo ditatorial, foi problemática, 

porque teve que administrar de forma contraditória o compromisso ético (apelo a 

participação do público comum) e a linguagem avançada (depende da 

reformulação das convenções do gosto ordinário). O que indica uma ambiguidade, 

o “conceitualismo ideológico latino-americano”, uma forma de arte de guerrilha 

que se “pôs simultaneamente a favor e contra o público, como sobretudo 

mostrou-se inclinada, até por isso mesmo, a conscientizá-lo pelo choque”27. 

Portanto, pode-se dizer que a arte de guerrilha, corrente no início dos anos 1970, 

destacou as “contradições do conceitualismo no Brasil”; pois, se a arte conceitual 

foi por um lado um “movimento democrático”, por outro, implicou em um 

“discurso estéril” - como assinalou, inclusive, Cildo Meireles nos anos 1990 ao 

 
25 FREITAS, 2013. Op. cit., p. 50. 
26 Ibid., p. 53. 
27 Ibid., p. 54. 
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passar em revista sua militância no período da guerrilha28. Em razão de sua 

especialização (lógica interna da forma artística da arte de vanguarda ao longo do 

século XX), a arte conceitual teria se distanciado de tal maneira da práxis, que seus 

efeitos não teriam sido aproveitados para o “mundo da vida”, no sentido da 

reconfiguração da existência.29  

Entretanto, este campo de contradições semeado pela arte de guerrilha foi 

bastante fértil para a arte da performance, arte característica de um momento 

histórico em que não se encontram mais antagonismos, apenas raios convergentes 

que, como pulsões reais, atravessam corpos e se manifestam em sintomas. A 

performance foi um termo consolidado nos anos 1970, como aglutinador das artes 

corporais, tendo como característica principal reposicionar o sujeito no centro da 

experiência vivida, como rejeição diante da mercantilização do mundo. Além disso, 

a performance estava em uma linha direta com a contracultura, porque não era 

submissa ao cinismo do sistema de acumulação capitalista e caminhava com base 

no princípio de prazer. 30  

Artur Freitas relaciona as performances desta geração ao conceito de 

“forma-festa”, tendo em vista o caráter efêmero das suas obras e do seu 

deslocamento em relação ao engajamento nos moldes tradicionais. Segundo esse 

pensamento, o registro espacial da improdutividade imanente da festa interessa 

muito: “a festa apodera-se de qualquer espaço onde possa destruir e instalar-se. 

A rua, os pátios, as praças, tudo serve para o encontro de pessoas fora das suas 

condições e do papel que desempenharam em uma coletividade organizada.31  

Henri Lefevbre também destaca a importância de entender a cidade desde 

a perspectiva festiva, pois é a festa “que consome improdutivamente, sem 

nenhuma outra vantagem além do prazer e do prestígio, enormes riquezas em 

objetos e dinheiro”, reforçando assim a ideia de cidade como obra, uma 

característica que “contrasta com a orientação irreversível na direção do dinheiro, 

 
28 HERKENHOFF, P; et. al. (Org.). Cildo Meireles. São Paulo: Cosac & Naify, 2000, p. 137. 
29 FREITAS, 2013. Op. cit., p. 321. 
30 COHEN, Renato. Performance como linguagem: criação de um tempo espaço de experimentação. 
São Paulo: Perspectiva, 2002, p.  45. 
31 DUVIGNAUD in. FREITAS, 2013. Op. cit. 
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na direção do comércio, na direção dos produtos”32. Ou seja, defende a ideia de 

cidade como obra, a partir do seu valor de uso, em oposição a ideia de produto, 

ao valor de troca.  

O encontro deste imaginário de significantes lúdicos, subversivos e grupais 

no espaço da cidade pode ser exemplificado pela atuação de Frederico Morais, 

nos III e IV Encontros de Arte Moderna, organizados em Curitiba, por Adalice Araújo, 

em conjunto com os alunos da Escola de Música e Belas Artes do Paraná, onde 

era professora. As práticas poético-festivas propostas por Frederico, como o 

Sábado da Criação (1971) e a Expedição poética ao Centro Politécnico (1972), se 

articularam em torno de três figuras essenciais de arte-vida: a celebração de uma 

existência coletiva e partilhada; dinâmica lúdica, em contraposição ao reino da 

necessidade; ações ritualizadas que perturbam a assepsia museológica ou o 

processo de comunicação convencional.33 

Associo essas figuras da forma-festa a arte de intervenção de São Paulo, 

do final da década de 1970, levadas a cabo por outros jovens artistas, isso porque 

as performances em ambas as cidades problematizaram não apenas a ideia de 

“lazer criativo”, mas também a ideia de desenvolvimento urbano construída pelas 

ações do governo militar, nestas ações, a cidade “torna-se palco de atividades 

artísticas que subvertem o espaço urbano, pondo em xeque o ‘consenso estético’ 

articulado em volta de um projeto de ‘modernização conservadora e, no limite, 

autoritária”.34 

 

 

 

 

 

 
32 LEFEBVRE, Henri. O direito à cidade. São Paulo: Moraes, 1991, p. 14. 
33 FREITAS, 2017. Op. cit., pp. 409-410. 
34 Ibid., p. 13.   



25 
 

4. Apropriação da cidade 

 

As intervenções artísticas analisadas aqui são consideradas como respostas 

ao projeto urbano da ditadura. Essas respostas são dadas quando os grupos fazem 

uma apropriação do espaço social como uma condição da existência da obra 

enquanto linguagem e não apenas formalmente. Afinal, performar é agir, ou 

resistir, mesmo em um contexto autoritário ditatorial repleto de contradições 

políticas e sociais agravadas pela acumulação capitalista. Como diria Gilles 

Lipovetsky, “o capitalismo trabalha para construir e difundir uma imagem artista 

de seus atores, para “artealizar” atividades econômicas”35, mas a performance 

“pode evocar tanto a imposição normativa quanto a sua transgressão36.  

O termo “intervenção”, não “obra”, começou a ser empregado nos anos 

1960-1970 no campo da arte para definir os trabalhos, porque se intentava 

superar a categoria “obra de arte”, “evitando tanto generalizações quanto o gênero 

laudatório, como ocorre em textos de historiografia ou crítica de arte”, nas 

palavras de Ricardo Fabbrini37.  

Pode-se dizer que a apropriação era uma prática das vanguardas históricas 

desde o início do século XX, depois retomada pelas neovanguardas o “objet 

trouvé” de Marcel Duchamp, por exemplo, materializou a intenção de unir a arte 

a práxis vital, a partir da apropriação, em 1913, de uma roda de bicicleta e, em 

1914, de um porta-garrafas. Com isso, o artista realizou uma operação inédita: a 

“apropriação artística” de objetos funcionais, que consistia em assinar e declarar 

os objetos como obras de arte e, depois, levá-los para um museu. Com tal 

procedimento, Duchamp prescreveu que as qualidades ‘artísticas’ de um objeto 

“não estavam nas suas propriedades internas, físicas e imanentes, mas sim nas 

externalidades de seu contexto institucional, aí incluídas as declarações do artista, 

 
35 LIPOVETSKY, Gilles; SERROY, Jean. A estetização do mundo: viver na era do capitalismo artista. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2015, p.29. 
36 TAYLOR, Diana. O arquivo e o repertório: performance e memória cultural nas Américas. Belo 
Horizonte: Ed. UFMG, 2013, p.42. 
37 FABBRINI, Ricardo in FREITAS, 2013. Op. cit., p. 16. 
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as opiniões da crítica e as chancelas do museu”,  com a sua estratégia ready-made 

Marcel Duchamp não apenas desmistificou “as ideias de ‘aura’, ‘autoria, ‘trabalho 

manual’ e ‘virtuosismo técnico’, o que já seria muito, como sobretudo demonstrou 

a situação de arbítrio presente em todo processo de legitimação institucional”38. 

Neste sentido, para Marcel Duchamp, o artista seria apenas um simples 

“apropriador” das coisas do mundo, capaz de “propor situações” e não de criar 

objetos, mas “situações artísticas”.  

As neovanguardas39 também empregaram a “apropriação artística” de 

objetos funcionais, Hélio Oiticica estendeu o seu “programa ambiental” 

(totalização de conceitos, procedimentos e linguagens) para a experiência 

cotidiana, tendo como princípio a “apropriação”. Como defende Celso Favaretto, 

os Bólides e os Parangolés foram as apropriações ambientais que efetivaram a 

"antiarte” como ligação entre manifestação criativa e coletividade, em recusa ao 

museu e ao comércio de arte: “o programa do ‘Parangolé’ é dar ‘mão forte’ às 

manifestações de inconformismo social, desde as organizadas (revoluções) até as 

individuais (a do marginal, que se revolta, rouba e mata)”. 

Entretanto, para Peter Burger, as neovanguardas deveriam ter deixado de 

fora a problematização da condição antiartística da obra. Porque, não se pode mais 

esperar a reação à “autonomia da obra” inaugurada pelas vanguardas históricas, 

neste sentido, a capacidade de produzir desvios estaria apenas no campo das 

instituições de arte, elas sim poderiam ser confrontadas com a subversão da 

própria categoria de obra, e não o campo da práxis vital. 40  

Diferente de Burger, Jacques Rancière entende que, ao fazer da arte uma 

forma autônoma da vida, a modernidade tomou duas posturas históricas distintas 

 
38 FREITAS, 2013. Op. cit., p. 13-14. 
39 Em relação ao termo “neovanguardas”, assumo aqui a definição de Arthur Freitas: “pensada 
sobre a óptica da arte brasileira ou latino-americana, a expressão ‘neovanguarda’ torna-se ainda 
mais problemática, dada a inexistência de vanguardas históricas no Brasil ou na América Latina. 
Mesmo assim, independente das sutilezas de um debate que é basicamente terminológico, parece-
me inegável que o contexto geral das vanguardas dos anos 1960 e 1970 não é fenômeno 
exclusivamente europeu ou norte-americano (...). Com isso, claro, não pretendo negar as 
especificidades das vanguardas no Brasil [mas afirmá-las] como parte constitutiva de um fenômeno 
cultural mais amplo. In.: FREITAS, 2013. Op. cit., p. 40. 
40 BÜRGER, Peter. Teoria da vanguarda. Lisboa: Veja, 1993, p. 105.  
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e complementares: confirmou a condição de “autonomia da arte”, ao mesmo 

tempo que a sua identificação com o processo de auto-formação da vida. Isto é, a 

“modernidade simplesmente identificada à autonomia da arte” e a determinação 

da arte como “um modo específico de habitação do mundo sensível que deve ser 

desenvolvido pela ‘educação estética’ para formar homens capazes de viver numa 

comunidade política livre”41.  

Com base em Rancière, Claire Bishop, no livro Participation (2012), trata 

dos trabalhos do movimento neoconcreto e cita Hélio Oiticica como um dos 

pioneiros em expandir o campo objetual da arte, incorporando o espaço social e 

as práticas corporais do espectador. Entretanto, a autora faz uma crítica sobre os 

limites estéticos desta mudança social na arte, com base nas relações entre arte e 

sociedade, comunidade e agenciamento coletivo. Para Bishop, a arte participativa 

chegou ao ponto de encorajar e produzir novas relações sociais, mas apresentou 

limites no embate com a acumulação do capital, que fragmenta as relações sociais 

e acaba por velar os fins do trabalho artístico, se este se coloca como serviço 

social. 

Sem perder de vista a questão da “autonomia da obra de arte”, há trabalhos 

que deram uma dimensão urbana ao procedimento de apropriação. Esses 

trabalhos dialogaram diretamente com o espaço. Em muitos de seus escritos 

críticos à vida cotidiana Henri Lefebvre se referiu a esse espaço como “o habitar”. 

Era o auge da contracultura e Lefebvre visava uma produção artística ligada a um 

projeto de construção de uma nova sociabilidade, a partir da criação de situações 

no espaço urbano que questionassem a sua utilização.42  

Considero as intervenções urbanas dos artistas independentes deram uma 

dimensão urbana ao procedimento de apropriação e que se alinham às 

 
41 RANCIÈRE, Jacques. A partilha do sensível: estética e política. São Paulo: EXO / Ed. 34, 2005, 
pp. 37-38.  
42 Uma produção artística como, por exemplo, a Internacional Situacionista (IS), que foi influenciada 
pelos escritos de Lefebvre. A IS que surgiu em 1957, como resultado da fusão de três vanguardas 
artísticas dos anos de 1950: Internacional Letrista, Movimento por uma Bauhaus imaginista e Comitê 
Psicogeográfico de Londres. Com uma proposta voltada para uma nova visão de produção artística 
e com um projeto de construção de uma nova sociabilidade, baseado na crítica da vida cotidiana a 
partir da criação de situações (e deste ponto que se origina o nome do movimento) e também de 
uma nova visão sobre o espaço urbano e a sua utilização. 
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intervenções artísticas realizadas por artistas da vanguarda contracultural 

brasileira. Ações que, nos termos de Artur Freitas, empregaram estratégias da 

“forma-festa”43, pois foram capazes de sintetizar os debates do seu próprio tempo, 

a partir de três dimensões fundamentais: a produção coletiva da intervenção, a 

fruição em loco dos participantes e a recepção da mídia. 

Além disso, a noção de “desentendimento”44 é essencial para esta 

compreensão, pois, para uma arte ser crítica é imprescindível que ela traga algum 

conflito ou contradição, que não se alinhe ao sistema de poder e consumo. Ou, 

em outras palavras, uma qualidade que Lefebvre discerne como “diferença” 45, 

uma arte de intervenção que resiste ao processo moderno de homogeneização e 

padronização da cidade e aponta para um modo diferencial de produção, de 

expressão das diferentes formas de “apropriação” do espaço. 

Portanto, entendo que no cerne destas intervenções artísticas está a ideia 

de que se precisa restituir a crítica, o negativo, o desejo como contraponto às 

necessidades da sociedade do consumo, mediada pela compra e venda e não pelo 

uso do espaço. No entanto, para a restituição do desejo, é necessário recuperar a 

noção de apropriação, em busca da compreensão da desalienação, condição 

essencial para a restituição do desejo e a consolidação da diferença. Em resumo, 

pensar a diferença como expressão do desejo religado à apropriação do tempo e 

do espaço. Tal inversão de realidade centrada no capital “afirma o primado durável 

do habitar”.46 

 

 

 

 
43 FREITAS, Artur. Festa no Vazio: Performance e Contracultura nos Encontros de Arte Moderna. 
São Paulo: Editora Intermeios, 2017. 
44 RANCIÈRE, Jacques. O Desentendimento. São Paulo: Editora 34, 1996; A Partilha do Sensível, 
São Paulo: Editora 34, 2009. 
45 LÉFÈBVRE, Henri. O Fim da História. Lisboa: Publicações Dom Quixote. 1971; “Le manifeste 
différentialiste”. Paris: Gallimard, 1970. 
46 LÉFÈBVRE, Henri. A Revolução Urbana. Belo Horizonte: EDUFMG, 2004, p.84. 



29 
 

5. Plano Geral 

 

Para desenvolver esta ideia, estabeleço o programa geral desta tese em 

dois “módulos topográficos”, pois um se refere a ideia de “origem” e a outra de 

“percurso” no território da cidade de São Paulo. A partir da noção de que, no 

campo artístico, desde o minimalismo no plano internacional, e do neoconcretismo 

no caso brasileiro, a problemática espacial da arte abriu-se à singularidade da 

experiência47, mesmo no contexto do encolhimento do “espaço da experiência” 

na vida social, nos termos de Olgária Matos. Para a filosofa, tal encolhimento da 

liberdade, nos furta do “acesso ao passado e ao futuro como construção de uma 

subjetividade democrática”48, porque, o que se considerava como progresso, se 

mostrava apenas como uma sucessão abstrata e vazia. Tal imaginário de perda da 

experiência já era apresentado por Baudelaire no início da modernidade, em “A 

uma passante” 49, O poeta, ao ver uma moça passar, se apaixona perdidamente, 

mas não consegue alcançá-la, pois está se perde na multidão. Assim, representa a 

efemeridade de um tempo que não se mantem, produto do capitalismo, cada vez 

mais dominado pelo princípio do desempenho, sobre “o atributo mais eminente 

da dominação”50. 

Nesse sentido, no primeiro módulo tratei do Evento Fim de Década (1979), 

enquanto arte de intervenção urbana contextual, em que os grupos paulistanos 

de arte independente se apropriaram do marco de origem da cidade de São Paulo, 

até então dominado pelo regime militar, e o desviaram, por meio do jogo e da 

festa, devolvendo as características de uso público ao mais antigo centro cívico da 

cidade, a praça da Sé, no ano que começou a abertura política51. O evento se 

 
47 FREITAS, 2017. Op. cit., p. 244. 
48 MATOS, Olgária. O mal-estar na contemporaneidade: performance e tempo. ComCiência, 
Campinas, n.101, 2008. 
49 BAUDELAIRE, Charles. As Flores do mal. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985, p. 345.      
50 MATOS, op. cit. 
51 A abertura política foi o processo de liberalização do regime militar, durante os governos Geisel 
(1974-1979) e Figueiredo (1979-1985), com início em 1975 e término em 1988, com a 
promulgação da nova Constituição. Ernesto Geisel (1974 a 1979) deu início a abertura ao decretar 
o fim dos atos institucionais e complementares contrários à Constituição Federal, quando os 
militares perdiam forças, e João Figueiredo (1979 a 1985) não teve outra opção senão continuar 
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apropriou da Praça da Sé, da origem da cidade, não apenas como um cenário, mas 

como parte material e simbólica constituinte da ação. 

No segundo módulo, me volto para intervenções que se apropriaram de 

percursos, no mesmo espaço e tempo, entre elas: Ensacamento (1979: 3Nós3); O 

roubo da escultura (1979: Atelier Mãe’s Janaina) e Sinalização (De) formativa (1982: 

Manga Rosa); e as Trajetórias (1979: Viajou Sem Passaporte). No contexto 

brasileiro, de dominação do espaço pela ditadura e aceleração do tempo pelo 

capital, os percursos estetizados pelas intervenções artísticas não são mais do que 

situações, puro acontecimento ou processo, assim como os artistas não são mais 

aqueles que “realizam obras dadas à contemplação, mas o que propõe situações – 

que devem ser vividas, experimentadas. Não importa a obra, mesmo multiplicada, 

mas a vivência” 52. 

Portanto, os módulos são a “resposta artística no espaço da cidade”, como 

veremos na observação detida de cada caso. Seria, portanto, uma resposta desde 

uma forma-comportamento dos artistas, porque eles não seguiram as regras 

impostas pelos militares para ocupação da cidade, as suas intervenções artísticas 

“desviaram” o pensamento normativo e no uso do espaço urbano. Para tal 

afirmação, me apoio na fala de um desses artistas, Mário Ramiro, do grupo 3NÓS3:  

Com o interesse cada vez maior de artistas e críticos pela produção 
‘artivista’, isto é, aquela de artistas-ativistas engajados em questões 
socialmente pulsantes do nosso tempo, o trabalho do 3NÓS3 e de seus 
pares passou a ser visto como pioneiro deste movimento. Por outro lado, 
aquelas manifestações se localizam e tiveram um papel num tempo e 
espaço que já não correspondem à atual expansão do campo das 
intervenções como forma de arte. Nessa nova conjuntura, a produção dos 
coletivos brasileiros não está mais focada apenas nas relações com o 
espaço urbano, mas em intervenções em contextos específicos, políticos 
e sociais, em tempos de singular e inevitável prolongamento das mídias 
digitais. 53 

Em sua fala, Ramiro se volta para o contexto do período, em que as 

intervenções transitavam em uma zona de clandestinidade, diferente da situação 

 
o processo de concessão de anistia aos políticos cassados pelos atos institucionais. In. GASPARI, 
Elio. A Ditadura Derrotada. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. 
52 MORAIS, 1970. Op. cit. 
53 HUDINILSON Jr.; RAMIRO, M.; FRANÇA, R. 3NÓS3: intervenções urbanas. São Paulo: Ubu, 2017, 
p. 11. 



31 
 

atual, de institucionalização, em que as práticas de intervenção ganharam status 

de categoria de arte incluída em editais, salões e manifestações culturais.  O artista 

aponta ainda que, com isso, a prática da intervenção caminha para o seu 

esgotamento, dado que sua institucionalização não permite mais o objetivo de 

’estranhar’ ou ‘deslocar por um instante’: “o sujeito casual que se deparava com 

elas. Pois, quando ele identifica uma intervenção como obra de arte, a etiqueta 

que se adiciona a ela deixa suficiente espaço para o indivíduo não ser afetado ou 

se sentir assim”54.  

Tendo em vista a fala de Ramiro, considero que a arte de intervenção 

enquanto parte do processo de produção do espaço, um subproduto dele. A arte 

de intervenção é uma manifestação artística que se dá pelo objetivo de construir 

um espaço em que o indivíduo possa se manifestar, criar conflitos e contradições.

 
54 HUDINILSON Jr.; RAMIRO, M.; FRANÇA, R. “3NÓS3: intervenções urbanas”. São Paulo: Ubu, 
2017, p.12. 
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PREÂMBULO  

Evento Fim de Década (grupos Viajou Sem Passaporte, 3Nós3, 

D’Magrela, GEXTU; 1979) 

 

A origem de geográfica de São Paulo é representada pelo marco zero, um 

monumento, na Praça da Sé, que fixa todas as medições de distância da cidade, o 

seu núcleo de formação histórica e um dos primeiros centros cívicos paulistanos55, 

pois afluente de manifestações políticas, sociais e culturais56. Tal monumento, em 

formato de prisma hexagonal e revestido de mármore, foi o “centro nervoso” do 

Evento Fim de Década, uma atividade pública coletiva pensada pelo Viajou Sem 

Passaporte e organizada juntamente com o 3Nós3, D’Magrelas e GEXTU, todos 

grupos de arte que podemos interpretar como independentes, como eles se 

autodenominavam57. 

A escolha da Praça da Sé não foi aleatória, os grupos atribuíram um valor 

estético ao uso daquele espaço, de forma participativa, coletiva e festiva, em 

contraposição à reforma levada a cabo polo Regime militar na praça, durante a 

década de 1970, como uma estratégia58 para neutralizar um espaço ativo 

politicamente. A reforma demoliu um quarteirão inteiro e unificou duas praças, 

aquela com a Catedral da Sé à Praça Clóvis Beviláqua, desfigurou um local de 

convívio da população, como apresentado pela música “Praça da Sé, Praça da Sé, 

hoje você é, Madame Estação Sé”, de Adoniran Barbosa: 

 

 
55 Antes do golpe militar, nos anos 1960, o Largo da Sé era contiguo à Praça Clóvis, conformado 
por seis edifícios, entre eles o Palacete Santa Helena, um dos primeiros edifícios multifuncionais 
da cidade, com salas de cinema e teatro, além de cafés e escritórios, que abrigavam grande 
efervescência cultural. A praça era considerada um centro cívico na época, pois ali se realizavam 
as apurações das eleições, encontros sindicais e políticos, como as comemorações do Dia do 
Trabalho, assim como festas religiosas. In: MILANESI, Renata. Praça da Sé: evolução urbana e espaço 
público. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001, p.134.   
56 A Praça da Sé, fundada em 1554, faz parte do triângulo considerado como um núcleo de 
formação histórica, pois São Paulo começou a se esboçar enquanto cidade a partir da ligação de 
três vértices físicos entre as igrejas São Bento, São Gonçalo e a Catedral da Sé.  
57 VIAJOU SEM PASSAPORTE. Manifesto “acerca de Mitos Vadios”. Texto manuscrito e datado, uma 
folha, nov. 1978. Disponível no acervo do grupo. 
58 RAMIRO, Mário (3Nós3). Entrevista a Patricia M. Bertucci, ECA-USP, São Paulo, 23 abr. 2015.   
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Fig.2. O entorno do marco zero, durante o Evento Fim de Década, em 1979, cercado pelos artistas 
independentes. Ao lado esquerdo da figura pode-se observar o carimbo do evento, “Basta”. Fonte: 
Acervo do grupo Viajou Sem Passaporte. 
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Praça da Sé 
Praça da Sé 
Hoje você é 
Madame estação Sé 
 
Quem te conheceu 
A alguns anos atrás 
Como eu te conheci 
Não te conhece mais 
Nem vai conseguir 
Te reconhecer 
Se hoje passar por aqui 
Alguém que já faz 
Algum tempo que não te vê 
Pouca coisa tem que contar 
Pouca coisa tem que dizer 
Vai pensar que está sonhando 
É natural 
Nunca viu coisa igual 
 
Da nossa Praça da Sé de outrora 
Quase que não tem mais nada 
Nem o relógio que marcava as horas 
Pros namorados 
Encontrar com as namoradas 
Nem o velho bonde 
Dindindindindindin 
Nem o condutor 
Dois pra light e um pra mim 
Nem o jornaleiro 
Provocando o motorneiro 
Nem o engraxate 
Jogando caixeta o dia inteiro 
Era uma gostosura 
Ver o camelô 
Correr do fiscal da prefeitura 
 
É o progresso 
É o progresso 
Mudou tudo 
Mudou até o clima 
Você está bonita por baixo 
Você está bonita por cima 
Só indo lá pra ver 
Mas não vá sozinho, meu senhor 
Que o senhor vai se perder 
 
Praça da Sé 
Praça da Sé 
Hoje você é 
Madame estação Sé 
 

Esta música, escrita por Adoniran, em 1978, mostra a percepção do 

sambista sobre as transformações em curso na cidade em nome do “progresso” - 
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um tema recorrente nas propagandas da Ditadura, como coloquei na introdução, 

que se apropriou da história da Praça da Sé, de importante centro cívico.  

 

 

Fig.3. O entorno da Praça da Sé demolido, em 1977, para a construção da estação da Sé do Metrô. 
Fotógrafo: LIMA, Waldemir Gomes de (Waldô). Fonte: Acervo Fotográfico do Museu da Cidade 
de São Paulo. 

 

Como explica Mario Ramiro59, com o golpe, os militares elegeram a praça 

para promover os seus próprios eventos, se aproveitando da importância 

simbólica do espaço. Tanto que, após 1968, usando como pretexto os confrontos 

durante as comemorações do Dia do Trabalho, os militares proibiram qualquer 

 
59 Ibid. 
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manifestação ou aglomeração pública na praça, que ficou fechada para as obras 

durante a década de 1970. 60  

A contrapelo da intervenção militar na praça - restrição de uso, reforma e 

submissão de um espaço ativo politicamente -, o Evento Fim de Década foi uma 

“atividade pública” de retomada simbólica da praça como centro cívico da cidade. 

O evento foi organizado como uma série de acontecimentos relatados melhor 

abaixo, que tiveram início com uma reunião no ateliê do Viajou Sem Passaporte, 

no dia 01 de setembro de 1979. O que resultou nos Pré-eventos, intervenções 

urbanas pela cidade para chamar a atenção para o evento final, três meses depois, 

no dia 13 de dezembro de 1979, que se apropriou da Praça da Sé, tendo o marco 

zero como ponto de origem para as proposições artísticas. 

 

1. O contexto de agitação cultural do Evento Fim de Década 
 

 
O Viajou Sem Passaporte (VSP) foi o agitador cultural do Evento Fim de 

Década, com o objetivo de instaurar, não apenas na praça, mas na cidade, “um 

estado criador geral”61, nos termos da contracultura brasileira. Com atuação de 

1978 a 1982, o grupo era formado por Marli de Souza (Tula), Marcinha Clothes, 

Roberto Melo (Beto), Celso Seabra Santiago, Beatriz Caldana Gordon (Bia), 

Marilda Carvalho, Luiz Sergio Ragnole Silva (Ls Raghy) e Carlos Alberto Gordon, 

todos estudantes da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São 

 
60 MILANESI. Op. cit., p. 134. 
61 “No Brasil os movimentos inovadores apresentam, em geral, essa característica única, de modo 
específico, ou seja, uma vontade construtiva marcante. Até mesmo no Movimento de 22 poder-
se-ia verificar isso, sendo, a nosso ver, o motivo que levou Oswald de Andrade à célebre conclusão 
do que seria a nossa cultura antropofágica, ou seja, redução imediata de todas as influências 
externas a modelos nacionais. Isso não aconteceria não houvesse, latente na nossa maneira de 
aprender tais influências, algo de especial, característico nosso, que seria essa vontade construtiva 
geral. Dela nasceram nossa arquitetura e, mais recentemente, os chamados movimentos Concreto 
e Neoconcreto, que de certo modo objetivaram de maneira definitiva tal comportamento criador”. 
In.: OITICICA, 1986. Op. cit., p. 85. 
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Paulo62. O que eles denominavam como “grupo de criatividade”63, surgiu com o 

desenvolvimento de um método criativo próprio: “construímos unidades de 

criação, que são estruturas de jogos de criatividade e uso do corpo”64. Estas 

estruturas, mais tarde, foram levadas para a cidade, com o nome de intervenções 

urbanas65. O foco aqui é tratar desta metodologia, assim como posicionar o grupo 

dentro do contexto artístico brasileiro.  

Na cena independente paulistana, o VSP foi um agitador cultural, que nos 

termos da vanguarda contracultura brasileira, demonstrava uma vontade 

construtiva geral, já que ergueu “objetivamente dos esforços criadores individuais 

os itens principais desses mesmos esforços, numa tentativa de agrupá-los 

culturalmente”66. Isto porque, desde o início da sua atuação o grupo tinha a 

intenção de fazer parte de um movimento mais amplo: “envolvendo os artistas 

que também se dedicavam à linguagem, e aqueles que desejavam viver numa 

sociedade democrática, que não era a que existia naquele momento”67. Para isso, 

além das suas ações e de eventos coletivos - como o Evento Fim de Década, que o 

Viajou Sem Passaporte articulou com os grupos independentes 3Nós368, 

D’Magrelas69 e GEXTU70 -, ele também produziu publicações como a 

U.S.B.A.E.A.E. e a WYK que, em geral, chamavam a atenção das “pessoas que 

trabalham com arte [para que elas] comecem a se colocar, a dizer como veem a 

 
62 “Eu (Beto Melo) comecei a fazer música, mas parei e fui para o jornalismo; Raghy, Tula, Celso e 
Bel faziam teatro; o Gordon, cinema; a Bia, jornalismo. Os principais eram eu (Beto Melo), Raghy, 
Gordon, Bia, Tula, Celso e Bel (apenas no começo) [Isabel de Castro], mas entraram e saíram vários 
outros. Só para explicar, na verdade esse nome foi escolhido assim: 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 
aleatória”. In.: MELO, Roberto (VSP). Entrevista a Patricia M. Bertucci, residência do artista, São 
Paulo, 27 ago. 2013. 
63 Ibid. 
64 VIAJOU SEM PASSAPORTE. Arte em Revista, São Paulo, v.6, n.8, 1984, p.116. 
65 A história do grupo é tema da minha dissertação de mestrado, aqui procuro dar continuidade a 
ela, assim como aprofundar a análise das ações do grupo. Ver: BERTUCCI, P. M. Intervenção 
Urbana, São Paulo (1978-1982): o espaço da cidade e os coletivos de arte independente Viajou Sem 
Passaporte e 3Nós3. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015, pp. 57-79.  
66 OITICICA. Op. cit., p. 85. 
67 SILVA, Luiz Sergio Ragnole (VSP). Entrevista a Patricia M. Bertucci, por e-mail, 20 fev. 2017. 
68 Grupo 3Nós3, de 1979 a 1982, formado por Mario Ramiro, Hudinilson Junior e Rafael França. 
69 Grupo D’Magrela, de 1977 a 1980, formado por Cadão Volpato, Alex Antunes, Paulo Zocchi, 
Renato Cosentino, Jair Rattner, Eugenio Bucci, Tide Borges Guimarães, Wylma Moradian.  
70 Grupo Experimental de Teatro Universitário (GEXTU), de 1978 a 1982, formado por Gisele 
Jacon, Renata Aspis, Marion Strecker, Alan Dubner. 
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produção cultural que está havendo, como deve ser a relação econômica dentro 

da arte, a questão do mercado da arte”71.  

 

 

Fig.4. Integrantes do grupo Viajou Sem Passaporte, da esquerda para a direita: Marli de Souza 
(Tula), Marcinha Clothes, Roberto Melo (Beto), Celso Seabra Santiago, Beatriz Caldana Gordon 
(Bia), Marilda Carvalho, Luiz Sergio Ragnole Silva (Ls Raghy) e Carlos Alberto Gordon. Fonte: 
Acervo do grupo Viajou Sem Passaporte. 

 

Esse movimento mais amplo de fato ocorreu, formado por uma geração de 

jovens artistas paulistanos que se autodenominava “independente”, nas palavras 

de Ls Raghy, porque “não estava submetida ao mercado ou a qualquer 

engajamento político, no sentido de se fazer propaganda de tendências políticas, 

partidos ou ideologias”72. Os independentes estavam sempre “em contato com 

 
71 VIAJOU SEM PASSAPORTE. Op. cit., p.118. 
72 SILVA. Op.cit. 
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outros grupos e artistas, discutindo, trocando projetos, trabalhando juntos”73, 

eram um movimento artístico-cultural efervescente em São Paulo: 

(...) foi a explosão dos grafites com mensagens poéticas e/ou enigmáticas 
(Gonha, Mó Breu; Rendam-se Terráqueos; Celacanto Provoca Maremoto). 
Também proliferaram publicações alternativas, tanto de cultura como de 
política. A poesia de mimeógrafo atingiu seu auge. A arte postal, idem. 
Muita gente começou a fazer teatro ou dança na rua, surgiram livrarias e 
editoras vendendo e publicando livros até então proibidos, etc. Foi muito 
efervescente74. 

Ao ler a declaração acima, não há como não vincular tal movimento 

efervescente com o otimismo do início da abertura política, que permitiu a volta 

dos artistas exilados pela ditadura para o país. Com isso, os independentes 

entraram em contato com artistas como do Teatro Oficina75, que retornou do 

exílio e abriu as portas da sua sede e para os independentes “que não tinham 

acesso à imprensa, às gravadoras, as rádios, à televisão, aos teatros, enfim... (...) 

Logo o espaço foi ocupado e o palco virou uma praça pública de interior caboclo. 

A rua veio para dentro do teatro (...)”76.  

 
73 ibid. 
74 ibid. 
75 O Teatro Oficina partiu para o exílio em 1974, com o acirramento da violência da ditadura, e 
retornou em 1978, durante a abertura política. Para saber mais sobre o assunto ver PECORELLI, 
Biagio. A pulsão performativa de Jaceguai: aproximações e distanciamentos entre o campo artístico da 
performance e a prática cênica do Teat(r)o Oficina nos espetáculos Macumba Antropofágica e Acordes. 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014, p. 54.  
76 TEAT(R)O OFICINA. Carta manifesto “Para ver a luz do sol”. AEL-UNICAMP. Fundo Teatro 
Oficina. 
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Fig.5. Publicações organizadas pelo Viajou Sem Passaporte, USBAEAE e WYK, ambas tratavam 

de questões estéticas e políticas. Fonte: Acervo do grupo Viajou Sem Passaporte. 

 

Com o objetivo de não se submeter ao mercado - naquele momento a arte 

e a cultura foram transformadas em negócio e perderam grande parte da 

vitalidade crítica77-, os independentes buscaram formas de autossuficiência: 

trocaram as salas de espetáculo pelas ruas, as editoras pelos mimeógrafos ou a 

tipografia, as grandes gravadoras musicais por produções caseiras com 

equipamentos semi-obsoletos. Os grupos formavam associações livres e 

cooperativas, porque “ser parte daquela comunidade implicava não só participar 

de processos de criação coletiva, mas compartilhar e conviver”78. 

A preocupação com o cotidiano do VSP, a partir da ideia de liberdade de 

criação e de trabalho coletivo, de certa forma, os aproximava da ideia trotskista 

 
77 Durante o regime militar a cultura de massa se transformou em um ótimo negócio e perdeu 
grande parte da vitalidade crítica. Tanto que, o Estado, que até então não fornecia opções para a 
produção artística, passou a definir uma política cultural e a tornar-se o maior patrocinador das 
exigências do mercado. Isso explica a adequação de artistas e intelectuais, em atuação desde os 
anos 1960, especialmente no cinema. In. HOLLANDA, Heloisa Buarque de. Impressões de viagem: 
CPC, vanguarda e desbunde: 1960/70. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2004, pg.101. 
78 LÓPEZ, Miguel et al.  Perder la forma humana. Una imagen sístimica de los años ochenta en américa 
latina. Madri: Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2012. Catálogo de exposição. 
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de revolução: no cotidiano a revolução deveria ser feita e refeita, com base no 

desenvolvimento cultural e espiritual da classe trabalhadora, de acordo com as 

condições da construção socialista79. Tanto que alguns dos membros do VSP 

foram do movimento estudantil trotskista80, mas o abandonaram para formar um 

grupo de experimentação em criatividade, pois eram contra as questões 

dogmáticas da esquerda frentista que ainda permanecia na militância.  

Em contrapartida, a sua participação no movimento estudantil foi essencial 

para adquirir consciência da necessidade de organização e para a sua tendência 

anarquista, adquirida ou ampliada depois da leitura do manifesto “Por uma arte 

revolucionária independente”81 de Trotsky. Este manifesto defende o 

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. 

O viés anarquista dessa participação na militância política levou o Viajou 

Sem Passaporte a entender a importância da organização e da discussão de ideias. 

Característica que foi somada à formação artística dos seus membros, desde 

campos variados da arte e comunicação. Assim, os artistas se voltam contra 

aqueles que proclamaram a submissão da cultura ao êxito que viria com a 

revolução social, em busca da criação de novas linguagens, novos 

comportamentos, para desde aí mudar a vida. Desta perspectiva surgiu a base para 

o grupo criar as suas estruturas de ação, ou o seu método de trabalho, os 

chamados “jogos criativos” que, com o tempo, tiveram um desenvolvimento 

público, ao serem levados para a cidade. 

 

 
79 ROBERTS, John. Philosophizing the Everyday. Revolutionary Praxis and the Fate of Cultural Theory. 
Londres: Pluto Press, 2006, p. 20. 
80 Da LIBELU (Liberdade e Luta) e da OSI (Organização Socialista Internacionalista), que 
funcionavam dentro 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 
sido presos, exilados ou assassinados. 
81 LÓPEZ. Op. cit., p. 54. 
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1.1. Encontro com Hélio Oiticica em Mitos Vadios 

Insinua-se o início de um fervilhamento cultural neste país, e “Mitos 
Vadios” pode ser uma expressão disto. Não só pela característica de 
independência diante do circuito oficial de arte, mas pelo inconfundível 
sentimento de reação ao marasmo cultural onde vivemos já há algum 
tempo. Além disso, abre espaço para a fruição e o debate dos diversos 
trabalhos de diferentes artistas, por fora das galerias e bienais e casas de 
espetáculos.  

No entanto, como dar continuidade aos espasmos da nossa agoniada 
cultura? Como manter-se independente sem cair num esquema paralelo 
que simplesmente reproduziria um status quo negado? Qual o próximo 
passo?  

Romper o isolamento entre os artistas que não aceitam a atual situação 
da cultura brasileira. Não deixar que “Mitos Vadios” se dilua como apenas 
mais uma manifestação sem continuidade. Propomos uma reunião dos 
artistas participantes desse evento, onde se faça um balanço e se discuta 
a possibilidade de um contato mais constante entre nós. 

Queremos apenas quebrar as paredes que envolvem janelas.82 

 

O manifesto acima, Acerca de Mitos Vadios (1978), foi escrito pelo Viajou 

Sem Passaporte para discutir sobre a possibilidade de um contato mais constante 

entre os artistas que participaram de Mitos Vadios (12 nov. 1978). Considero que, 

justamente deste “contato mais constante” proposto por eles, surgiu, um ano 

depois, o Evento Fim de Década (13 dez. 1979). Além disso, entendo que ambos os 

eventos são desdobramentos da “segunda conjuntura histórica (1969 e 1974)”83 

da vanguarda contracultural brasileira, como definido por Artur Freitas, que veio 

à tona com a vigência do AI-5, a generalização da censura e a institucionalização 

da repressão, simultâneas à difusão da contracultura e aos efeitos gerais do dito 

‘milagre brasileiro’84. A definição de Freitas que assumo aqui se refere a geração 

que acabou se mostrando menos pragmática “na exata medida em que passou a 

 
82 VIAJOU SEM PASSAPORTE. Op. cit. 
83 FREITAS, Artur. Festa no vazio: performance e contracultural nos encontros de arte moderna. São 
Paulo: Intermeios, 2017, pg. 79. 
84 O chamado “milagre econômico” é uma “falácia”, como esclarece Jessé de Souza, pois os vinte 
anos de ditadura só aprofundaram a já abissal desigualdade brasileira: “Desenvolveu-se um modelo 
econômico e social que beneficiou unicamente a elite do dinheiro, que ganhou novos parceiros 
internacionais na exploração de um mercado interno cativo e de pouca produtividade. A classe 
média, que somava no máximo 20% do país, tornou-se a consumidora dos automóveis e dos bens 
duráveis mais caros e de menor qualidade, na comparação internacional, que o país passou a 
produzir, relegando as classes populares ao arrocho salarial. O Brasil da elite do dinheiro realizou 
o seu ideal e se converteu em um país para 20% de sua população, que era e ainda é o tamanho 
da classe média entre nós”. In. SOUZA, Jessé. A Elite do Atraso: da Escravidão à Lava Jato. Rio de 
Janeiro: Leya, 2017, p. 143. 
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operar num registro mais fragmentado e radical, porque aberto aos influxos da 

arte conceitual”85. 

Um dos primeiros artigos escritos na época a respeito desta conjuntura foi 

o de Otília Arantes, Depois das Vanguardas86, em que a autora sistematiza a 

vanguarda brasileira desde a cena underground internacional, literalmente o que 

foi o evento Mitos Vadios, organizado pelo artista Ivald Granato87, como uma 

“alternativa de um domingo vadio”88. Uma “obra-evento” 89 de arte efêmera, como 

descreveu Celso Marinho à Folha de São Paulo, que reuniu “em um 

estacionamento na Rua Augusta (no. 2.918) os nomes mais importantes da arte 

de vanguarda brasileira” 90. Um ato artístico de liberdade experimental, que 

apelava para o irracional, o marginal, o que se opunha formalmente aquele 

momento de repressão, quando o país vivia sob o AI-5, que vigorou até dezembro 

de 1978.  

Muitos dos artistas convidados para participar do evento já tinham seus 

trabalhos reconhecidos pelo circuito de arte institucionalizado, entre eles Hélio 

Oiticica, Antônio Dias, Artur Barrio, por isso, houve ampla divulgação na imprensa. 

No entanto, houve também convites por adesão, em que os próprios artistas 

convidaram outros para participar, o que fez com que o evento tivesse uma 

participação variada91, composta por muitos artistas independentes.  

 
85 FREITAS. Op. cit., p. 79. 
86 O artigo foi publicado na Arte em Revista - uma relevante iniciativa editorial voltada à 
interpretação da arte brasileira dos anos 60 e 70 -, uma das primeiras análises globais sobre essa 
geração. In. ARANTES. Otília. Depois das Vanguardas. Arte em Revista, São Paulo, n.7, agosto, 
1983, p.14. 
87 Ivald Granato Filho (Rio de Janeiro, 1949 - São Paulo, 2016), foi artista plástico e performer. 
88 MARINHO, Celso. A alternativa de um domingo vadio. Folha de São Paulo, 04 nov. 1978, p.27. 
89 Ibid. 
90 Ibid. 
91 Pelo que pesquisei, não existe uma lista completa de todos os participantes, mas Arethusa 
Almeida de Paula fez um levantamento coletando nomes tanto em jornais, quanto em entrevistas 
e na tentativa encontrou muitos nomes, inclusive o grupo Viajou Sem Passaporte, segue o 
levantamento na integra: “Gabriel Borba, Artur Barrio, Maurício Friedman, Cláudio Tozzi, Hélio 
Oiticica, Lfer (Luis Fernando Guimarães), Antônio Dias, Sérgio Regis, Ubirajara Ribeiro, Ruy Pereira, 
Francisco Iñarra, Genilson Soares, Olney Krüse, Regina Vater, Greta Safarti, Alfredo Portillos, 
Ibanes Jr e Ma (cantor e sua esposa), Lygia Pape, Rubens Gerchman, Anna Maria Maiolino, Maria 
Lucia Cortés, Márcia Rothstein, o grupo Viajou sem Passaporte, Doraci Girrulat, Luciano 
Figueiredo, Leda Catunda, Lucila Meireles, Julio Plaza, Regina Silveira, Mané Valentin, Gilda Maria 
Rosa, Lauro Cavalcanti, Dinah Guimarães, José Roberto Aguilar, Nelson Jacobine, Gregório Gruber, 
Hector Babenco e Raquel Arnoud. Também em documento enviado para Granato, por Hélio 
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Além disso, houve o que Celso Marinho denominou como uma “forma 

direta de contato com o público: durante os últimos quarenta dias, diversas 

passeatas de mocinhas bonitas percorreram a cidade, noticiando através de faixas, 

e ‘filipetas’ o dia e a hora de ‘Mitos Vadios’” 92. Entretanto, para Granato não se 

tratava de popularizar a arte, “mas sim de colocá-la à disposição do povo” 93, o que 

são atitudes bem diferentes, no sentido da arte brasileira de vanguarda, enfatizado 

nos textos de artistas da “primeira conjuntura”.94 

A divulgação inusitada do evento causou críticas, como as de Francisco 

Bittencourt, que não a via diferente de uma autopromoção de administrador de 

eventos: “contratou 25 moças de bela estampa para passarem pelo centro da 

cidade portando cartazes que anunciam a festa”95. Para ele, a divulgação, as 

vésperas do encontro Latino-Americano de arte era uma campanha que se 

assemelhava “às de vendas de apartamentos, lançadas pelas grandes empresas 

imobiliárias. Sexta-feira elas invadirão a Bienal com seus cartazes no exato 

momento em que a mesma estiver sendo inaugurada”96. No entanto, o que 

Bittencourt e Marinho não haviam entendido é que o evento já tinha começado, 

a própria divulgação era um happening. Tanto que os responsáveis pela divulgação 

não eram “mocinhas bonitas” contratadas para percorrer a cidade, mas mulheres 

e homens “estudantes da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São 

Paulo e participantes de grupos de teatro amador”97. 

 
Oiticica, têm-se as seguintes adesões: Oscar Ramos, Maurício Cirne, Norma Bengell, Macalé, Maria 
Gladys, Neville D’Almeida, Júlio Bressane, Andréas Valentin, Wally Salomão, Nanci Brigagão e 
Esther Emílio Carlos”. In: PAULA, Arethusa Almeida de. MITOS VADIOS: uma experiência da arte 
de ação no Brasil. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008, pp. 62-63. 
92 MARINHO, Op. cit. 
93 Ibid. 
94 Nos termos de Artur Freitas, entre 1965 e 1969, a primeira conjuntura das vanguardas era 
composta por manifestos e exposições antológicas, definida pelo “criticismo de uma figuração 
politizada, de matriz variavelmente pop, bem como pelos desdobramentos do neoconcretismo, 
marcados pela oposição à pintura de cavelete e às regras institucionais, e pela proposição de uma 
arte objetual, ambiental e participativa, ali incluída a reabilitação do gesto duchampiano”. In: 
FREITAS. Op. cit., p. 79. 
95 BITTENCOURT, Francisco. “Mitos Vadios”, o protesto de artistas brasileiros à Bienal Latino-
Americana. Diário de São Paulo, São Paulo, 01 nov. 1978, p. 41. 
96 Ibid. 
97 PAULA, Arethusa. MITOS VADIOS: uma experiência da arte de ação no Brasil. Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2008, p. 61. 
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Em relação a data concomitante à realização Bienal, com o tema Mitos e 

Magias98, o que Bittencourt entendeu como oportunismo, Jacob Klintowitz 

descreveu como uma tentativa de contestação99. Porém, Granato organizou o 

evento não como uma afronta direta a Bienal, o seu objetivo era criar um espaço 

alternativo na cidade para fomentar a possibilidade dos artistas de vanguarda se 

unirem e “montarem sua própria exposição, tentando reafirmar a independência 

cultural que dizem possuir. Um único princípio norteador foi imposto: o da 

liberdade e direito total à criação” 100. Para isso, ficava a critério dos artistas 

convidados os meios e os procedimentos específicos a serem utilizados nas 

performances, elas não necessariamente se articulavam, pois eram vinculadas aos 

seus projetos individuais. Neste ponto, Marcelo Kahns, se aproximou mais do que 

seria Mitos Vadios, pois o definiu como uma importante ação dos artistas no 

sentido de devolver a cidade espaços de uso público e criativo, retraídos pela 

década de censura militar: “O que se propõe agora é uma conquista da cidade de 

volta por todos aqueles que dela fazem parte”101. 

Já é hora das pessoas terem o direito delas mesmas determinarem o seu 
espaço e a sua colocação dentro da trama urbana; o que se precisa são 
muitos “Mitos Vadios”, em cada bairro, em cada terreno disponível desta 
cidade. A alienação do cidadão (aquele que mora na cidade) deve ter um 
fim, e para tanto, nada melhor do que acontecimentos como este de 
domingo passado, onde as pessoas se encontram, se olham de frente, 

dança e divertem, cada um à sua maneira102. 

Mitos Vadios, que Ivald Granato denominou como happening103, pois em 

diálogo com a produção artística internacional, com o surgimento de diversas 

experimentações e linguagens que discutiam o papel dos artistas perante o 

cotidiano, o mercado de arte e seus espaços institucionalizados. O happening, para 

 
98 Além do seu polêmico tema, a I Bienal Latino-americana de São Paulo sofreu críticas por não 
levar em consideração a discussão levantada pelos críticos Aracy Amaral e Frederico Morais, de 
transformar a Bienal Internacional de São Paulo em uma bienal latinoamericana. Diferente da ideia 
criticada, que queria substituir a série de bienais nacionais nos anos que intercalavam as edições 
da Bienal Internacional de São Paulo. Para ver mais sobre o assunto: WHITELEGG, Isobel. Brazil, 
Latin America: The World. The Bienal de São Paulo as a Latin American Question. In: Third Text, v. 
26, n. 1, jan. 2012, pp. 131-140.  
99 KLINTOWITZ, Jacob. Como foi a contestação à Bienal. Jornal da Tarde, São Paulo, 14 nov. 1978. 
100 MARINHO. Op. cit.  
101 KAHNS, Marcelo. Mitos Vadios. Diário de São Paulo, São Paulo, 14 nov. 1978, p. 23. 
102 Ibid. 
103 GRANATO, Ivald. Entrevista para a pesquisadora Arethusa de Paula. In: PAULA, op. cit.  



47 
 

Kristine Stiles, se alinha à arte de ação104, caracterizado como ações corporais 

abertas ao público, efêmeras no tempo e espaço, com uma elaboração prévia, que 

pode ou não ser sistematizada. Para definir essas ações, que passaram a objetivar 

a ruptura do limite entre as definições de arte e vida, muitas denominações foram 

dadas pelos artistas, como o happening e a performance art, além de live art, fluxus, 

rituais, direct art, envent art, body art. No entanto, atualmente pode-se dizer que 

estas definições não operam mais, porque, desde os anos 1970, a crítica as 

incorporou sob o termo performance, dentro da arte conceitual105, termo que, em 

geral, se refere a uma série de situações estéticas, institucionais e políticas 

extremas da neovanguarda106, no período dos anos 1966 a 1973. Exposições 

exemplares deste movimento foram When Attitudes Become Form (1969, 

Kunsthalle, Berna) e Information (1970, MoMA, Nova York)107, da qual participou 

Hélio Oiticica, quando morou em Nova York, como bolsista da Fundação 

Guggenheim. 

Acredito que a definição de conceitualismo, de Lucy Lippard é bastante 

interessante para entendermos as relações entre arte e política nos moldes de 

como elas se configuraram na época de Oiticica com desdobramentos para os 

grupos de intervenção urbana posteriores. Para ela, a “arte conceitual significava 

um trabalho no qual a ideia é soberana e a forma material é secundária, leve, 

efêmera, barata, despretensiosa e/ou ‘desmaterializada’”108. No entanto, ela não 

 
104 MELIM, Regina. Performance nas artes visuais. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2008, pp. 10-
11. 
105 “Arte conceitual” ou “conceitualismo”, a definição não é um consenso decisivo na historiografia, 
os dois termos podem ser vistos como formas que se complementam para denominar um mesmo 
fenômeno internacional. In: FREITAS, Artur. Arte de Guerrilha: Vanguarda e Conceitualismo no Brasil. 
São Paulo: EDUSP, 2013, p.24. 
106 FOSTER, Hal. O retorno do real: a vanguarda no final do século XX. São Paulo: Cosac Naify, 2014, 
p. 08. 
107 O grupo “Information” teve a participação muitos artistas, entre eles os brasileiros, com 
trabalhos diversificados em relação aos valores estéticos (desde o suporte até o conteúdo):  Cildo 
Meireles apresentou obras de seu projeto Inserções em circuitos ideológicos; e os filmes de 
Guilherme Vaz, Raimundo Amado e Artur Barrio com registro das chamadas Situações TE, trouxas 
ensanguentadas. De acordo com Cristina Freire o caráter de pura informação da exposição foi 
criticado, já que “projetou um espaço branco, limpo e neutro para a mostra, sem dispensar os 
elementos da museografia tradicional como vitrines e bases”. In: FREIRE, Cristina. Arte conceitual. 
Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006(a).  
108 “Conceptual art, for me, means work in which the idea is paramount and the material form is 
secondary, lightweight, ephemeral, cheap, unpretentious and/or ‘dematerialized’”. In: LIPPARD, 
Lucy. Six years: The desmaterialization of the art object from 1966 to 1972. Nova Iorque: Praeger, 
1973. 
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considera apenas o jogo interno e tautológico da arte, mas também a conexão com 

a realidade social, o que ampliou o leque de leituras e politizou o termo para além 

da arte conceitual analítica de matriz anglo-americana.  

O conceitualismo na América Latina, por exemplo, tem o contexto social 

específico e diferenciado, pois com “uma vanguarda comprimida entre a 

atualização cultural e as premências do imperialismo e do 

subdesenvolvimentismo, tendeu desde logo a assumir um caráter político mais 

urgente, inflamado e contraditório que nos países ricos”109.   

No caso do Brasil, para Walter Zanini, os anos de 1960 e 1970, apesar de 

difíceis, foram bastante férteis para as artes, pois “se de um lado decorria um 

avanço do obscurantismo, de outro, a fase era de fecundas discussões em torno 

das ideias de Marcuse, McLuhan e Umberto Eco” 110. Segundo ele, naquele 

período “afirmar-se-ia nos espaços depois abertos à arte conceitual, à linguagem 

das novas mídias, aos processos, em suma, de desmaterialização da arte”111. A 

repercussão do movimento contracultural somado a repressão ditatorial brasileira, 

afirma Zanini, gerou “os vigorosos movimentos jovens que por toda parte 

alteravam estruturas morais e costumes consagrados, aqui também se faziam 

decididamente sentir, cruzados aos tensos conteúdos domésticos” 112.  

Nesses termos, Hélio Oiticica foi um importante representante da arte 

conceitual, tendo em vista as especificidades do contexto brasileiro. O artista 

viveu a maior parte da década de 1970 em Nova York e retornou ao Brasil em 

1978. Ao pisar novamente a terra do Rio de Janeiro, a cidade se tornou um campo 

aberto para o seu corpo experimentar novas possibilidades de criação a partir do 

procedimento denominado por ele como deambulações.  

Manhattan Brutalista (1978), por exemplo, foi referenciado pelo contexto 

espacial das obras de construção do metrô sob a Avenida Presidente Vargas, na 

cidade do Rio de Janeiro. Assim que retornou de Nova Iorque Oiticica encontrou, 

 
109  FREITAS, 2013. Op. cit, p. 53. 
110 ZANINI, Walter. Duas décadas difíceis: 60 e 70. In: Bienal Brasil Século XX. São Paulo: Fundação 
Bienal de São Paulo, 1994. p. 306. 
111  Ibid. 
112  Ibid. 
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entre os entulhos a avenida por onde passava o carnaval, um pedaço de asfalto 

que lembrava a ilha de Manhattan. Este objeto se tornou, então, a instalação Av. 

Pres. Vargas-Kyoto/Gaudí (1978), uma crítica aquela intervenção do Estado que 

não tinha levado em conta a memória sensível daquele lugar. Com a apropriação 

daquele objeto Oiticica expandiu o seu trabalho para o campo da cidade e 

requisitou o direto ao espaço comum, tautológico. Para Guilherme Wisnik, o 

“mapeamento subjetivo” de Oiticica representa “um elogio da experiência urbana 

soterrada, por oposição ao olhar abarcador e dominador da vista aérea, do 

controle panóptico da visão”.113 

Hélio Oiticica fez a primeira referência formal ao termo delirium 

ambulatorium no texto-release, escrito em 1978, de Mitos Vadios, mas a prática de 

deambular estava presente na sua vida e trabalho desde muito antes114. Durante 

as deambulações as suas ações eram desencadeadas pelo embate direto e 

imediato do corpo com o mundo, podendo ou não ser assistido por objetos e 

situações criadas ou propostas por ele. Entretanto, apesar de Oiticica ter trazido 

consigo os elementos para efetivar a performance de acordo com o seu roteiro, 

ele não seguiu como previsto os itens b115 e c116 . A performance ficou mais 

próxima ao item a117, da sua intenção de ambulatoriar, ou “inventar coisas para 

fazer durante a caminhada”, no terreno vazio onde se concentrava o evento. Uma 

das “coisas” que Oiticica fez durante a performance foi receber Ivald Granato, que 

chegou ao local em uma limusine, vestido em um terno risca de giz e chapéu-coco, 

aplaudido pelos presentes. No momento da chegada, Oiticica estava dançando (ou 

pulando e rodando) ao som da música Miss You do Rolling Stones, de peruca e todo 

maquiado, vestido com maiô, jaqueta rosa sobreposta a camiseta da mesma 

 
113 WISNIK, 2012. Op. cit., p. 95.  
114  DOS ANJOS, Moacir. As ruas e as bobagens: anotações sobre o delirium ambulatorium de Hélio 
Oiticica. ARS, São Paulo, v. 10, n.20, dez.2012, p.25. 
115 b) levar do RIO capa-faixa de murim plastificado com cola vinílica para ser enrolada em corpos 
diversos: ‘procurar’ a pele preta ideal para o toque da faixa-murim: esta capa está ainda a ser feita>. 
116 c) levar em sacos ou talvez solucionando de outro modo: talvez nos containers de vinil de 
fotografia apanhados em SÃO CRISTÓVÃO > fragmentos-tokens do RIO samples de asfalto da 
AV. PRES. VARGAS terra > do MORRO DA MANGUEIRA > água da PRAIA DE IPANEMA > 
pequenos objetos de bazares da RUA LARGA”. 
117 a) caminhar pela periferia da área-baldia demarcada durante a duração da performance: 
caminhar to and from sem linearidade > ambulatoriar: inventar ‘coisas para fazer’ durante a 
caminhada >. 
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banda, sobre saltos plataforma. Na performance, Ivald Granato tinha como ideia 

original chegar de helicóptero, vestido como o empresário Francisco Matarazzo, 

como foi descrito em uma carta118 de Hélio Oiticica para Nelson Motta, no 

entanto, ele não foi autorizado a pousar na região, devido às condições climáticas. 

Interessante observar como a performance de Granato foi um ato irônico sobre o 

fundador da Bienal de São Paulo, do Museu de Arte Moderna e do Museu de Arte 

Contemporânea, como que em um acordo com as palavras de Frederico Morais: 

"Ivald Granato é um vanguardista ´full-time´, que não isola os fatos da arte dos 

fatos vitais, aumentando continuamente as velocidades do viver e do fazer arte119.  

De acordo com o crítico arte Jacob Klintowitz, em um artigo escrito para o 

Jornal da Tarde, Oiticica fez “uma paródia do erótico”120. Já Waly Salomão, poeta 

e amigo de Oiticica, entendeu a ação como uma crítica à pretensa seriedade dos 

artistas comprometidos com o mercado de arte: 

Hélio surge demencial, imantado pela reverberação de uma aparência de 
bacante, dançando, girando, uma mênade enlouquecida, ‘ESTOU 
POSSUÍDO’, gargalhava das obras de arte expostas ao redor pelos outros 
artistas, balançava, blusa com a imagem dos Rolling Stones, blusão com a 
estampa do Jimi Hendrix, maquiagem carregada de ator de teatro japonês 
fazendo papéis femininos, o salto plataforma prateado, sério nunca, a 
performance era a chalaça com a pretensa seriedade dos artistas 
comprometidos com o mercado de arte. Insurrecto sistemático e sagaz. 
Frenético. Pra lá e pra cá. Rodopiava com muita naturalidade evitando 
sempre tornar o espaço baldio em palco121. 

 
118 OITICICA, Hélio. Delirium Ambulatorium. Texto datilografado disponível no Programa Hélio 
Oiticica, site: <<http://www.itaucultural.org.br>>. Acesso em 22 jul. 2014. 
119  Nas palavras de Frederico Morais, "Ivald Granato é um vanguardista ´full-time´, que não isola 
os fatos da arte dos fatos vitais, aumentando continuamente as velocidades do viver e do fazer 
arte. Pluralista, não se sente comprometido com estilos, tendências ou suportes. Ele diz: ́ Conheço 
as técnicas e as finalidades básicas da pintura. Posso fazer telas expressionistas, fauvistas, 
impressionistas ou em qualquer tendência mais recente. Por isso, transformei minha pintura num 
ato irônico sobre isto que conheço. Pintar, para mim, não é aplicar uma técnica conhecida, mas 
exercitar o ato de criar. Granato pinta e desenha rápido e muito. Pinta sem qualquer sentido de 
continuidade, o quadro interrompido a cada momento por mil pequenas coisas. O assalto ao 
quadro à luz do dia. Granato, como Picasso, é uma espécie de ginasta da pintura: este e seu 
cotidiano são uma dança só, que ele vai coreografando ao longo dos dias. Tudo o que passa ou 
está por perto pode entrar no quadro, o filho, o brinquedo, o cachorro, ele mesmo, de gravata 
borboleta, assim como em suas performances surge travestido de Warhol, Duchamp, Nixon, 
Neuzinha Brizola, Picabia" in. MORAIS, Frederico. Da coleção: os caminhos da arte brasileira. São 
Paulo: Júlio Bogoricin, 1986.  
120 KLINTOWITZ. Op. cit. 
121 SALOMÃO, Waly. Waly Salomão, armarinho de miudezas. Salvador: Fundação Casa Jorge 
Amado, 1993, p. 139-140.  
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No entanto, a proposta de Oiticica era “poetizar o urbano”, ver comentário abaixo, 

dando continuidade ao projeto Delirium Ambulatorium, com o transbordamento de 

sua obra para a rua, nas palavras do artista:  

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 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.122 

Oiticica diz não ter alcançado o seu objetivo neste sentido, ele considera 

algumas das ações públicas e coletivas que havia realizado no passado mais 

relevantes123. Apesar da opinião do artista, a sua participação em Mitos vadios foi 

importante, se entendido enquanto parte do corpo de ideias que compunham o 

seu “estado de invenção”: 

(...) que eu faço gradativamente vai entrando numa coisa que eu chamo 
de Programa, na realidade são Programas não programados, eu chamo de 
Programs in progress, na realidade tudo se transforma num programa a 
longo prazo, todas as coisas que eu faço são coisas paulatinas e a longo 
prazo, por isso não tem sentido dizer que há uma repetição (...).” OITICICA, 
Hélio124.  

 

 
122 OITICICA, Hélio. Eu em Mitos Vadios/Ivald Granato. Texto datilografado de 24.10.1978, 
disponível no Programa Hélio Oiticica, site: <<http://www.itaucultural.org.br>>. Acesso em 22 jul. 
2014. 
123  De acordo com a carta de Hélio Oiticica enviada para Carla Stellweg (4 de janeiro de 1980). Na 
carta o artista solicita à editora do Laica Journal que não use a ação feita por ele em Mitos vadios 
na edição especial da publicação sobre performance, porque não a considera relevante. In. Ibid. 
124 OITICICA FILHO; et. al. (Org.). Hélio Oiticica. Coleção Encontros. Rio de Janeiro: Editora 
Azougue, 2009, p. 238. 
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Fig.6. Mitos Vadios. Hélio 
Oiticica vestido com maiô, 
jaqueta rosa sobreposta a 
camiseta do Rolling Stones, 
sobre saltos plataforma. Foto: 
Solón Ribeiro. 

Fig.7. Mitos Vadios. Lygia Pape e Ivald Granato chegando ao 
local de Mitos Vadios, após descer de uma limusine. Granato 
está vestido comum terno risca de giz e chapéu-coco, 
representando um Matarazzo e aplaudido pelos presentes. 
Foto: Lóris Machado. 

 

Nestes termos, Delirium ambulatorium de Oiticica em Mitos vadios foi uma 

de suas últimas derivas urbanas e resultado da sua estadia em Nova York, quando 

ele se aproximou do pensamento situacionista125; tanto que “poetizar o urbano” 

era um dos maiores interesses e elemento que configurava a crítica dos 

situacionistas aos urbanistas modernos que abandonaram a poética diante das 

preocupações funcionais. Além disso, a performance de Oiticica gerou frutos nos 

jovens artistas independentes que também participavam de Mitos vadios, como 

propositor ou como participante. Como Mario Ramiro, que havia acabado de 

chegar em São Paulo, vindo de Taubaté e disse ter visto ação do artista no evento, 

fato que o marcou, mesmo antes da formação do 3NÓS3, em 1979; tanto que 

existe algumas imagens da ação no acervo pessoal de Hudinilson Jr. 

 
125 “Situacionista” se refere à teoria ou à atividade prática de uma construção de situações de um 
indivíduo membro da Internacional Situacionista (IS). 
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Fig.8. Mitos vadios. Montagem do acervo de Hudinilson Jr. (3Nós3) sobre Mitos Vadios; à direita, 
a fotografia da performance de Hélio Oiticica, à esquerda, frases recortadas de jornais sobre o 
evento. Fonte: Arquivo Multimeios - Centro Cultural São Paulo. 

 

Ramiro considera a experiência coletiva que aconteceu em Mitos Vadios, 

não era correspondida pelas artes visuais, exceto por algumas contribuições que 

reconheceram a vitalidade do espaço público como nas obras do arquiteto e 

artista plástico Flávio de Carvalho, em São Paulo, nas décadas de 1930 e 1950 e 

nas instalações e performances do artista plástico Hélio Oiticica no Rio de Janeiro, 

nos anos 60.126 

A intervenção do Viajou Sem Passaporte em Mitos Vadios foi a primeira 

aparição pública do grupo. Roberto Melo, vestido de “Artista Desconhecido”, 

falava durante a ação que os pregadores representam "uma cabeça cheia de 

ideias", em clara oposição a ideia de “mensagem política” que identificavam nos 

movimentos da esquerda frentista, nas palavras dele: 

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 nacional e popular, toda aquela podridão stalinista 
e populista que tinha na esquerda tradicional o partido comunista francês, 
o “Partidão”.127 

 
126 RAMIRO, Mário. Grupo 3Nós3: The Outside Expands. Parachute: Canadá, n.116, p.41-53, 2004. 
127 MELO, Roberto (VSP). Entrevista a Patricia M. Bertucci, residência do artista, São Paulo, 27 ago. 
2013. 
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O grupo partia do princípio de que os artistas não deveriam ter uma mensagem 

para o público, mas provocá-lo a tomar uma posição. Essa atitude deveria vir de 

dentro da ação.  

Quando estúpidos entrevistadores perguntam ao artista qual é a 
“mensagem” de sua “obra”, a armadilha está montada. Variando da 
mensagem de amor à mensagem política – inclusive opondo cegamente 
categorias – a armadilha abocanha a todos, entrevistadores, leitores, 
artistas, quando estes caem no jogo ginasiano e moralizante da 
“mensagem da obra de arte”.128  

Tal ética da produção artística implícita na intervenção do Viajou Sem 

Passaporte, aponta para o problema vanguardista de se posicionar entre a 

autonomia e a capacidade revolucionária da arte. Para Nicolas Bourriaud, a arte 

do século XX se fundamenta, em boa parte, num conjunto de dispositivos formais 

que criam pontos de passagem entre a arte e a vida, entretanto, “não se trata de 

abolir a fronteira que separa uma da outra, mas de suspendê-la, ao mesmo tempo 

que a mantém intacta” 129 .  

Nos termos dessa “ética criativa” que se aproxima de uma “estética da 

existência” se deu a organização de Mitos Vadios. Tanto que, Ivald Granato, que já 

vinha trabalhando há mais de dez anos a performance como linguagem, procurou 

enfatizar que “a obra é também o ato de criar” 130 ao propor aos convidados do 

evento a realização de trabalhos efêmeros, não comercializáveis e capazes de 

mudar a visão e, quem sabe, a vida do público. Assim como Hélio Oiticica, que ao 

expandir as suas performances para a cidade, a tornou um campo aberto para 

experimentação de novas possibilidades de criação. Por isso, considero que, para 

os jovens artistas independentes, o encontro com Oiticica naquela experiência 

coletiva organizada por Granato, foi essencial para que eles se voltassem para a 

arte de intervenção. 

 
128 VIAJOU SEM PASSAPORTE. Público idiota. Arte em Revista, São Paulo, n6, 1981, p.102. 
129 BOURRIAUD. Nicolas. Formas de vida: a arte moderna e a invenção de si. São Paulo: Martins 
Fontes, 2011(a), pg. 16. 
130 MARINHO. Op. cit. 
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Fig.9. Mitos vadios, ação do Viajou Sem Passaporte. Roberto Melo, o “Artista Desconhecido”, 
sobre uma mureta em que Carlos Alberto Gordon está encostado e vestido com um boné na 
cabeça. Fonte: Acervo do grupo Viajou Sem Passaporte. 
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Fig.10. Mitos vadios, ação do Viajou Sem Passaporte. Roberto Melo segura o cartaz “diploma de bom 
comportamento” e Carlos Alberto Gordon segura o cartaz “um microfone”, ambos performam o 
Artista Desconhecido, durante Intervenção do grupo Viajou Sem Passaporte em Mitos Vadios. 
Fonte: Acervo do grupo Viajou Sem Passaporte. 

 

1.2.  Contracultura e arte independente  

 

Edélcio Mostaço escreveu, em um artigo para a “Arte em Revista”, em 

1984, que houve uma transição na arte de vanguarda brasileira de um 

posicionamento heroico patético (ou apocalíptico) para um posicionamento cínico 

(ou integrado)131. Para o crítico, com a intensa repressão político-social surgida 

 
131 MOSTAÇO, Edelcio. Alternativa: independência ou morte. Notas sobre o circuito da ideologia. 
Arte em Revista, São Paulo, n8, 1984, p.05. 
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após-64, o rumo das vanguardas experimentais brasileiras do final dos anos 1960 

e início dos anos 1970 estava cada vez mais confinado ao discurso heroico 

(alinhado às esquerdas tradicionais) ao mesmo tempo em que, por outro lado, 

poderia levar ao limite certos desafios e rupturas no campo do sentido e do capital. 

As quatro tendências correntes, em que os grupos de artistas se 

autodenominavam como independentes, alternativos, marginais, experimentais, 

se alinhariam na oscilação entre duas grandes frentes, no contexto da cultura de 

massa e da arte resultante da censura política, por meio de um posicionamento 

cínico ao invés de heroico. Para o autor, o ponto crucial de união entre as quatro 

tendências seria o fato de implicarem uma política não ortodoxa (táticas e 

estratégias das esquerdas tradicionais) ao campo das relações artísticas. Sendo 

que as tendências se diferenciam entre as que oferecem uma dada relação com o 

Poder. 

Entretanto, nos dias de hoje, como nos elucida Ricardo Fabbrini, apesar dos 

movimentos artísticos terem sido divididos em duas vertentes consideradas 

antagônicas naquela época - como a luta armada e a contracultura, os guerrilheiros 

e os hippies, o engajement e o drop out - eles podem ser entendidos como parte 

do mesmo movimento de vanguarda132. Ou seja, o que os artistas denominavam, 

na época, como arte contracultural, marginal, experimental, alternativa, 

underground, udigrudi, independente, subterrânea, de curtição, ou do desbunde, 

está sob o mesmo guarda-chuva da vanguarda contracultural brasileira. O que 

indicaria, ainda de acordo com Fabbrini, que muitas das ilusões revolucionárias 

alimentadas pelos projetos estéticos dos anos 1960 já esboroavam, dada a 

modernização imposta pela direita por meio da ditadura militar e “a única saída 

possível, da perspectiva dos artistas de vanguarda, era a criação de espaços 

alternativos de produção e circulação de arte, como forma de resistência ao 

endurecimento do regime” 133.   

Em relação a questão da autonomia artística – que implicou na defesa dos 

termos de arte engajada ou cínica como colocado acima - Jacques Rancière 

 
132 FABBRINI, Ricardo. In. FREITAS, 2013. Op. cit., pp.15-16. 
133 Ibid. 



58 
 

afirmou que a arte moderna sempre teve dois movimentos, um em direção da 

autonomia da arte e outro para a negação da autonomia (fusão entre arte e vida) 

134. Para Hal Foster, o mérito da “neovanguarda”135, foi manter esses dois eixos de 

forma coordenada e crítica. Pois, por um lado “do mesmo modo que a pintura e a 

escultura do modernismo tardio defendidas pelos críticos formalistas, ela funciona 

por meio dos seus ambiciosos antecedentes, e assim sustentou o eixo vertical ou 

a dimensão histórica”136, e por outro, “recorreu a paradigmas do passado para abrir 

possibilidades presentes, e assim também desenvolveu o eixo horizontal ou a 

dimensão social da arte” 137. O que também pode levar a problemas, como o 

desprezo de um dos eixos em favor do outro, rompendo assim a coordenação 

entre ambos.  

Andreas Huyssen, de forma bastante coerente, considera que deve ser feita 

uma retomada crítica da arte a partir das ruínas do modernismo, porque seria uma 

missão rica para a historicidade estabelecer uma relação com o moderno que não 

correspondesse com o campo da nostalgia.  Apesar da modernidade “ter triunfado 

de maneiras imprevistas em nossas sociedades de consumo plenamente 

desenvolvidas, dirigidas pelo capital empresarial e pela globalização financeira” 138, 

existe a possibilidade de “continuar a trabalhar a partir das ruínas desse edifício, 

tanto quanto fez o próprio modernismo com a herança cultural de épocas 

anteriores” 139. Para isso, seria necessário se voltar para a periferia do capitalismo, 

onde a sociedade de consumo ainda não teria passado pelos “violentos ataques 

movidos pelo mercado contra o modernismo clássico, tais como os que 

testemunhamos nos Estados Unidos, sob a rubrica de pós-modernismo” 140  

 
134 RANCIÈRE, 2005. Op. cit., p. 39. 
135 A “Neovanguarda”, para Hal Foster, pretende abarcar um conjunto de artistas atuantes a partir 
dos anos 60 (nos Estados Unidos e na Europa ocidental), que “remodela procedimentos da 
vanguarda para fins contemporâneos (por exemplo, a análise construtivista do objeto, a 
manipulação da imagem por meio da fotomontagem, a crítica ready-made da exposição)”. In: 
FOSTER. Op. cit., p.8.  
136 Ibid. 
137 Ibid. 
138 HUYSSEN, Andreas. Culturas do Passado-Presente: modernismos, artes visuais, políticas da 
memória. Rio de Janeiro: Contraponto, 2014, pg.55. 
139 Ibid. 
140 Ibid. 
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Neste sentido, considero que após os anos 1970, a análise da efetividade 

crítica dos trabalhos artísticos precisa ser feita caso a caso, pois não há mais 

possibilidade de falar em projetos totalizantes que não levem em conta as 

dicotomias entre os eixos referidos acima. Nestes termos, a vanguarda 

contracultural brasileira compartilha os mesmos termos do conceitualismo latino-

americano141, em que os corpos em risco, pela violência da ditadura militar, 

propuseram situações coletivas, dispostas a tensionar o compromisso ético 

(consciência e participação) com a linguagem artística (reconfiguração do gosto 

comum). 

 

2. Pré-eventos 

 

2.1. As inserções nas mídias urbanas  

 

Durante os meses anteriores ao Evento Fim de Década (13.12.1979), de 

setembro a dezembro de 1979, os seus organizadores – cerca de 36 pessoas, 

membros dos grupos Viajou Sem Passaporte, 3Nós3, D’Magrelas e GEXTU além 

de outros convidados - realizaram uma série de intervenções urbanas em São 

Paulo, na sequência: Passeata Alfabética (27.09.1979); Invasão da inauguração da 

XV Bienal Internacional de São (03.10.1979); Intervenção no metrô (22.10.1979); 

Páginas escolhidas (31.10.1979); Invasão da abertura da exposição Multimidia 

Internacional (03.12.1979); Passeata homens-sanduíches (09.12.1979).  

 
141 Vale lembrar aqui que Artur Freitas não considera a atitude “neovanguardista” como um 
fenômeno único da América do Norte ou da Europa e incluí aí o circuito de arte latino-americano 
e brasileiro, considerando as especificidades locais como parte constitutiva de um fenômeno 
cultural muito mais amplo. Para Mari Carmen Ramírez, aliás, “não apenas o ‘conceitualismo 
ideológico’ latino estaria distante da herança conceitual norte-americana, como inclusive ele teria 
“antecipado de diversas maneiras as formas do conceitualismo ideológico desenvolvido no final 
dos anos 70 e nos 80 pelos feministas e demais artistas politicamente engajados na América do 
Norte e na Europa”. In. FREITAS, 2013. Op. cit. p. 48. 
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Com que objetivo? “Provocar a desordem necessária para a propagação de 

seu ideário”.142 Tudo começou com uma reunião no galpão do grupo Viajou Sem 

passaporte, localizando na rua Caio Graco, bairro da Lapa, em São Paulo, que 

convocava os grupos de artistas independentes para a realização desta atividade 

pública e coletiva. Mas este foi só o primeiro de diversos outros encontros, que 

não eram apenas de conversas, mas também de trabalhos braçais, para a 

construção das estruturas das bases de ação que seriam utilizadas no evento final, 

na Sé. 

 
142 VIAJOU SEM PASSAPORTE, et.al. Top Secret: Evento Fim de Década – set. a dez. de 1979. 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 1979. Catálogo. 
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Fig.11. Pré-eventos. “Parece uma marcenaria”, mas é o galpão do VSP, onde foram produzidas as 
estruturas das bases. Aqui podem ser vistos: Gisele, Márcia, Ramiro, Hudi, Rafael, Ls Raghy, Beto 
Melo, Beatriz Caldana Gordon, Sandra Gomes e Celso Seabra Santiago. Fonte: descrição e 
fotografia acervo Viajou Sem Passaporte. 
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Fig.12. Pré-eventos. “Novamente a marcenaria das palavras. O ‘exercício da práxis’, como se diria 
nos anos 60!”. Aparecem no centro da imagem conversando Roberto Melo com blusa listrada 
(Viajou) e Ls Raghy de blusa branca e calça jeans (Viajou). De costas, cabeludo, apoiado em um 
cavalete está Hudinilson Jr. (3Nós3). Fonte: descrição e fotografia acervo Viajou Sem Passaporte. 

 

No entanto, como conseguir a verba para um evento na cidade com 

liberdade total de criação? Esta era uma das questões dos organizadores do Evento 

Fim de Década, que se reuniram “à procura de saídas”143, o que nos remete ao 

“problema da antiarte”, que no caso brasileiro pode ser entendido desde o 

 
143 [Sem autoria]. Fim de década. Jornal “Cultura 9”, São Paulo, [Sem data]. 
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Esquema geral da Nova Objetividade como uma “postura”, em busca de “criar novas 

condições experimentais, em que o artista assume o papel de ‘proposicionista’, ou 

‘empresário’ ou mesmo ‘educador’” 144.  

Nesse sentido, os organizadores do Evento Fim de Década, começaram a 

planejar algumas “propostas”, como a de “’assaltar’ a Secretaria Municipal de 

Cultura, em massa, a fim de conseguir verbas para o dito evento”145, entretanto, 

eles não usariam armas, mas palavras: o plano era fazer uma Passeata Alfabética, 

no dia 27/09/1979. O termo “assaltar” foi retirado do catálogo que os artistas 

criaram para o Evento Fim de Década, uma publicação em formato de um “relatório” 

que costumava ser feito pelos militares, com objetivo de satirizar a censura assim 

como a ligação do regime com os Estados Unidos da América. No seu título lê-se: 

“Top secret”, ou ultrassecreto, como nos relatórios da C.I.A., a agência de 

inteligência norte-americana.  

 

  

Fig.13. Capa do catálogo “top secret” do 
Evento Fim de Década. Uma foto da 
bandeira de “basta”, fixada em um dos 
postes da Praça da Sé. Fonte: acervo do 
grupo Viajou Sem Passaporte.  

Fig.14. Manifestação no Rio de Janeiro, junho de 1968, 
um manifestante porta um cartaz: “independência – 
C.I.A. ou morte”. Um jogo de palavras com a frase 
“Independência ou Morte" (Proclamação da 
Independência), o que remete à questão da 
interferência da C.I.A no golpe militar de 1964. Fonte: 
Arquivo Nacional/Correio Da Manhã. 

 

 

 
144 OITICICA, 1986. Op. cit. p. 97. 
145 VIAJOU SEM PASSAPORTE, et.al., 1979. Op. cit. 



64 
 

Top secret:  
Evento Fim de Década, set. a dez. de 1979, São Paulo - Brasil 
Relatório: 7421037/001-007-DC 
Caso: Fim de Década 
Data: 01/09/1979 a 01/10/1979 
To: Departamento of State 

From: Federal Investigation Auto Service – São Paulo – Brazil. 146 
 

O que, na época, muitos consideravam como “teoria da conspiração”, hoje 

pode ser visto como premonitório, já que está de acordo com arquivos que 

revelam toda a influência dos norte-americanos no Golpe de 64147. Ou seja, o 

termo “top secret”, atualmente nos remete a ideia de que há mais para ser 

descoberto sobre a ditadura militar brasileira do que imagina o senso comum. 

Tanto que o relatório final da Comissão Nacional da Verdade148, apresentado em 

dezembro de 2014, com base em um documento da C.I.A. a agência de inteligência 

norte-americana, expõe a cúpula do Governo militar discutindo execuções em 

1974, algo que vai contra a versão oficial. Vivien Ishaq, historiadora e gerente-

executiva do relatório da Comissão, chama a atenção para o documento pelo nível 

em que a mensagem foi trocada: "Do ponto de vista do poder dos personagens, é 

top secret. De diretor da CIA para primeiríssimo escalão. É extremamente 

importante". O que demonstrava a existência de uma política de repressão: "Ao 

implodir esse núcleo central, também se joga por terra teses muito caras para as 

Forças Armadas e para os defensores da ditadura", diz Ishaq, em entrevista149.No 

 
146 Ibid. 
147 Documentos revelados nos últimos anos contam a história do papel dos norte-americanos no 
golpe militar de 1964, parte dele ganhou destaque no documentário “O Dia que Durou 21 Anos”, 
de Camillo e Flávio Tavares, que apresenta gravações e documentos oficiais e expõe justamente a 
articulação do governo americano e dos militares brasileiros contra Jango. Além disso, arquivos 
recém-abertos nos EUA estão revendo livros como os do jornalista Elio Gaspari, levando em conta 
as gravações clandestinas de Kennedy e de seu sucessor Lyndon Johnson. Vale lembrar que, de 
acordo com Carlos Fico, historiador da UFRJ: “Roberto Campos teve essa atuação lamentável de 
apoiar o golpe, ainda como embaixador nos Estados Unidos, durante o governo João Goulart. Ele 
passava informações que não deveria passar para o governo norte-americano e depois apoiou o 
regime militar e se vangloriava disso, então é um personagem bastante controverso. In. MARTINS, 
Valter. Ecos de uma ditadura recente: entrevista com Carlos Fico. Anos 90, Porto Alegre, v. 23, n. 
44, p. 335-351, dez. 2016. 
148 Disponível no site: 
<<http://cnv.memoriasreveladas.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=571>
>. Acesso em 17 abr. 2018. 
149 Entrevista para o Jornal El Pais, disponível no site: 
<<https://brasil.elpais.com/brasil/2018/05/11/politica/1526053261_197839.html>>. Acesso 
em 17 abr. 2017. 



65 
 

entanto, o catálogo “Top secret” do evento não foi censurado pelos militares, que 

perdiam forças naquele momento, graças a crise política em consequência da 

deterioração da economia. O que não quer dizer que a violência havia 

terminado150, mas que o país passava pelo processo de liberalização do regime e 

as formas de repressão deveriam ser abrandadas. Na bandeira do Evento Fim de 

Década está escrito “basta”, pois foi justamente no ano de 1979 que se iniciou a 

abertura política.151 

Na Passeata Alfabética, os artistas caminharam desde o atelier do Viajou 

Sem Passaporte, na Lapa, até a Secretaria da Cultura, no centro de São Paulo para 

exigir uma reunião com o então secretário, o poeta e escritor Mário Chamie, para 

solicitar apoio do Estado para o evento, nos termos de manifesto escrito 

coletivamente pelos organizadores, transcrito parcialmente abaixo: 

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.152 

 
150 O que não quer dizer que a violência havia terminado, como aponta mostra um memorando de 
11 de abril de 1974 enviado pelo diretor da CIA, a agência de inteligência norte-americana, para o 
então secretário de Estado Henry Kissinger. "Assunto: 'Decisão do presidente brasileiro, Ernesto 
Geisel, de continuar com as execuções sumárias de subversivos perigosos, sob certas condições", 
O documento, revelado pelo Bureau of Public Affairs do Departamento de Estado dos Estados 
Unidos, expõe que a cúpula do Governo militar brasileiro (1964-1985) sabia sobre as ações de 
exceção tomadas contra adversários do regime. De acordo com o memorando disponível no site: 
<https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76ve11p2/d99?platform=hootsuite>, 
consultado em 16 abr. 2019. 
151 A crise econômica marcou a abertura política, também acontecimentos como as manifestações 
políticas pela anistia e pela volta das eleições diretas para a presidência, os atentados promovidos 
por aqueles que se opunham à redemocratização, como o episódio da bomba no Riocentro em 
1981. In. GASPARI, Elio. A Ditadura Acabada. São Paulo: Intrínseca, 2016. 
152 VIAJOU SEM PASSAPORTE, et.al., 1979. Op. cit. 
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Chegando na Secretaria, houve uma reunião com Chamie, quando o 

documento foi entregue junto com uma lista de materiais: “300 metros de pano 

preto, 60 pincéis de vários tamanhos, 20 baldes grandes de plástico, 1 grampeador 

pistola, 5 rolos de papel pardo, 500 bexigas coloridas, 1 bujão de gás hélio 

completo, 5 rolos de barbante etc.”153. As autoridades municipais 

comprometeram-se verbalmente a cumprir as exigências e destinar 68 mil 

cruzeiros para a compra de materiais, depois de “várias concentrações à sua porta 

no sentido de exigir a pronta liberação da verba”154, metade foi disponibilizada no 

dia três de dezembro e a outra parte só depois do evento.  

Ao defender que o “trabalho artístico é socialmente necessário”155, os 

artistas independentes responsabilizaram o Estado a assumir os gastos com o 

evento, dada a sua posição de gerenciador dos interesses sociais, afirma o Viajou 

Sem Passaporte, em entrevista sobre o Evento Fim de Década. Para eles, o 

financiamento público poderia “garantir a sobrevivência e o desenvolvimento da 

arte no Brasil” 156 - com a condição de total liberdade de criação, expressão e 

crítica. Tal necessidade apontava para a reordenação dos princípios da 

“vanguarda” no Brasil, que já vinha sendo enunciada, por exemplo, pela revista 

Malasartes. Em 1976, no artigo “O boom, o pós-boom e o dis-boom”157 - um título-

trocadilho com o chamado “boom” do mercado de arte no Brasil na década de 70 

- propunha que o “sistema de arte” fosse enfim considerado “no trabalho e por 

meio do trabalho” de arte. Ou seja, eles queriam problematizar os locais nos quais 

se estabelecem os campos de força e negociação entre produção, circulação e 

consumo cultural. Afinal, o campo da arte, assim como outros campos, no sentido 

de Bourdieu, se apresenta como um espaço social no qual se inserem diferentes 

grupos de artistas implicados com determinadas relações entre si e com o campo 

do poder. Nos termos do autor, o campo é um espaço formado por forças sociais, 

 
153 [Sem autor]. Artistas pedem de tudo a Mário Chamie. Folha de São Paulo, São Paulo, 28 set. 
1970. 
154 VIAJOU SEM PASSAPORTE, ibid. 
155 [Sem autor]. Fim de Década. Jornal “Cultura 9”, São Paulo, [Sem data]. 
156 Ibid. 
157 BRITO, R.; ZÍLIO, C.; RESENDE, J.; CALDAS, W. O boom, o pós-boom e o dis-boom. Opinião, 
Rio de Janeiro, 03 set. 1976. 
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políticas, culturais, ideológicas, econômicas etc., que concentram a capacidade de 

atuação de um determinado sujeito social que dele participa. 158 

 

Fig.15. Reunião dos artistas independentes com o Secretário de Cultura Mario Chamie. Imagem 
do acervo Viajou Sem Passaporte. 

O campo de disputa social de que trata Bourdieu fica evidente na fala do 

Viajou, que mesmo sendo, do ponto de vista cultural e ideológico, oposto ao 

Estado ditatorial, exigiu que este cumprisse com a função de “gerenciador dos 

interesses sociais” e financiasse o evento. O que parece um contrassenso, afinal, 

a política de financiamento cultural no fim dos anos 70 ainda visava a defesa dos 

interesses culturais que os militares considerassem “sem efeito” ou que 

enaltecesse os interesses do Estado. No entanto, a verdade é que a “lista de 

materiais” apresentada pelos artistas “300 metros de pano preto, 60 pincéis de 

vários tamanhos, 20 baldes grandes de plástico, 1 grampeador pistola, 5 rolos de 

papel pardo, 500 bexigas coloridas, 1 bujão de gás hélio completo, 5 rolos de 

barbante” talvez não tenha sido entendida pelo Estado como algo a se temer. E é 

justamente aí, neste campo da ironia, da provocação, que os grupos 

 
158 BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 1998, p. 186. 
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independentes trabalhavam, tanto que fizeram o Estado patrocinar ações de 

escarnio simbólico contra eles. 

 

Fig.16. “Não se sabe quem fez essa foto (talvez tenha sido o Zé Roberto Sadek). O ano é 1979, e 
os surrealistas e outros companheiros de viagem da USP estavam negociando com o secretário de 
Cultura, Mário Chamie, um happening chamado Evento Fim de Década. O cabeludo da frente é o 
Ls Raghy, do Viajou sem Passaporte. O cabeludo de cabeça abaixada sou eu. Atravessamos o 
centro velho de São Paulo carregando cartazes e entramos no gabinete: simples assim (...). Se eu 
soubesse que Mário Chamie tinha sido professor na Califórnia, e que teve como aluno o Jim 
Morrison (The Doors), prestaria mais atenção na conversa. Ele era a autoridade, e naturalmente a 
gente não era de dar corda para as autoridades”. Depoimento de Cadão Volpato (D’Magrela), 
disponível no site <https://cadaovolpato.wordpress.com>, acesso em: 13/02/2017. Imagem do 
acervo Viajou Sem Passaporte. 

 

Durante a Passeata Alfabética os artistas evocaram o caminhar como prática 

estética e se apropriaram de uma mídia muito utilizada na cidade, o cartaz. O 

cartaz geralmente é empregado como anúncio ou aviso de dimensões variadas, 

ilustrado com desenhos ou fotografias, para manifestações ou para ser afixado em 
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lugares públicos. No entanto, os cartazes que os artistas portavam nesta passeata 

nada anunciavam, continham apenas letras soltas, embaralhadas, mais próximos 

do nonsense do que da comunicação, como que em um exercício surreal de escrita 

no espaço real da cidade, arbitraria à linguagem comum.  

 

Fig.17. Pré-evento. Passeata alfabética a caminho da secretaria de cultura, nas ruas do centro de 
São Paulo, no dia 27 set. 1979. Foto: Carlos Alberto Gordon. A frente, segurando a letra “C”, 
Beatriz Caldana Gordon, Ls Raghy (VSP), logo atrás, sem nada nas mãos, Alan Dubner (GEXTU). À 
frente, Paulo Zocchi (D’Magrela), entre Hudilnilson Jr. e Mário Ramiro, ambos do 3Nós3. Fonte: 
acervo Viajou Sem Passaporte. 

Por um lado, dado o seu componente surreal, a passeata retoma a ideia de 

deambulação - descolamento, transformação -, ao mesmo tempo em que se 

distancia dela, porque não tem o “acaso” como principal referência, assim como 

proferia Breton: “Abandonem tudo (...) Partam pelas ruas’: (...), Mas por quais ruas 
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partir? Pelas ruas materiais era pouco provável; pelas ruas espirituais, nós mal as 

víamos. (...) uma cidade escolhida ao acaso sobre o mapa”159.  

A Passeata Alfabética tinha como programa caminhar do galpão do VSP até 

a Secretaria da Cultura, entregar o manifesto para Mário Chamie e conseguir a 

verba para o Evento. No contexto da forte presença da poesia concreta e da 

semiótica160 da arte paulistana dos anos 1970, a passeata pode ser entendida 

como uma prática161 que se expandiu do campo literário para experimentar a 

linguagem nas ruas da cidade, tendo o corpo como suporte.  

Outro pré-evento nestes termos foi a Passeata homens-sanduíches 

(09.12.1979), em que os artistas “cobrem-se com cartolina contendo estranhos 

sinais, tal como homens-sanduíches em um hospício”. Em continuidade com a 

passeata anterior, de caminhar como leitura subjetiva da cidade, também 

instaurou um campo de expansão com a poesia. Tanto que não resisto a relacioná-

la ao poema 2ª Via162, de Augusto de Campos, inserido na fase pós-concreta do 

autor, em suas nuances de dicção minimalista.  

O homem-sanduíche é um personagem bastante conhecido do centro de 

São Paulo, eles são pedestres que fazem publicidade ambulante nas ruas, 

carregando dois cartazes justapostos, presos ao ombro, um à frente e outro às 

costas. Logo, é uma mídia urbana da qual os artistas se apropriaram na passeata, 

mas retiraram a sua funcionalidade, já que nos cartazes havia apenas símbolos 

indecifráveis. Estas ações inscreveram uma outra forma de comunicação, uma 

 
159 PARINAUD, A; et. al. André Breton. Entretiens. Paris, Gallimard, 1952. 
160 Artur Freitas define que a primeira metade da década de 1970 da arte paulistana foi 
impulsionada pelo crítico Walter Zanini, no Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, com o 
apogeu entre 1971 e 74, embora com importantes desdobramentos por toda a década de 70. Com 
ideário conceitualista, marcado pela presença “da poesia concreta e da semiótica, caracterizou-se 
pelas experimentações com a linguagem verbal, pelo uso dos novos meios e, na sequência, pela 
generalização da artepostal. Sobre o núcleo paulistano, merecem menção os eventos da Jovem 
Arte Contemporânea, sobretudo a partir de 1971, além da exposição Prospectiva 74 e as obras de 
Regina Silveira, Júlio Plaza, Gabriel Borba e Mario Ishikawa, entre outros (...)”. In.: FREITAS, 2013. 
Op. cit. pg.55. 
161 O caminhar como prática estética (naquele período como antiarte) é uma experiência “nascida 
no âmbito literário, e literário era o fio que ligava Tzara, Breton e Debord”. In.: CARERI, F. 
Walkscapes: o caminhar como prática estética. São Paulo: Gustavo Gili, 2013, p. 113. 
162 Datado de 1984, o poema 2ª. Via faz parte da seção “Expoemas”, formada por 13 poemas, 
compostos entre 1979-1984, publicados inicialmente em 1985 (com serigrafias coloridas de Omar 
Guedes), e depois incluídos em Despoesia (1994). 
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espécie de “anti-anúncio” projetado no espaço urbano e na dinâmica conformista 

em torno do qual a cultura de massa se prendia. A manutenção e engessamento 

de uma sociedade na qual os bens culturais seriam transformados em bens 

similares a quaisquer outros fabricados nas indústrias, e que teria como objetivo a 

obtenção de lucros e a adesão ao sistema dominante seriam alguns dos alvos 

destes “anti-anúncios”163. 

Tal aspecto também pode ser explorado na leitura do poema 2ª Via, como 

que em uma 2ª via de comunicação, pois “o poema briga com outros agentes 

(numa luta de classes entre signos)”164, de acordo com Francisco Marcolino: 

O texto é um anúncio. Assim como homens-sanduíche, os poetas estão 
inseridos em um mundo regido pela repetição e redundância. O infinitivo 
do verbo “anunciar” (“anunciar o que avisam”) condena a vida a um 
movimento constante de comunicar notícias (“quem lê tanta notícia?”, 
perguntava Caetano Veloso em “Alegria alegria”, denunciando a saturação 
publicitária). O tempo é o da estética do descartável ou do “agradável que 
não reclama raciocínio”. Uma vida marcada pela repetição, sem 
originalidade.165 

 

Uma outra inserção aconteceu na Intervenção no metrô (22.10.1979), na 

estação Paraíso, em que os artistas distribuíram “panfletos” nas catracas, com um 

aviso: “pegue o carimbo na saída”. Ao chegar na saída havia uma banquinha, 

montada pelos artistas, onde as pessoas recebiam uma carimbada no papel. No 

carimbo estava escrito: “Evento Fim de Década - 13 de dezembro de 1979 - 

Basta!”.  

O panfleto é uma peça de propaganda, com fins comerciais ou políticos, 

com informações sucintas, impresso em folha avulsa ou folheto, e de distribuição 

limitada, geralmente uma mídia que as pessoas pouco se interessam. A 

performance se apropriou dessa mídia, mas acrescentou a necessidade de que ele 

fosse carimbado, o que, segundo Beto Melo, agregava importância ao simples 

 
163 ADORNO, Theodor; HORKHEIMER, Max. Indústria cultural e sociedade. São Paulo: Paz e Terra, 
2002. 
164 MARCOLINO, Francisco Fábio Vieira. Antirretórica do menos: a poesia pós-concreta de 
Augusto de Campos. UFPB/CCHLA, João Pessoa, 2013, p.63. 
165 Ibid. 
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panfleto, por isso as pessoas faziam fila para pegá-lo. A ação satiriza a burocracia, 

que havia se tornado o modo do governo ditatorial exercer seu poder.  

Além disso, foi um experimento relacional com o público, em que o grupo 

queria pesquisar as “questões do comportamento”166. O que mais chamou a 

atenção, conta Ls Raghy, foi que no Metrô “as pessoas faziam fila para pegar o 

papel carimbado”167 e os seguranças ficaram irritados com a intervenção, pois 

“não sabiam como lidar com aquele tipo de situação”168.  

 

Fig.18. Pré-evento. Passeata homens-sanduíches, os artistas vestidos como homens-propaganda 
que divulgavam estranhos sinais, durante a Passeata homens-sanduíches (09.12.1979), em frente 
ao Teatro Municipal, no centro de São Paulo. De chapéu, Hudinilson Jr. (3Nós3), e à direita, na 
sequência, Sandra Gomes (D’Magrela), Carlos Alberto Gordon (VSP) e Wylma Mouradian 
(D’Magrela). Fonte: acervo Viajou Sem Passaporte. 

 

 

 
166 SILVA, 2017. Op. cit. 
167 MELO, 2013. Op. cit. 
168 ibid. 
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Fig.19. Poema 2ª via, de Augusto de Campos. Fonte: MARCOLINO, 2013, p. 63. 

 

Esta declaração de Ls Raghy ilustra bem o caráter não funcional dos pré-

eventos, que foram ações nas quais os artistas se apropriaram de diferentes mídias 

publicitárias urbanas - como cartazes, homens-sanduíches e panfletos-, para nelas 

fazerem uma inserção e nada informar. Criaram, assim, o que chamei de uma 

“segunda via de comunicação”, com um viés contracultural, em busca de explorar 

novos modos de se comunicar. Tanto que, nas suas práticas artísticas 

intervencionistas existia uma permissividade pública da fantasia, como uma recusa 

a “aceitar como finais as limitações impostas à liberdade e à felicidade pelo 

princípio de realidade” 169.  

 

 
169 MARCUSE, Herbert. Eros e civilização. Rio de Janeiro: Zahar, 1975, p. 132. 
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Fig.20. Pré-evento. Intervenção no metrô, mais especificamente, na estação Paraíso, à esquerda, 
Beto Melo (VSP) entrega papéis em branco nas catracas, com um aviso: “pegar o carimbo na saída”. 
À direita, próximo a uma das saídas da estação, uma banquinha com Hudinilson Jr, sentado com 
um chapéu na cabeça, carimba nos papeis dos populares (carimbo abaixo das fotografias): “Evento 
Fim de Década - 13 de dezembro de 1979 - Basta!”. 
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Segundo Freud há dois princípios que organizariam os eventos psíquicos. 

Um seria o "princípio de prazer" que proveria do inconsciente e este seria 

modificado por outro princípio, que Freud chamou de "princípio de realidade". 

Este princípio, que seria a contraparte do princípio de prazer, o modificaria na 

medida em que forçaria o princípio de prazer a se adaptar às demandas do 

ambiente civilizado. Para Freud170 na educação do princípio do prazer, o princípio 

de realidade criaria um padrão para a consciência agir e promoveria assim o 

amadurecimento normal do ego, que adiaria a gratificação do prazer guiando-se 

pelo princípio de realidade. No entanto, para Marcuse171 o princípio de realidade 

se torna o “princípio de desempenho” a forma histórica pela qual as instituições 

perpetuaram a repressão e a dominação. 

Logo, uma ação de caráter não funcional, como foram os “pré-eventos”, vai 

contra o “progressismo” implícito na propaganda da ditadura172. Carlos Fico173, diz 

que havia um órgão de comunicação que produzia informações para a sociedade, 

e que os propagandistas do regime militar conviviam com uma situação 

contraditória: por um lado, precisavam afirmar valores que seriam eticamente 

superiores, ao mesmo tempo em que, na realidade, o regime não cumpria esses 

valores, pois era autoritário e violento, censurava e perseguia. Os projetos de 

reformulação urbana, como o da Praça da Sé, faziam parte da forma de 

propaganda implementada pela ditadura, que usava o espaço da cidade como 

espelho da sua retorica, para a perpetuar a sua dominação. 

 

 
170 FREUD, S. Além do princípio do prazer, psicologia de grupo e outros trabalhos (1920-1922). Rio de 
Janeiro: Imago, 1977, pp. 12-85.  
171 MARCUSE, 1975. Op. cit. 
172 Um dos principais órgãos responsáveis pelas campanhas do governo era a Assessoria Especial 
de Relações Públicas (AERP). Ela foi criada em 15 de julho de 1968, sob o decreto de número 
62.119. Com uma equipe formada por jornalistas, sociólogos e psicólogos, que analisava os temas 
e o foco que dariam às suas ações, encaminhavam para agências de publicidade e lá eram 
produzidos documentários para televisão e cinema, matérias para jornais e alguns "slogans" como: 
"Você constrói o Brasil"; "Ninguém segura este país"; "Brasil, conte comigo"; “Este é um país que 
vai pra frente”; “Brasil, ame ou deixe-o” e etc. As propagandas militares se aproveitaram até do 
futebol, da Copa do Mundo e da popularidade do jogador Pelé, que chegou a visitar o general 
Emílio Garrastazu Médici, presidente entre outubro de 1969 e março de 1974. 
173 FICO, Carlos. Reinventando o otimismo: ditadura, propaganda e imaginário social no Brasil, 1969-
1977. Universidade de São Paulo, São Paulo, 1996. 
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2.2. As polêmicas com o circuito artístico  

 

O Evento Fim de Década (01 set. a 13 dez. de 1979) aconteceu no período 

da 15ª Bienal de São Paulo (3 out. a 16 dez. de 1979), assim como Mitos Vadios e a 

Bienal Latino-Americana de São Paulo, ambos eventos em busca de uma alternativa 

para a livre experimentação artística. Entretanto, diferente de Ivald Granato, o 

Viajou Sem Passaporte e os demais grupos organizadores resolveram afrontar 

mais diretamente a Bienal e invadir a sua inauguração, como uma crítica “a 

situação cultural e artística no Brasil que se encontrava em um impasse174. Neste 

sentido, Frederico Morais, em 1979, é elucidativo: “a vanguarda virou palavrão. 

Os artistas fogem hoje da palavra como Deus do diabo porque sabem de seu 

desgaste na medida em que foi recuperada pelo circuito mercantil e oficial”175, o 

que levou a ideia de “vanguarda” a ir se perdendo nos meios artísticos frente aos 

temas do “fim da arte” ou da “pós-modernidade”. 

A Invasão da inauguração da XV Bienal Internacional de São Paulo 

(03.10.1979) foi o primeiro dos pré-eventos e teve o caminhar como 

procedimento. A partir de um roteiro prévio, os artistas caminhavam pela Bienal 

amarrados com uma corda e vendados com panos nos olhos, exceto um, que 

estava fora do círculo e com visão, puxando uma ponta da corda, ele era o 

responsável por guiar todos os outros. À medida que caminhavam entre o público 

da inauguração, os performers exclamavam: “oh! Maravilhoso, espetacular, 

brilhante”. Ao sair eles deixaram apenas pequenos papéis carimbados, onde se lia: 

“estive no fim de década – basta!”.  

 

 
174 [Sem autor]. Fim de Década. Jornal “Cultura 9”, São Paulo, [Sem data]. 
175 MORAIS, Frederico. Arte brasileira, anos 70: o fim da vanguarda? Módulo – revista de arte, 
cultura, arquitetura, Rio de Janeiro, set. 1979; PEDROSA, Mário. Entrevista a Cícero Sandroni, Jornal 
do Brasil, Rio de Janeiro, abr. 1980. 
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Fig.21. Pré-evento. Invasão da Bienal. Sem venda nos olhos e segurando a ponta da corta, Tonho 
Penhasco à frente do grupo. Logo após, com uma blusa cardigan em volta no pescoço Renato 
Cosentino, atrás dele está Rafael França (3Nós3), ao lado esquerdo Paulo Zocchi, ao lado direito 
Marion Strecker, logo atrás dela Ceso Pucci e Marilda Carvalho (VSP), caminhando pela Bienal do 
Ibirapuera. Fonte: A foto é da revista argentina Siete Dias, no acervo Viajou Sem Passaporte. 
 

A repercussão na mídia em relação a inauguração da Bienal foi grande, mas 

as reportagens tratavam mais do governador de São Paulo e do fundador da Bienal 

do que da exposição em si176. Em resumo, falavam que Paulo Maluf participou das 

cerimônias inaugurais, que incluíram uma homenagem a Francisco Matarazzo 

Sobrinho, que havia recentemente falecido, tendo em vista que a 15ª Bienal foi a 

 
176 Como pode ser visto em: Maluf inaugura a Bienal e lembra Ciccilo. Folha de São Paulo, São Paulo, 
4 out. 1979; Maluf inaugura a XV Bienal Internacional em São Paulo. O Globo, São Paulo, 4 out. 
1979; SOUZA, Percival de. O JT Explica. O Estado de São Paulo, São Paulo, 21 jul. 1979; 15a Bienal 
já está aberta ao público. Diário Popular, São Paulo, 4 out. 1979.  
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primeira a ocorrer após a morte do empresário. Em relação a invasão dos artistas, 

apenas uma delas a mencionou, os jornalistas a interpretaram como um protesto 

contra o então governador do estado Paulo Maluf: 

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 
(...)177 

 

Fig.22. Reportagem de jornal que documenta o Pré-Evento Invasão da inauguração da XV Bienal 
Internacional de São (03.10.1979): “A Bienal exibe no Ibirapuera duas mil obras”, Folha de São 
Paulo, 4 out. 1979. Fonte: acervo pessoal de Hudinilson Jr. consultado em Arquivo Multimeios, 
Centro Cultural São Paulo. 

 

Apesar da intervenção na bienal ter sido entendida pela imprensa como um 

protesto contra Paulo Maluf, na verdade, ela era um jogo público, uma 

“situação”178 criada pelos artistas enquanto provocação aquela edição da Bienal, 

considerada por eles como letárgica e prospectiva em relação a escolha das obras. 

Enquanto procedimento artístico, a caminhada lúdica do grupo pode ser 

 
177 A Bienal exibe no Ibirapuera duas mil obras. Folha de São Paulo, São Paulo, 4 out. 1979. 
178 JACQUES, Paola B. Apologia da deriva: Escritos situacionistas sobre a cidade. Rio de Janeiro: Casa 
da Palavra, 2003, p. 65. 
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entendida como uma deriva179, que confundia o sistema perceptivo dos 

participantes, que nada viam na exposição, pois de olhos vendados. 

Mas esta não era uma “visão” apenas dos artistas, o crítico Agnaldo Farias 

também apontou para a não assertividade do evento. Segundo ele, os problemas 

da Bienal ficaram latentes no modo como a representação brasileira foi escolhida: 

“em vez de um curador ou mesmo uma comissão, a tarefa foi entregue à 

Associação Brasileira de Críticos de Arte. Eximia-se assim a instituição de expor 

seu ponto de vista sobre o assunto”180. O objetivo da 15º Bienal foi realizar uma 

súmula das 14 edições anteriores e mostrar trabalhos dos premiados naquele 

período. Entretanto, a chamada “Bienal das Bienais” apenas conseguiu um número 

insuficiente de obras: dos 108 premiados estrangeiros só se conseguiu obter obras 

de 66; mesmo dos 58 brasileiros só se reuniu obras de 43. Tal problema, justificado 

pela instituição como dificuldade no envio das obras pelos artistas, poderia “ser 

contornado com uma exposição paralela capaz de demonstrar o modo como várias 

dessas obras haviam repercutido na produção local”181, nas palavras de Farias. 

Os procedimentos “anti-artísticos” para a realização da intervenção da 

Bienal seguiam a linha dos jogos criativos do Viajou Sem Passaporte, pautados 

pelo Esquema geral da Nova Objetividade, em que Hélio Oiticica discorreu sobre o 

ressurgimento do problema da antiarte: 

(...) para quem faz o artista a sua obra? Vê-se, pois, que sente esse artista 
uma necessidade maior, não só de criar simplesmente, mas de comunicar 
algo que para ele é fundamental, mas essa comunicação teria que se dar 
em grande escala não numa elite reduzida a experts mas até contra essa 
elite, com a proposição de obra não acabadas, “abertas”. 182 

A questão não era ser contra a arte ou os conceitos do passado, mas criar 

condições experimentais para o florescimento dessa arte: “quais as proposições, 

promoções e medidas a que se devem recorrer para criar uma condição ampla de 

participação popular nessas proposições abertas (...)?”183. O que não cabe mais 

apenas ao campo da arte, mas demanda uma “tomada de posição em relação a 

 
179 DEBORD, G. Théorie de la dérive. Les Lèvres Nues, n. 8/9, nov. 1956. 
180 FARIAS, Agnaldo. Bienal 50 anos. São Paulo: Fundação Bienal de São Paulo, 2001, p. 188. 
181 Ibid. 
182 OITICICA, 1986. Op. cit., p. 98. 
183 Ibid., p. 97. 
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problemas políticos, sociais e éticos” 184, como ponto crucial para a própria 

abordagem dos problemas do campo criativo; tanto que a “participação do 

espectador” teve como pioneiros os artistas Lygia Clark e Hélio Oiticica185.  

Tema que, inclusive, apareceu naquela edição da Bienal, através do artista 

convidado Joseph Beuys, com o trabalho Brazilian Fond (Fundo Brasileiro), do qual 

fazia parte um cartaz com o manifesto Aufruf zur Alternative (Conclamação à 

alternativa) e uma reprodução das páginas do jornal Frankfurter Rundschau, de 23 

de dezembro de 1978. No Brasil, o texto do cartaz ganhou um título reatualizado: 

Conclamação para uma alternativa global, possivelmente isso se deve ao fato de 

Beuys ter consciência das contradições presentes no país, na década de 1970.186 

Beuys foi um dos artistas que apontou para a importância de uma tomada de 

posição em meio ao sistema político e social: “Perguntemo-nos sobre as razões 

que nos dão ensejo de abandonar o que seguimos até agora. Procuremos as ideias 

que nos indicam a direção a tomar nessa mudança de rumo”187. Abandonar o que 

seguimos até agora, não era apenas o sonho de revolução de Beuys, mas também 

do Viajou Sem Passaporte, que tinha como base o encontro de 1938 entre Breton 

e Trotsky, na casa de Diego Rivera e Frida Kahlo, no México. Como já tratei aqui, 

esse manifesto propunha “a independência da arte para a revolução e a revolução 

para a libertação definitiva da arte”188 através da construção de uma federação 

internacional de artistas que fosse contra 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).  

Ambos, Joseph Beuys e o Viajou Sem Passaporte, trabalhavam com o 

conceito ampliado de arte, por meio de performances, publicações, debates, 

entrevistas entre outros, com o objetivo de restituir ao cotidiano do homem sua 

capacidade criativa. Para isso, a retomada de ambos da ideia de experiência ou de 

 
184 Ibid., p. 94. 
185 BISHOP, Claire. Participation. London: Whitechapel Gallery, 2006(a). 
186 D’AVOSSA, A. In.: FARKAS, Solange (org). A revolução somos nós. São Paulo: Associação Cultural 
Videobrasil/Sesc, 2010, p. 19. 
187 Ibid, p. 49. 
188 LÓPEZ, et al.  2012. Op. cit., p. 54. 
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processo era essencial, cada um com procedimentos específicos: no caso do 

primeiro com o místico, e do segundo com o surreal. 

O místico em Beuys se estruturava como uma recomposição da unidade 

perdida entre a natureza e o espírito ou ainda entre o universo e o intelecto para 

outro entendimento de realidade. O artista buscava acrescentar relações místicas 

e de magia religiosa ao pensamento contemporâneo baseado no racionalismo 

científico e nas conquistas técnicas de um mundo civilizado, em busca de 

compreender o ser humano: 

O ponto central de referência em todas suas materializações e ações é 
uma permanente e reconhecidamente teórica evolução para a 
humanidade e para os valores individuais por ele constatadas como 
válidas. A intensiva ocupação com a mitologia nórdica, com as ideologias 
não europeias, com as ciências físicas e naturais assim como também com 
assuntos antropológicos e filosóficos de religião, converte-se já nos 
primeiros desenhos em sensíveis metáforas da vida, que abrem caminho, 
para novas expressões e, que ao mesmo tempo se prendem às tradições 
visuais.189 

Beuys entendia suas palavras como esculturas sociais transcendentes, capazes de 

se instalar na mídia como ideia superior a qualquer linguagem midiática: a “arte me 

levou ao conceito de uma escultura que começa na palavra e no pensamento; que 

aprende a construir ideias com a palavra, e a transferir, para as formas, o sentir e 

o querer”190.  

Ao contrário, o Viajou Sem Passaporte, não dá muito valor às palavras, mas 

ao comportamento, eles afirmam ironicamente: “Munido de uma ‘mensagem’, este 

ser superior – o artista – não apenas domina técnicas emprestadas aos deuses, 

mas detém arrogantemente a pretensão de compreender o mundo”191. Em suas 

ações, eles não propunham um modelo ou fórmula, mas jogos relacionais, para 

experimentar novas linguagens comportamentais, inspirados pelo surrealismo, 

que privilegia a linguagem poética como instrumento para o conhecimento e a 

expressão do real do sujeito: 

O que me impede de embaralhar a ordem das palavras, de atentar, dessa 
maneira contra a existência totalmente aparente das coisas! A linguagem 

 
189 BIENAL Internacional de São Paulo, 15, 1979, São Paulo. São Paulo: Fundação Bienal de São 
Paulo, 1979, pg. 287. Catálogo geral. 
190 D’AVOSSA. Op.cit., p.14. 
191 VIAJOU SEM PASSAPORTE, 1984. Op.cit., p. 102. 
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pode e deve ser arrancada à sua servidão. Mais descrições conforme a 
natureza, mais estudos de costumes. Silêncio, a fim de que eu caminhe 
por onde ninguém jamais caminhou, silêncio! – Depois de ti, minha bela 
linguagem.192 

Porém, ambos partilhavam a crença na capacidade criativa de cada ser 

humano, de que o potencial criativo do indivíduo pode contribuir para estimular o 

grau de liberdade de outros. A escultura social de Beuys entendia o mundo como 

"uma obra" e a arte como "a concretização máxima da liberdade"193, essa era a 

ideia divulgada nos seus cartazes “múltiplos”, que podiam ser impressos por 

pessoas do mundo todo; como o exposto na 15º Bienal de São Paulo. 

O Viajou Sem Passaporte apostou na criação de estruturas de ação capazes 

de instaurar crises no cotidiano, via comportamento, o que implica numa crítica 

do discurso de consenso, pois a sociedade se constitui com base no conflito e nas 

contradições de ideias194. Eles queriam experienciar isso na prática, tanto que 

priorizaram o corpo a corpo, aquilo que movimenta, que revela o estado 

psicológico, com a intenção de realizar “situações” de intensificação de presença 

criativa e de destaque das contradições, pois é a partir do corpo “que se percebe 

e que se vive o espaço, e que ele se produz”195.  

Nesta perspectiva, de corpo relacional, não como uma entidade confinada 

em si mesma, mas delimitada por um fluxo espaço-temporal de processos 

múltiplos, outra situação foi instaurada pelos independentes como Pré-evento. 

Desta vez no próprio local do evento final, a Praça da Sé, trata-se de Páginas 

Escolhidas (31/10/2019), onde vários artistas leram, simultaneamente, “trechos de 

diferentes livros em volta do marco zero”196. Ao descrever este Pré-evento, Mario 

Ramiro explicou que “bastava você fechar uma parte da praça com fios de plástico 

que as pessoas se juntavam ouvir outras narrando poemas”, e continua: “eu estava 

ali declarando poema com a boca censurada, até que a gente se enrolasse e que 

tudo terminasse sem grande catarse e, claro, a polícia veio perguntar o que estava 

 
192 BRETON, André. Introduction au discours sur le peu de réalité. In: Oeuvres completes II. Paris: 
Gallimard, 1992, p. 276. 
193 D’AVOSSA. Op. cit., p. 14. 
194 RANCIÈRE, J. O dissenso. In.: NOVAES, Adauto (Org.). A crise da razão. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1996(b). 
195 LEFEBVRE, H. The Production of Space. Oxford: Blackwell Publishers, 1991(a), p. 132. 
196 VIAJOU SEM PASSAPORTE, et.al, 1979. Op. cit. 
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acontecendo e o Ls Raghy foi lá conversar”197. Tal ação nos leva a pensar o corpo 

como um organismo vivo, capaz de contestar visões autoritárias em sobre o uso 

da cidade e o circuito fechado do mercado de arte. 

A reforma dos anos 1970 da Praça da Sé restringiu a circulação dos 

pedestres. Intervenções na cidade como essa faziam parte do processo de 

controle dos corpos dos cidadãos pela ditadura, o que alinhamos ao que Michel 

Foucault considera como poder disciplinar198. Ou seja, o que tem como objetivo 

controlar os corpos para tornar os indivíduos obedientes, faz deles meros objetos 

e instrumentos do seu próprio exercício. Para o autor, este tipo de poder é 

invisível, vigia sem ser visto e se expressa por meio do olhar que exerce o seu 

controle sobre os corpos em questão, para manter o indivíduo disciplinado. 

Durante o Pré-evento, como disse Ramiro, “a polícia veio perguntar o que estava 

acontecendo” 199, tal “exame” coloca os corpos ali presentes dependentes de uma 

documentação administrativa, de um “meio que registra detalhes de todas as 

atitudes e comportamentos”200 . Para Foucault, a vigilância que controla os corpos 

pode ser física ou psicológica, em que o próprio indivíduo com receio de ser 

punido ou excluído, se autovigia constantemente, e a ditadura operava nessas 

duas formas de violências. 

 Contesta também o circuito fechado do mercado de arte - que rotula a 

produção dos grupos como “marginal”, porque “ela [a produção independente] 

não cabe nos estreitos canais que eles [o circuito oficial] controlam” 201. Ainda 

sobre isso, os artistas explicam que, por vezes, esses canais se abrem, “mas sempre 

em troca do que temos de mais caro, a independência do nosso criar. Querem 

transformar nossa atividade num pacote de sabão, ou num par de sapatos: uma 

mercadoria a mais”.202 Portanto, tal circuito criava entraves para a produção 

independente 203.  

 
197 RAMIRO, 2015. Op. cit.  
198 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Rio de Janeiro: Vozes, 2009, pg. 164. 
199 RAMIRO, 2015. Op. cit. 
200 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Rio de Janeiro: Vozes, 2009. 
201 Artistas pedem de tudo a Mário Chamie. Folha de São Paulo, São Paulo, 28 set. 1970. 
202 Ibid. 
203 Fim de Década. Jornal “Cultura 9”, São Paulo, sem data. 
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Em ambos os sentidos, além de criticar, eles também “apontavam para 

novas propostas” 204. Tanto que se utilizaram do espaço da cidade como um 

território de liberdade e experimentação criativa, como em Páginas Escolhidas, um 

sarau em praça pública, nos termos do ready-made urbano dadá, realizado em 

Saint-Julien-le-Pauvre, no dia 14 de abril de 1921, em Paris. Isso porque uma das 

ações que acompanharam o evento dadá foi a leitura de textos escolhidos ao 

acaso de um dicionário Larousse, assim como fizeram os independentes em 

Páginas Escolhidas. 

[O comunicado dadá na imprensa]  
Hoje, às 15, no jardim da igreja de Saint-Julien-le-Pauvre [...j o dadá 
inaugura uma série de excursões em Paris, convida gratuitamente amigos 
e inimigos a visitar as dépendances da igreja. Com efeito, parece que ainda 
se pode encontrar algo a ser descoberto no jardim, embora ele já seja 
conhecido dos turistas. Não se trata de uma manifestação anticlerical, 
como se poderia pensar, mas antes de uma nova interpretação da 
natureza, aplicada, esta vez, não à arte, mas à vida.205 

 

A visita dadá foi a primeira operação simbólica que atribuiu valor estético a 

um espaço vazio e não a um objeto, com ela, “o dadá deixou de levar um objeto 

banal ao espaço da arte e passou a levar a arte - na pessoa e nos corpos dos 

artistas dadá que compunham - a um lugar banal da cidade”206. O que nos leva a 

concordar com Huyssen, que pensa que a redescoberta do Dadá pelos artistas dos 

anos 1970, foi uma chave para o seu desenvolvimento207. 

No entanto, ao contrário da visita dadá, o lugar da cidade onde ocorreu o 

Pré-evento não foi escolhido aleatoriamente. O Marco Zero, na Praça da Sé, o 

marco em que os artistas amarraram os seus corpos após a leitura, “para um final 

sem catarse”208, foi escolhido por seu contexto simbólico para a cidade e para os 

que a habitam. O espaço foi escolhido por corpos, na qualidade de “máquina 

desejante”, pois “atuante em relação aos processos que o produzem, sustentam e 

dissolvem”.209 Em um entendimento cultural, isso corresponde ao homem livre, 

 
204 Ibid. 
205 CARERI, 2013. Op. cit., p. 76. 
206 Ibid. 
207 HUYSSEN. Op. cit., p. 128. 
208 RAMIRO, 2015. Op. cit. 
209 HARVEY, David. Espaços de Esperança. São Paulo: Loyola, 2003, pg. 139. 
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criativo, capaz de tomar decisões e moldar seu cotidiano. Mesmo considerando as 

forças homogeneizantes, pautadas pela ideia de manutenção do poder, que 

insistem em nos convencer do contrário. Assim como afirma Beuys, em uma de 

suas conversas sobre arte: “[o homem] é o criador do mundo [futuro]. Isso não é 

pretensão; é o que se exige dele”.210 

 

3. Evento final  

 

3.1. O lugar da festa 

 

“Da rua Direita, um dragão de tecido, sustentado por cerca de trinta 

pessoas (lembrando vagamente o símbolo das festas orientais), saiu em direção à 

praça da Sé (...)”211, assim, segundo a jornalista Lenita Outisuka, teve início o 

Evento Fim de Década, às 11 horas, do dia 13 de dezembro de 1979. O dragão era 

uma espécie de túnel de tecido preto, com quinze metros de comprimento de 

estrutura modular - formada por suportes independentes de PVC -, que 

necessitava de uma pessoa em cada um dos seus vinte e dois pontos de apoio para 

ficar em pé. No entanto, diferente do que foi publicado pelo jornal, o início do 

percurso foi em frente ao Teatro Municipal e não na rua Direita. 212 

O Dragão, “cuspindo rimas infames! — Ih, ih, ih, o dragão vai engolir!”213, 

saiu do Teatro Municipal e seguiu pela Praça Ramos De Azevedo, continuou pelo 

Viaduto do Chá, virou à direita na rua Líbero Badaró, depois à esquerda na Praça 

do Patriarca, entrou na rua Direita, fez uma curva suave na rua Quinze de 

Novembro e, finalmente, chegou na Praça da Sé para abrir o evento. Para dar início 

às atividades, eles gritaram a palavra “festa”214.  

 
210 HARLAN, Valter. In.: FARKAS, Solange (org). A revolução somos nós. São Paulo: Associação 
Cultural Videobrasil/Sesc, 2010, pg. 38. 
211 OUTISUKA, Lenita. Os artistas agitam a praça. Jornal da República, São Paulo, p. 12, 14 dez. 
1979. 
212 VIAJOU SEM PASSAPORTE, et.al., 1979. Op. cit. 
213 SILVA, 2017. Op. cit. 
214 VIAJOU SEM PASSAPORTE, et.al., 1979. Op. cit. 
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Fig.23. Bases de Ação. Depoimento sobre o Dragão sendo levado pela Rua Direita: “A boca do 
Dragão! Com o falante, Carlos Adão (D´Magrela). No centro a Wylma (D´Magrela) e, atrás dela, 
esbanjando vitalidade, Alex Antunes (D´Magrela). Ao redor, os populares, que assumiram o poder. 
O Dragão caiu no gosto do povo. Ah, dá para ver o chapéu do Cosa (Renato Cosentino)”. Fotografia 
de Alan Dubner (GEXTU). Fonte: descrição e imagem acervo Viajou Sem Passaporte. 

 

Durante o percurso com ares carnavalescos, o público foi engolido e levado 

para a Sé, convidado pelos organizadores da base, que podem ser vistos na 

(Fig.23), caminhando quase na boca do Dragão, no cento Wylma Moradian e com 

o falante Cadão Volpato, ambos do grupo D´Magrela e, ao redor, é possível ver os 
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populares que logo “assumiram o poder”215. Porque, no começo do percurso, os 

vinte e dois carregadores eram todos ligados a organização do evento, mas, ao 

chegar na Sé, quase todos dentro do Dragão eram populares que aderiram a festa, 

conquistados durante o trajeto, assim, “o Dragão caiu no gosto do povo”216.  

O grupo D´Magrela participou ativamente da Base Dragão, afirma Volpato: 

“construímos o célebre dragão que, no Evento Fim de Década, acabou sendo 

conduzido pelos populares do Teatro Municipal até a Praça da Sé, desaparecendo 

em seguida, sem deixar vestígio”217. Ele conta que foi o Viajou sem Passaporte, 

durante a organização do evento, quem lhe apresentou a expressão “Intervenção 

Urbana”, como uma ocupação multidisciplinar do espaço da cidade. O grupo 

D'Magrela nasceu a partir da amizade entre alunos de três anos diferentes da ECA 

(USP) - Alex Antunes, Paulo Zocchi, Renato Cosentino, Jair Rattner, Eugenio Bucci, 

Tide Borges Guimarães, Wylma Moradian -, que compartilhavam “um grande 

senso de humor e um agudo senso de solidariedade político, pois eram tempos 

bicudos da ditadura” 218. O seu principal trabalho foi o grafite Rendam-se 

Terráqueos, que se espalhou pelas ruas da cidade de São Paulo, além da publicação 

da revista D'Magrela, “cheia de desenho e poesia nonsense” 219.  

O D'Magrela, assim como Viajou Sem Passaporte, fazia parte do 

movimento estudantil que voltara às ruas, depois de um longo período confinado 

dentro das universidades, entre eles, afirma Volpato, “o mais influente e estridente 

se chamava Libelu, abreviatura de Liberdade e Luta, um grupo de trotskistas que 

nadava contra a corrente”.220 

Um dos chefes do grupo era o Gordo, um bigodudo à la Obelix que 
estudava Filosofia. Outro era a Clara, moça alta e sorridente que andava 
pela FAU com um cabeludo apelidado de Bicho. Havia um grupo teatral, 
influenciado pelo surrealismo, com o nome de Viajou Sem Passaporte, 
que, em vez de encenar peças, arreliava as peças dos outros. Marcia, irmã 
de Fernando, estudava teatro na ECA e integrava o Viajou. E havia os 
jornais e revistas, todos clandestinos: Cine Olho, Avesso (organizado pelo 

 
215 Ibid. 
216 Ibid. 
217 VOLPATO, Carlos Adão (D’Magrela). Entrevista a Patricia M. Bertucci, por e-mail, 15 fev. 2017. 
218 Ibid. 
219 Ibid. 
220 VOLPATO, Carlos Adão (Cadão). Nós que nem roubávamos tanto. Piauí, São Paulo, n6, mar. de 
2007. Disponível no site: <<https://piaui.folha.uol.com.br/materia/nos-que-nem-roubavamos-
tanto/>>. Acesso em 09 ago. 2019. 
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Rodrigão, da ECA), Dois Pontos, Palavra de Ordem. Essas tribos atuavam na 
USP inteira. Mas eram mais fortes nas faculdades de Comunicações e na 
de Arquitetura. 221 

O GEXTU também esteve presente na Base Dragão. O Grupo Experimental 

de Teatro Universitário (GEXTU) surgiu entre os alunos da PUC e da FGV, a partir 

da ideia de criar um ambiente de aprendizagem em artes cênicas, de 1978 a 1982, 

com Gisele Jacon, Renata Aspis, Marion Strecker, Alan Dubner e outros que 

passaram pelo grupo, como Renato Solnado. Quando o GEXTU tomou 

conhecimento dos grupos que faziam Intervenções Urbanas, explica Alan Dubner, 

logo eles passaram a colaborar entre si: “a gente se encontrava no galpão da Lapa 

do Viajou sem Passaporte para combinar as ações da semana. Foram muitas!”222.  

Justamente nestes termos de colaboração entre os artistas, somada a 

participação do púbico, que se instaurou uma ambiência de festa na praça da Sé 

com as Bases de Ação. A festa pode ser caracterizada pela “aproximação dos 

indivíduos, a produção de um estado de efervescência e a transgressão das 

normas coletivas”223. Além disso, a festa tem “finalidade zero” 224, pois, ainda que 

imanente, não apresenta uma finalidade prática, senão ela mesma.  

 

 
221 Ibid. 
222 MELO, 2013. Op. cit. 
223 DURKHEIM in. FREITAS Op. cit. 
224 DUVIGNAUD in. FREITAS Op. cit. 
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Fig.24. Mapa do percurso realizado pela Base Dragão, do Teatro Municipal até a Praça da Sé, no 
dia do Evento Fim de Década, desenhado para essa pesquisa. Fonte:  Luiz Sergio Ragnole Silva 
(Ls Raghy), membro do grupo Viajou Sem Passaporte, depoimento para Patricia M. Bertucci em 
20 de fevereiro de 2017. 

Na Base Dragão em específico, a arregimentação coletiva, formada pelo 

encontro de indivíduos que o carregava, estava implícita. O que criou um estado 

de efervescência que durou o tempo do percurso do animal, que caminhou entre 

as ruas do centro da cidade de São Paulo. A ação também foi uma transgressão 

em relação a ideia de funcionalidade, pois no decorrer de uma manhã de quinta-

feira, um acontecimento nada cotidiano para uma região onde a maioria das 

pessoas costuma passar apressadamente, rumo ao trabalho ou a algum 
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compromisso. Logo, o dragão mágico, mudou a dimensão da vida cotidiana, da 

ideia de circulação e funcionalidade para o estado de festa, apropriado da 

mitologia chinesa, para quem representa a energia que transforma, pois permite o 

nascimento do novo. 

Entretanto, a Base Dragão foi apenas uma das dezesseis bases organizadas 

pelos artistas que instauraram um ambiente festivo na praça, em forma de 

exercícios lúdicos ou jogos criativos, a partir da arregimentação coletiva, da 

efervescência, da transgressão e da ausência de finalidade. Para isso, desde as 10 

horas da manhã, a coordenação do evento se concentrou no Marco Zero da praça 

e organizou os grupos responsáveis por cada base225. Como anunciado pelos 

artistas e publicado pelos jornalistas, a proposta das bases era introduzir no 

cotidiano da cidade, em plena quinta-feira, no centro de São Paulo, “uma nova 

relação entre as pessoas e os instrumentos de criação: os trabalhos de arte serão 

feitos na hora e a população terá acesso aos materiais dessa produção”226.  

Para convidar o público em geral para participar do evento, os 

organizadores enviaram o projeto das bases para diversos jornais, alguns 

jornalistas apenas divulgaram a carta com a descrição das bases, outros criticaram 

o evento. Como Fernando Cerqueira Lemes que, ironicamente, o denominou 

como “happening Fantástico”, se referindo a ideia de que os anos 70 se 

caracterizaram pela repetição e pela exumação. Segundo ele, “os happenings, a 

arte corporal, o conceitual, a arte postal e outras mídias que já se tornaram 

acadêmicos foram fartamente reprisados, chegando, ao que parece, no fim da 

linha”227, sugerindo que as vanguardas estavam num beco sem saída.  

De fato, a cooptação das vanguardas pelo mercado e o circuito oficial de 

arte era visível e já anunciada pelos críticos Frederico Morais228 e Mário 

Pedrosa229. Entretanto, o que o jornalista não levara em consideração era que o 

evento se opunha a isso, enquanto proposição coletiva, encabeçado pelos artistas 

 
225 OUTISUKA, op. cit. 
226 LEMOS, Fernando Cerqueira. Fim de Década na Praça da Sé. Jornal Folha de São Paulo, São 
Paulo, 09 dez. 1979. 
227 Ibid. 
228 MORAIS, 1979. Op. cit. 
229 PEDROSA, op. cit. 
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que justamente se autodenominavam independentes deste circuito, desde o 

manifesto Acerca de Mitos Vadios230, escrito pelo Viajou Sem Passaporte em busca 

de aproximar os artistas após o evento Mitos Vadios. Por isso, as Bases de Ação 

eram propostas de “situações onde os participantes, artistas ou não, podem 

manipular a própria criatividade, utilizando materiais à sua disposição”231.  

Como coordenadores do evento, os artistas apenas matizavam as 

atividades, no sentido de estimular a relação do público com os materiais e as 

linguagens corporais específicos de cada base. Assim, os artistas partiram do 

universo das vanguardas tardias, radicalizando com a “finalidade zero” das 

propostas, pois uma arte baseada na experiência, avessa ao comércio da arte como 

mercadoria. No sentido contextual, as bases de ação, enquanto situação artística, 

acabaram por reconfigurar o espaço-tempo da Praça da Sé em estado festivo, já 

que ocorreu em pleno “dia da semana”, subverteu a lógica de circulação funcional 

com objetivo único de trabalho e interferiu na circulação dos transeuntes, dando 

vazão ao ócio criativo, em forma-festa232.  

Os artistas não poderiam ter escolhido um espaço melhor para ser 

“desviado”233 para um uso festivo junto ao público. Isso porque a praça da Sé havia 

passado por uma radical transformação urbana, violenta e tecnocrática, pois 

pautada pelo projeto urbano dos militares, que privilegiava o valor de troca em 

detrimento do valor de uso da cidade, enquanto espaço púbico.234 

 

 
230 VIAJOU SEM PASSAPORTE, 1978. Op. cit. 
231 LEMOS, op. cit. 
232 Adoto aqui a aproximação entre o conceito de festa e as vanguardas contraculturais brasileiras, 
proposta por Artur Freitas, com o termo “forma-festa”, que o autor considera como uma dentre as 
muitas manifestações performativas que operaram na década de 1970 (FREITAS, Artur. Festa no 
vazio: performance e contracultural nos encontros de arte moderna. São Paulo: Intermeios, 2017). 
233 LEFEBVRE, 1991(a). Op. cit., p. 167. 
234 Para maiores informeções e comentários técnicos do projeto que demonstram esse controle 
do espaço ver: MILANESI, 2001. Op. cit. 
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Fig.25. Mapa das Bases de Ação, desenhado para essa pesquisa, com a localização das bases fixas 
e móveis espalhadas pela Praça da Sé. Fonte:  Luiz Sergio Ragnole Silva (Ls Raghy), membro do 
grupo Viajou Sem Passaporte, depoimento para Patricia M. Bertucci em 20 de fevereiro de 
2017.  
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Afinal, restringir a circulação do público vai contra a ideia de cidade, que se 

configurou por meio de ambientes que possibilitavam formas de manifestações 

públicas - como praças, assembleias e tribunais -, “que fossem transparentes para 

o uso dos seus participantes”235, nas palavras de Para Oskar Negt, para quem o 

desaparecimento destes ambientes pode levar ao desaparecimento da vida 

urbana e da cultura: “A polis seria a ideia fundamental da cidade. Pode-se dizer até 

que não existe cultura sem cidade. (...) É lá que se desenvolve a cultura e o contato 

com o estranho, um contato aceito e tolerado com o que vem de fora”.236 O que 

amplifica o caráter contextual da ação, é o fato da disposição das bases (Fig.25), 

como descreve Ls Raghy: “no Marco Zero fizemos um cercado de corda e ali ficou 

sendo o centro nervoso do Evento”237. Mas nem todas as bases ficaram fixas em 

apenas um ponto, eles eram apenas um ponto de partida, como na base 1 e 3, em 

que “o pessoal pegava as coisas próximo ao Marco Zero e as levava para os outros 

pontos da praça, principalmente os espelhos d’água”238.  

Além do Dragão, uma das bases que criou bastante efervescência entre os 

transeuntes da Sé foi a Base Lambe-Lambe, formada por um painel de madeira, 

com imagens de personagens, ocos na altura do pescoço, onde as pessoas 

colocaram as cabeças e tiravam fotografias. No painel montado na praça, pessoas 

que não se conheciam fizeram festa e tiraram fotos juntas, e depois aguardaram o 

seu envio pelo correio, como uma memória para a posteridade. A proposta 

relembrou a antiga tradição dos fotógrafos lambe-lambe e transcorreu 

ativamente, de forma ininterrupta, durante todo o evento, juntando 

desconhecidos atrás do painel em que se visualizava “viva 1980” e personagens 

em trajes de festa, que davam as boas-vindas a década em que o regime militar 

terminou. 

O ofício de fotógrafo de rua surgiu por volta de 1915, eles ficaram 

conhecidos como "lambe-lambe" pois lambiam as chapas de vidro que capturavam 

a imagem antes da sua transferência para o papel. Cada clique consumia uma nova 

 
235 NEGT, Oskar. Espaço público e experiência. In.: PALLAMI, Vera (org). Cidade e cultura esfera 
pública e transformação urbana (Org). São Paulo: Estação Liberdade, 2002, p. 21. 
236 Ibid., p. 22.   
237 SILVA, 2017. Op. cit. 
238 Ibid.  
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chapa, que tinha apenas um lado revestido por uma emulsão sensível à luz. Como 

essa camada era invisível, o fotógrafo precisava lamber para sentir o lado mais 

áspero, em que a língua colava, para guiar o posicionamento do vidro na câmera. 

Este profissional, munido de uma câmera-laboratório portátil, clicava a foto, a 

revelava e entregava para os clientes, popularizou o retrato fotográfico, algo que 

inicialmente carregava certa formalidade pois era feito dentro de estúdios, por um 

preço que muitos não podiam pagar. 239  

 

Fig.26. Bases de Ação. A imagem do painel em madeira da Base Lambe-Lambe, com as cabeças de 
alguns participantes anônimos. Fonte: acervo Viajou Sem Passaporte. 

 

 
239 ÁGUEDA, Abílio. O fotógrafo Lambe-Lambe: guardião da memória e cronista visual de uma 
comunidade. Universidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008. 
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O fotógrafo "lambe-lambe" também guardou a memória visual da cidade, 

pois esses personagens ocuparam as ruas, praças, parques e jardins públicos ao 

longo de todo o século XX, principalmente entre as décadas de 1920 e 1950. 

Entretanto, em decorrência das transformações urbanas e do maior acesso à 

fotografia, nos anos 1970 já eram figuras raras. 240 Os artistas independentes 

estavam cientes do valor social e cultural dos lambe-lambes no contexto da 

paisagem urbana paulistana que, assim como eles, levaram procedimentos 

artísticos para as ruas, para fora dos seus estúdios e das galerias, com a intenção 

de popularizar a arte.  

As bases, em estado de festa, se apoderaram do espaço da praça para 

estimular o encontro das pessoas, com ações coletivas, o que a devolveu para o 

seu uso principal - “uma revalorização do uso” 241, pois a realidade urbana nasce 

do valor de uso, em oposição ao valor de troca. Isso se dá por uma especificidade, 

a prática espacial, como a dos artistas que se apropriaram da praça com as Bases 

de Ação, desde o campo da criatividade. 

Do ponto de vista do sistema urbano isso não deve ser entendido de forma 

unilateral, mas relacional, como costuma teorizar o autor, porque a cidade é 

produzida por meio do conflito entre a acumulação do capital e a sua delapidação 

pelas festas, ou ainda, entre o valor de uso e valor de troca242. Dito de outra forma, 

a cidade é obra (valor de uso), mas também é produto (valor de troca): 

A vida urbana pressupõe encontros, confrontos das diferenças, 
conhecimentos e reconhecimentos recíprocos (inclusive no confronto 
ideológico e político) dos modos de viver, dos “padrões” que coexistem na 
Cidade. 243 

Na teoria Lefebvriana, a prática espacial, análoga à dimensão sintagmática 

da linguagem, indica a dimensão material da atividade e interação sociais, com 

 
240 O Museu da Imagem e do Som (MIS-SP), realizou recentemente uma mostra sobre o trabalho 
dos fotógrafos lambe-lambe, que contou parte da história fotográfica de São Paulo ao resgatar 
uma das primeiras coleções do museu. A exposição “Lambe-lambe: os Fotógrafos de Rua na São 
Paulo dos Anos 70”, foi composta por uma coleção de fotos que retratam fotógrafos daquela época 
em atividade, com curadoria de Isabella Lenzi e hoje está on-line no site: 
«https://artsandculture.google.com/exhibit/EQKiczTDBudLLw», consultado em 20 mai. 2019. 
241 LEFEBVRE, 2001. Op. cit., p. 14. 
242 Ibid. 
243 Ibid. 
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foco no aspecto da simultaneidade das atividades. Como, por exemplo, as redes 

de interação e comunicação que se configuram no dia a dia (percurso entre a 

residência e o trabalho) ou o processo de produção (relações de produção e troca). 

Na prática espacial o espaço social aparece como uma rede interligada de 

atividades ou interações que acontecem sobre uma determinada base material 

(morfologia, ambiente construído).244 Neste sentido, o espaço social se conforma 

como um produto atado à realidade, sendo que o “espaço” representa a ordem 

sincrônica245  e o “tempo” denota a ordem diacrônica246 da produção social. Vale 

ressaltar que, na teoria materialista de Lefebvre, a ideia de social significa seres 

humanos que entram em relações entre si por meio de suas atividades e práticas, 

tendo em vista “os corpos em sua corporeidade e sensualidade, sua sensibilidade 

e imaginação, seus pensamentos e suas ideologias”.247 

Ainda sobre a questão do valor de uso, mas agora desde a perspectiva da 

mercadoria (tema implícito na relação dos independentes com a arte), na Base de 

Trocas (Barganha e Souvenir e a Troca Simbólica), um jogo é proposto pelos artistas: 

“uma relação imediata entre pessoas desconhecidas, através de um mesmo código 

[a troca], objetivando um encontro criativo”248. A (fig.27) mostra a negociação de 

um objeto qualquer, enquanto os demais populares acompanham a situação, 

ávidos por jogar. De acordo com Vera Magyar, do Jornal da Tarde, esta base gerou 

curiosidade no público, pois jovens “de longas cabeleiras, óculos redondinhos, 

batinhas, tênis, bolsa, etc. tiraram de caixas de papelão coisas como latinhas 

dessas que os bancos distribuem para os que fazem poupança, talco, lenços” 249, 

ou seja, os organizadores disponibilizaram uma série de objetos já desgastados 

 
244 SCHMID; et al. (Org). Space, Difference, Everyday Life: Reading Henri Lefebvre. Routledge: New 
York, 2008, p. 36. 
245 A ordem sincrônica da realidade social; um estado ou condição de dois ou mais fenômenos ou 
fatos que ocorrem simultaneamente, relacionados entre si ou não. Do ponto de vista da linguística, 
seria o estágio de uma língua considerado num momento dado, independentemente de sua 
evolução histórica. 
246 A ordem diacrônica, o processo histórico da produção social. Do ponto de vista da linguística, 
é a descrição de uma língua ou de uma parte dela ao longo de sua história, com as mudanças que 
sofreu; o conjunto dos fenômenos sociais, culturais etc. que ocorrem e se desenvolvem através do 
tempo. 
247 SCHMID; et.al., 2008. Op. cit., p. 29. 
248 VIAJOU SEM PASSAPORTE; et.al., 1979. 
249 MAGYAR, Vera. A década acabando, e o povo quase indiferente. Jornal da Tarde, São Paulo, 14 
dez. 1979. 
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pelo tempo, e também incitaram as pessoas a efetuar uma troca com aquilo que 

tivessem a mão: “- Procura bem na bolsa minha filha, que sempre tem um 

bagulhinho, explicava para a amiga uma moça que já havia trocado e destrocado 

várias mercadorias”.250  

Tal frase que foi recortada de uma das “negociações” da base presenciada 

pela jornalista e remete ao acúmulo de mercadorias, que rege as sociedades de 

modo de produção capitalista. Mas qual seria o valor desses objetos? Como 

estabelecer uma regra para trocá-los entre os participantes? Dentro da teoria 

Marxista251, as mercadorias, enquanto valor de uso, são incalculáveis, pois 

possuem diversas qualidades, determinado de acordo com a utilidade relacionada 

às suas propriedades físicas. Já o valor de troca, se refere ao tempo de trabalho 

socialmente necessário para produzir uma mercadoria, o que possibilita trocar um 

objeto por outro, mesmo que objetos diferentes quanto ao seu valor de uso e 

desde que o tempo de trabalho social desses produtos tenha sido equivalente 

quanto ao seu valor de troca. A questão da produção da mercadoria é indissociável 

do problema da alienação do trabalho252, pois no campo econômico 

contemporâneo, a “desvalorização do mundo humano aumenta na razão direta do 

aumento de valor do mundo das mercadorias”253.  

 
250 Ibid. 
251 MARX, Karl. O capital: crítica da economia política. São Paulo: Boitempo, 2011. 
252 Pois, à medida em que a automação tornou o mundo do trabalho mais problemático, se ampliou 
a necessidade de revisão do conceito e do mundo concreto do trabalho. A alienação torna o 
trabalho estranhado, porque o trabalhador não se apropria do que é produzido. Ou seja, o indivíduo 
não se reconhece no trabalho, se desumaniza e se distancia de se realizar, o que causa a alienação 
da própria vontade. A produção é coletiva e social, mas o que leva a alienação da produção é a sua 
apropriação por quem controla e explora os meios de produção. 
253 “Partiremos de um fato econômico contemporâneo. O trabalhador fica mais pobre à medida 
que produz mais riqueza e sua produção cresce em força e extensão. O trabalhador torna-se uma 
mercadoria ainda mais barata à medida que cria mais bens. A desvalorização do mundo humano 
aumenta na razão direta do aumento de valor do mundo das mercadorias. O trabalho não cria 
apenas objetos; ele também se produz a si mesmo e ao trabalhador como uma mercadoria, e, 
deveras, na mesma proporção em que produz bens”. In.: MARX, Karl. Manuscrito econômico-
filosófico. São Paulo: Boitempo, 2010. 
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Fig.27. Bases de Ação. A fotografia da base de trocas, da perspectiva dos organizadores para o 
público, mostrando a negociação de um objeto qualquer. Fonte: acervo Viajou Sem Passaporte. 

Assim, na Base de Trocas, o jogo retoma o real, pois se troca produtos, o 

tempo do trabalho e o tempo livre. Um exercício criativo tendo em vista a 

“finalidade zero da festa”254, essa ausência proposital que se refere a uma 

improdutividade do ponto de vista material, em oposição a complexidade 

 
254 FREITAS, 2017. Op. cit., p. 141. 
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capitalista, as categorias que constituem a articulação interna da sociedade e a 

relação direta entre acumulação de capital e exploração da força de trabalho.  

Também se destaca a ideia de “finalidade zero” na Base Guichê de 

Informações. O guichê era uma barraca recoberta de plástico, medindo 1.90m x 

1.30m, instalada em um lugar estratégico da circulação da praça, a saída do metrô, 

onde se oferecia gratuitamente informações absurdas para os transeuntes, o que 

fez bastante sucesso. O guichê agregou o público interessado em comandar o 

disco giratório de informações sem sentido, criando assim um lugar de devaneio 

surrealista. Quais eram as informações do disco giratório? Ninguém se lembra, 

nenhum artista entrevistado soube informar, talvez pelo motivo de que as 

informações não tinham nenhuma finalidade prática, além de instigar a brincadeira 

de girar o disco junto com os populares.  

“Basta!”, esta foi a única informação que ficou em destaque no guichê, no 

centro do disco giratório, porque lembrava, mais uma vez, qual era o mote da Festa 

na praça: dar um basta para a ditatura. Portanto, as ações coletivas de aparência 

festiva do evento denunciavam a “Grande Recusa”255 dos artistas, “como se as 

celebrações estéticas da vida, ainda que amorfas e indefinidas, fossem em si 

mesmas legítimas formas de contestação da razão instrumental”256.  

A festa é uma das consequências do jogo, “é fato mais antigo que a cultura, 

pois esta, mesmo em suas definições mais rigorosas, pressupõe sempre a 

sociedade humana”257 e tem muito em comum com a experiência estética, pela 

capacidade de formalizar o “ficcional de universos imaginários, alternativos, ainda 

que eventualmente derivados do princípio de realidade” 258. Isso, porque “a 

partilha comunal, a invenção de mundos extraordinários, a transgressão das 

normas sociais e a finalidade zero são características presentes tanto na festa 

quanto na arte”.259 

 
255 MARCUSE, 1975. Op. cit. 
256 FREITAS, 2017. Op. cit., p. 62. 
257 HUIZINGA, Johan. Homo Ludens: o jogo como elemento da cultura. São Paulo: Perspectiva, 2012, 
p. 3. 
258 FREITAS, 2017. Op. cit., p. 66. 
259 Ibid. 
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Fig.28. Bases de Ação. Rafael França (3Nós3) montando a Base Guichê de informações na Praça 
da Sé, com o olhar atento dos curiosos que passavam. Alguns ofereciam ajuda, outros um olhar 
curioso, e aqueles mais apressados seguiam a caminho das suas obrigações diárias. Fonte: Alan 
Dubner (GEXTU). Fonte: acervo Viajou Sem Passaporte. 
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Fig.29. Bases de Ação. A montagem do disco giratório no atelier do Viajou. Da esquerda para a 
direita: Alan Dubner (GEXTU), Rafael (3Nós3) e Celso Seabra Santiago (VSP) e Gisele (GEXTU). 
Fonte: acervo Viajou Sem Passaporte. 
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3.2. O corpo como motor  

 

Algumas das bases do Evento Fim de década foram propostas de jogos 

corporais, em que os artistas convidavam os transeuntes para cantar, dançar ou 

atuar de modo efêmero e festivo. O que se configura como uma prática corpórea 

para ser mostrada e partilhada, uma ação pública e presencial, como diria Jacque 

Rancière. O autor considera que a eficácia da “política da arte” se divide em três 

formas: “a lógica representativa, que quer reproduzir efeitos pelas representações, 

a lógica estética que produz efeitos pela suspensão dos fins representativos e a 

lógica ética, que quer que as formas da política se identifiquem umas com as 

outras” 260. Entendo que as bases de ação se aproximam desta última, da lógica 

ética, que entende de forma homologa a arte e as práticas sociais, como no 

raciocínio de Frederico Morais sobre as vanguardas contraculturais, que se 

valeram do corpo do artista como motor para sustentar o caráter ético da arte, no 

contexto brasileiro, de “terceiro mundo”, pois: “é a ele que a obra leva. À 

descoberta do próprio corpo. O que é de suma importância em uma época em que 

a máquina e a tecnologia alienam o homem não só de seus sentidos, mas de seu 

próprio corpo.”261  

Assim, na Base Música, os artistas responsáveis pela organização tocavam 

os seus instrumentos, enquanto o público inventava letras ao microfone.  Durante 

o ato performativo, as melodias foram sendo criadas e misturadas com barulho 

que existia no local, numa prática corpórea ostensiva que agenciou a partilha dos 

sentidos no decorrer da ação. De acordo com as anotações dos organizadores, 

registrado no texto do catálogo: 

12h30 – Sé. Caos. Invasão. O que se vê nos microfones é mais do que 
música aleatória, é um fato aleatório. Tudo é inaudível. 

16h00 – Tudo muito organizado. Partida! Letra de samba com fundo de 
blues... um estranho brilho nos olhos dos cantores: um microfone é um 
microfone ou um momento de poder? A estrutura do show serve para um 
jogo público e coletivo com a matéria musical? Os instrumentos 

 
260 RANCIÈRE, 2005. Op. cit., p. 68. 
261 MORAIS, Frederico. Contra a arte afluente: o corpo é o motor da “obra”. Revista de Cultura 
Vozes, Rio de Janeiro, n. 1, jan./fev. 1970, p. 59. 



103 
 

tradicionais (individuais) são adequados para um jogo criativo? Vale a 
pena, do ponto de vista dos músicos, fazer a proposta funcionar a 
qualquer preço – inclusive abrindo mão do fazer?262 

De acordo com LS Raghy, os participantes do evento demoraram para 

entrar no jogo, pois “o que se via nos microfones é mais do que música aleatória, 

é um fato aleatório”, mas depois de algumas horas de tentativas frustradas, a 

situação se efetivou “letra de samba com fundo de blues... um estranho brilho nos 

olhos dos cantores”263. Nas palavras dele: 

“Karaokê e rap ‘avant la lèttre!?’ Ou talvez: ‘automatismo + karaokê = 
automaraokê’. Havia uma base melódica sobre a qual o Crooner (um 
popular) improvisava.  Demorou, entretanto, para engrenar. E quando 
acabou, deixou uma série de dúvidas, conforme o texto do catálogo 
registra.264 

Segundo o jornal O Estado de São Paulo, que cobriu parte do evento, a Base 

Música “cuja proposta deveria colocar em crise a relação músicos formados e 

músicos de ouvido, procurando por meio de um programa de calouros fazer com 

que o público cantasse e tocasse num palco improvisado”265, não foi 

compreendida e por isso muito criticada. O jornal explica que, apesar do “grande 

esforço para manterem ao seu lado dois ou três offices-boys, que não conseguiram 

entender a mistura de soul com rock, e muito menos ficar à vontade diante de 

moças bem vestidas, que os convidavam (sem graça) para dançar” 266. No entanto, 

ao que parece, a reportagem do jornal apenas acompanhou o início do evento, 

quando tudo ainda estava inaudível, mas, a partir das 16hs, a coisa mudou de 

acordo com o catálogo do evento transcrito acima. Além disso, ao contrário do 

que diz o jornal, o número de participantes era grande e todos parecem bem à 

vontade com a ação, tanto que um popular está ao microfone, junto com Paulinho 

Barnabé na bateria, Tonho Penhasco na guitarra e Beto Melo (VSP) com uma placa 

em formato de pera, que infelizmente só aparece parcialmente na imagem.  

Mas, por que Beto segura uma pera durante a performance? Todos devem 

estar se perguntando. Ls Raghy explicou que o improviso fazia parte da ação, isto 

 
262 VIAJOU SEM PASSAPORTE, et.al., 1979. Op. cit. 
263 Ibid. 
264 Ibid.  
265 [Sem autor]. ‘Fim de Década’, uma festa sem participantes. O Estado de São Paulo, São Paulo, 14 
dez. 1979. 
266 Ibid. 
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é, incorporar elementos que fossem surgindo e essas placas de pera tinham sido 

distribuídas na praça, como propaganda, por algum varejista da região – ele não 

soube dizer o nome da empresa. Além disso, como havia uma quantidade enorme 

dessas peras, os organizadores as transformaram em brindes, para presentear as 

pessoas que se dispuseram a participar da proposta. No entanto, no final do dia as 

peras ficaram escassas e quase houve briga entre os participantes: “Lembro 

perfeitamente de um sujeito que, logo após sua performance, veio cobrar a pera: 

— Cadê minha pera, cadê minha pera?”267  

Deste modo, a Base Música foi uma prática de criação coletiva, que não 

explorou apenas as capacidades musicais dos performers, mas incorporou a ação 

dos participantes, com o microfone aberto para a sua livre expressão. O elemento 

lúdico é inerente à música e à estrutura do jogo, pois existe entre eles um laço 

relacional, “em diversas línguas se chama ‘jogo’ à manipulação dos instrumentos 

musicais”, Huizinga supõe a existência de alguma razão psicológica para isso e 

enumera os seus elementos em comum: “o jogo situa-se fora da sensatez da vida 

prática, nada tem a ver com a necessidade ou a utilidade, com o dever ou com a 

verdade (...) isso pode aplicar-se também à música”268.  

 

 

 

 

 

 
267 SILVA, Luiz Sergio Ragnole (VSP). Depoimento do acervo Viajou Sem Passaporte. 
268 HUIZINGA, 2012. Op. cit., p. 177. 
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Fig.30. Bases de Ação. Tonho Penhasco cantando ao microfone aberto, de improviso, na Praça 
da Sé, enquanto os músicos tentavam acompanhar, na Base Música. Descrição e imagem: acervo 
Viajou Sem Passaporte. 
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Fig.31. Bases de Ação. Ao microfone um popular, na bateria Paulinho Barnabé, na guitarra Tonho 
Penhasco e segurando uma pera gigante de madeira Beto Melo. Beto está à esquerda na 
fotografia e infelizmente só pode ser visto pela metade. Descrição e imagem: acervo Viajou Sem 
Passaporte. 

 



107 
 

Dentro do campo da performance, há que se mencionar exemplos que 

trabalham especificamente no vasto campo da criação musical, com os 

estereótipos de interpretação e de uso de instrumentos, como a "música de ação" 

do italiano Giuseppe Chiari (1926-2007), membro do grupo Fluxus, além de muitos 

outros - “Charlemagne Palestine, Fabrizio Plessi, Cristina Kubitsch, Laurie 

Anderson e Joe Joner”269. No caso brasileiro, Jocy de Oliveira realizou a 

experiência caleidoscópica Vexations no espaço púbico de Curitiba, no VI Encontro 

de Arte Moderna, em 1974.  

Vexations foi projetada para “intervir no espaço da cidade, fazendo dos 

transeuntes o público-alvo da ação”270, segundo Jocy de Oliveira. Para isso, um 

piano com um sistema de amplificação sonora foi instalado em um módulo de 

acrílico transparente, dentro de um quiosque situado na Boca Maldita, uma praça 

no centro da cidade de Curitiba. Seria necessário um número específico de 

pianistas voluntários para executar o concerto inaugural de John Cage por 18 

horas e 40 minutos, como planejado por Jocy, mas devido ao comparecimento de 

um número menor de pianistas, a duração da ação se reduziu para 6 horas e 40 

minutos. O que já foi suficiente para criar reações diversas no púbico: “alguns 

próximos da histeria não puderam suportar tanta estimulação. Outros aceitaram 

pacificamente a repetição hipnótica da melodia de Satie”271; após setenta anos de 

sua composição por Erik Satie, como uma obra seminal das vanguardas, Vexations 

estreou em 1963, coordenada por Jonh Cage em Nova York, então professor de 

Jocy de Oliveira. Se quisermos fazer uma comparação entre Vexations e a Base 

Música, o diferencial em São Paulo foi que os transeuntes não eram o “público o 

alvo da ação”, mas convidados para criar a performance de forma participativa.  

 
269 GLUSBERG, Jorge. A arte da performance. São Paulo: Perspectiva, 2013, p.47. 
270 FREITAS, 2017, p. 349. 
271 FREITAS, 2017. Op. cit., p. 357. 
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Fig.32. Bases de Ação. No primeiro plano, os organizadores da base dançam com os participantes 
e, o fundo da imagem, muitas pessoas observam a ação, na praça e na escadaria da Catedral da Sé. 
Fonte: acervo Viajou Sem Passaporte. 

 

Na Base Dança a proposta era dispor irregularmente as letras “x, y, z” no 

chão de forma arbitraria e depois determinar uma “manipulação espaçográfica”272 

para os participantes dançarem, por exemplo: realizar a trajetória x-y-z-x, sob 

qualquer ritmo. Na (fig.32), apesar de não ser possível ver as letras no piso, parece 

que a mulher com braços abertos no primeiro plano pula de uma letra para outra, 

enquanto os demais dançam livremente, sem se atentar para as regras da base. O 

público dançando suas próprias composições se aproxima da fala de Huizinga, 

sobre a dança ser o “modo mais íntimo”273 na relação entre a festa e o jogo: “não 

 
272 VSP, et.al., 1979. Op. cit. 
273 HUIZINGA, 2012. Op. cit., p. 25. 
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é que a dança tenha alguma coisa de jogo, mas, sim, que ela é uma parte integrante 

do jogo: há uma relação de participação direta, quase de identidade essencial” 274.  

(...) dança é muito especial, pois é ao mesmo tempo musical e plástica: 
musical porque seus elementos principais são o ritmo e o movimento, e 
plástica porque está inevitavelmente ligada à matéria. Sua interpretação 
depende das limitações do corpo humano, e sua beleza é a do próprio 

corpo em movimento. 275 

Enquanto performance, a proposta de “realizar a trajetória x-y-z-x, sob 

qualquer ritmo”, apresenta uma clara intenção de desarticulação dos mecanismos 

clássicos da dança, empregado por artistas como “Robert Wilson, Richard 

Foreman, Bruce McLean, Ian Breakwell, Norma Jean Deak, Adrian Piper e Julia 

Heyward”276.  

Também nesta linha, mas desde o campo do teatro, seguiu a Base 

Representação, para isso, “a improvisação assumiu uma importância fundamental; 

nada poderia ser previsto” 277. Nas palavras dos organizadores, a ideia era “usar 

um jogo simples, onde o importante era ‘o fazer’ e não o quê” 278, para isso, roupas 

e acessórios foram disponibilizados em um varal, para o público criar. Na (fig.33) 

o varal está ao fundo da base, junto ao público que assiste e, no primeiro plano, 

Sandra Gomes (D’Magrela), uma das organizadoras, vestida de chapéu e casaco. 

Pode se ver também, sentado no chão, um participante vestido com chapéu e colar 

de flores, que coloca a mão na cabeça. Ao lado esquerdo, alguém agachado solta 

gargalhadas. Ao lado direito, outra pessoa em pé, está vestida com algo que se 

parece um capacete de obras. Sandra apresentou os códigos teatrais para depois 

destruí-los, em busca de novas formas de expressão: “É fácil gente, não tem 

segredo. Junta quatro aqui, escolhe uma roupa, combina e sai fazendo. Não 

precisa ter lógica”279.  

 
274 Ibid., p.184. 
275 Ibid., p.185. 
276 GLUSBERG, 2013. Op. cit., p. 47. 
277 VIAJOU SEM PASSAPORTE, et.al., 1979. Op. cit. 
278 Ibid. 
279 MAGYAR, 1979. Op. cit. 
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Fig.33. Bases de Ação. No centro da imagem, de chapéu, Sandra Gomes, na organização da Base 
Representação Teatral: “Delimita-se um espaço e... começam a acontecer coisas! Só isso já 
suficiente para se divertir com teatro. Umas roupas velhas também ajudam. O resto fica por conta 
da imaginação. Simples, barato, prático. O público gostou”. Fonte: depoimento de Ls Raghy, 
acervo Viajou Sem Passaporte. 

 

Esta base retoma o método do Viajou Sem Passaporte, os jogos criativos, 

já apresentado aqui, nos antecedentes. Os experimentos do VSP tiveram início no 

campo teatral, eles ganharam um concurso280 e permaneceram em residência 

artística no Teatro Eugênio Kusnet, de julho a setembro de 1978, período em que 

deram início ao método de trabalho baseado no viés lúdico dos jogos, em oposição 

à representação. A partir desta residência, o VSP realizou uma série de invasões 

em peças teatrais e passou a se considerar como um grupo de criatividade, pois, 

 
280 O concurso foi organizado pelo Serviço Nacional de Teatro – SNT, um órgão governamental 
criado desde 1937 para desenvolvimento da linguagem dramática e cênica. 
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para eles, grande parte da produção teatral havia perdido a possibilidade do 

imprevisível, do desconhecido ocorrer. Assim, eles passaram a experimentar “o 

que acontece quando o público toma a iniciativa com relação àquele fato que está 

ocorrendo [no palco]” e instigar o que consideravam que o teatro tinha de mais 

interessante: “a arte ao vivo!”281.  

Em relação as características formais do jogo, o método do VSP, aplicado 

na base, se aproxima bastante da definição de Huizinga, que o considera como 

uma atividade livre, "não-séria", exterior à vida habitual, capaz de absorver o 

jogador de forma intensa, desligada de interesse material, praticada dentro de 

limites espaciais e temporais próprios, segundo certas regras.  Ainda que 

diferentes do autor no sentido de “promover a formação de grupos sociais com 

tendência a rodearem-se de segredo e a sublinharem sua diferença em relação ao 

resto do mundo por meio de disfarces ou outros meios semelhantes”282, pois o 

método do VSP queria ser empregado de forma púbica, por isso o grupo saiu do 

atelier e se dedicou a realizar as intervenções urbanas, como o Evento Fim de 

Década. 

Ainda de acordo com Huizinga, a função principal do jogo, pode ser “uma 

luta por alguma coisa ou a representação de alguma coisa”, de maneira que 

“representar significa mostrar, e isto pode consistir simplesmente na exibição, 

perante um público” 283.  

Assim, as Bases de Ação performaram o “basta!” para a censura e a violência 

ditatorial direcionada para os corpos dos cidadãos da cidade de São Paulo. Pois as 

bases foram “jogos”, que enquanto propostas participativas organizadas pelos 

artistas, para acontecer de fato, dependiam dos modos de atuação dos 

transeuntes: Jogar não é "fazer", no sentido habitual; não se "faz" um jogo da 

mesma maneira que se "faz" ou se "vai" pescar, ou caçar, ou dançar; um jogo muito 

simplesmente "se joga".284 

 
281 VIAJOU SEM PASSAPORTE, 1984. Op. cit., p. 118. 
282 HUIZINGA, 2012. Op. cit., p. 185. 
283 Ibid., p. 16. 
284 Ibid., p. 43. 
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Neste sentido, o fato da maioria dos transeuntes pararem apenas para 

observar e não para dançar, representar, atuar, não é necessariamente um 

problema para os artistas. Quem parou para ver também estava no jogo, apesar 

das críticas dos jornais, que apontavam como um problema muitos transeuntes 

pararam apenas para “observar” e não para “participar”, como a da jornalista Vera 

Magyar285. A participação do púbico foi boa e dentro daquilo que os organizadores 

esperavam conseguir com o trabalho de intervenção urbana, segundo Hudinilson 

Jr. e Rafael França (ambos do 3Nós3), o objetivo era “aprender no sentido de 

observar a reação das pessoas e o que sentimos foi que há uma carência de 

oportunidade de expressão, porque o público realmente se envolveu desde que 

chegamos aqui de manhã para montar nosso material” 286. A questão do 

espectador, é o principal interesse do Viajou Sem Passaporte, e 

consequentemente atravessa todo o Evento Fim de Década, pois é imprescindível 

para traçar as relações entre arte e a política: a questão do espectador, ou da 

“quarta parede” que separa os artistas das pessoas287. 

A ideia de que “Ser espectador é estar separado ao mesmo tempo da 

capacidade de conhecer e do poder de agir”288 é um equívoco, nos termos de 

Jaques Rancière, para quem as propostas de emancipação intelectual podem 

auxiliar a reformular este problema. Afinal, “oposições - olhar/saber, 

aparência/realidade, atividade/passividade - são coisas bem diferentes das 

oposições lógicas entre termos bem definidos” 289, pois definem o que o autor 

denomina como “uma divisão do sensível, uma distribuição apriorística das 

posições e das capacidades e incapacidades vinculadas a essas posições” 290, 

portanto são alegorias encarnadas da desigualdade, em que permanece uma 

estrutura que opõe duas categorias: “os que têm uma capacidade e os que não a 

têm.” 291 

 
285 MAGYAR, 1979. Op. cit. 
286 Ibid. 
287 RANCIÈRE, J. O Espectador Emancipado. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2012, p.10. 
288 Ibid., p.8. 
289 Ibid., p.16. 
290 Ibid., p.17. 
291 Ibid. 
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Para Rancière, a “emancipação”, começa justamente quando a oposição 

entre olhar e agir é questionada, “quando se compreende que as evidências que 

assim estruturam as relações do dizer, do ver e do fazer pertencem à estrutura da 

dominação e da sujeição”292. Olhar é uma ação que pode confirmar ou transformar 

essa distribuição das posições, porque o espectador também age ao observar: 

Ele observa, seleciona, compara, interpreta. Relaciona o que vê com 
muitas outras coisas que viu em outras cenas, em outros tipos de lugares. 
Compõe seu próprio poema com os elementos do poema que tem diante 
de si. Participa da performance refazendo-a à sua maneira, furtando-se, 
por exemplo, à energia vital que esta supostamente deve transmitir para 
transformá-la em pura imagem e associar essa pura imagem a uma história 
que leu ou sonhou, viveu ou inventou. Assim, são ao mesmo tempo 
espectadores distantes e intérpretes ativos do espetáculo que lhes é 
proposto.293 

Nas Bases de Ação, os corpos vivos dos artistas-organizadores, em praça 

pública, se dirigem aos corpos dos transeuntes, ambos no mesmo espaço, para 

fazer da ação-propositora o vetor de “um sentido de comunidade”. Mas, diante de 

uma performance, os indivíduos traçam o seu próprio caminho, articulam os atos 

e os signos diante deles. Rancière defende que o poder comum dos espectadores 

não decorre de sua qualidade de membros de um corpo coletivo ou de alguma 

forma específica de interatividade, mas do seu poder de traduzir e relacionar as 

informações com a sua própria aventura intelectual, que é, ao mesmo tempo, o 

que o torna singular e semelhante a qualquer outro: “É a capacidade dos anônimos, 

a capacidade que torna cada um igual a qualquer outro. Essa capacidade é exercida 

através de distâncias irredutíveis, é exercida por um jogo imprevisível de 

associações e dissociações.”294 

 

 

 

 

 
292 Ibid. 
293 Ibid. 
294 Ibid., p. 21. 
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3.3. A estética do precário  

 

Com o uso de materiais precários, as Bases de Ação positivaram uma arte 

pobre, o que converge novamente para o objetivo de Frederico Morais, presente 

no texto “Contra a arte afluente”295. Em outras palavras, as bases propunham o 

uso estético de materiais mais baratos e acessíveis, em oposição aos dispositivos 

tecnológicos manipulados pelos artistas nos países afluentes, “o que é de suma 

importância em uma época em que a máquina e a tecnologia alienam o homem 

não só de seus sentidos, mas do seu próprio corpo”.296 O que deu sustentação 

para o caráter ético da arte, em países como o Brasil e outros da América Latina, 

pois ampliou o conceito de “obra” de arte, ao incluir à arte conceitual, além do 

caráter performático, a criatividade improvisada e precária de materiais pobres: 

“(...) a arte pobre, tropical, subdesenvolvida, mostra que o ‘plá’ está na ideia e não 

nos materiais ou na realização”. 297 

A Base Cinema por exemplo, foi construída com madeira e plástico baratos, 

os mesmos que geralmente são empregados em obras de construção civil. Celso 

Seabra Santiago (VSP) explica que a base era uma sala com retroprojeção, 

equipada com uma tela grande protegida da luz externa, o suficiente para que o 

público pudesse assistir da calçada, e o projetor era uma super 8, “tudo 

artesanal”298, conclui ele. A proposta da base era encontrar novos espaços 

possíveis para projeção de filmes, com o objetivo de fugir dos espaços 

convencionais e indeterminar o tempo da experiência, pois havia a presença dos 

autores dos filmes durante a projeção, que interviram para provocar o púbico a 

debater sobre os filmes. Essa foi a única base a apresentar “obras acabadas” ao 

público (os filmes), para “colocar em crise a relação artista/obra/público”. Ainda 

segundo os artistas, esta relação, “foi questionada e transformada em perguntas. 

 
295 MORAIS, 1970. Op. cit., p. 59. 
296 Ibid., p. 58. 
297 Ibid., p. 57. 
298 SANTIAGO, Celso S. Depoimento sobre fotografia, acervo do Viajou Sem Passaporte. 
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E respostas? Não as temos. Arriscamos tudo, então. Não se trata de mudar as 

regras do jogo, e, sim de inventá-las”299.  

 

Fig.34. Bases de Ação. Construção da estrutura da Base Cinema, com Renata Lima Aspis, Sandra 
Silva Coutinho, Celso Seabra Santiago e Fernanda Pompeu. Fonte: acervo Viajou Sem Passaporte. 

 

Na reunião preparatória (Fig.35), no mezanino do atelier do VSP, situado 

em um galpão no bairro da Lapa, pode-se ver Beto Melo (VSP): “Eu estou tão 

concentrado e compenetrado que provavelmente, cinco minutos depois da foto, 

tive alguma ideia estapafúrdia”300. A ideia a qual Beto se refere foi a de construir 

uma sala de projeção na praça, utilizando-se madeira e cobertura de plástico, foi 

 
299 VIAJOU SEM PASSAPORTE, et.al., 1979. 
300 MELO, Roberto (VSP). Depoimento sobre fotografia, acervo do Viajou Sem Passaporte. 
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de Beto Melo (VSP), mas, durante a construção, os artistas constataram que da 

teoria à prática vai um longo caminho. Segundo os organizadores, o público 

realmente se envolveu na construção da base, mais do que na projeção ou no 

debate sobre os filmes. O púbico colaborou desde que os artistas chegaram para 

iniciar a produção do evento, de madrugada, comenta Ls Raghy (VSP): “depois de 

cada um dar umas quinhentas marteladas para poder enfiar um prego no caibro, o 

monstrengo [estrutura] só saiu do chão porque o povo assumiu a obra - e, nesse 

sentido, cumpriu-se o programa do evento”301.  

 

Fig.35. Reunião preparatória no mezanino do galpão do VSP. Estão presentes Tide Borges, Alan 
Dubner, Tonho Penhasco, Roberto Melo, Carlos Alberto Gordon, Beatriz Caldana Gordon, Sandra 
Gomes e Paulo Zocchi. Beto Melo (VSP) está sentado sobre a poltrona, olhando diretamente para 
a direção da câmera fotográfica. Fonte: acervo Viajou Sem Passaporte. 

 
301 SILVA, Luiz Sergio Ragnole (VSP). Depoimento sobre fotografia, acervo do Viajou Sem 
Passaporte. 
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Na Base Bexiga/ Spray /Fita Crepe/ Barbante os materiais oferecidos para 

as proposições criativas eram simples, baratos e acessíveis, para serem 

relacionados pelo público a partir das instruções dos organizadores. Por exemplo, 

a fita crepe e o barbante, junto ao corpo dos transeuntes, para formar esculturas 

móveis na escadaria da Catedral da Sé; o spray para grafitar os tapumes colocados 

no local da base; a bexiga colorida (cerca de 700 unidades) para ser inflada e 

lançada nos espelhos d’água. Entretanto, a ação com fita crepe e barbante não 

ocorreu, nas palavras dos próprios artistas: “devido à falta de iniciativa dos 

responsáveis pela base”. Diferente do painel de spray, que começou a dar 

resultados com o público depois que um dos organizadores da base começou a 

testá-lo no painel, pois antes disso, os passantes ou contemplavam os painéis ou 

levavam embora os sprays. Na (fig.36), um popular está em ação, grafitando o 

painel, enquanto outro observa as mensagens. o que mostra a necessidade de um 

local para se expressar.  

  

Fig.36. Bases de Ação. Base bexiga/ spray /fita crepe/ 
barbante, “o grafite teve seu lugar ao sol da Sé”. Fonte: 
Revista Manchete e descrição acervo Viajou Sem 
Passaporte.  

Fig.37. Bases de Ação. Base Papel 
e tinta. Fonte: acervo Viajou Sem 
Passaporte. 
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Fig.38. Bases de Ação. O público em ação, enchendo as bexigas e criando com elas formas diversas, 
em vota do marco zero. Mais tarde elas seriam jogadas no espelho d'água da Sé, segundo planejado 
pelo responsável pela base, que neste caso, era o Ls Raghy. Fonte: acervo Viajou Sem Passaporte. 

 

Já as bexigas coloridas funcionaram imediatamente, elas fizeram a alegria 

do público ao serem lançadas na fonte da praça. Além do aspecto lúdico desta 

base, o fato dela ser móvel ampliou a presença dos “materiais pobres” na praça, 

usados pelos transeuntes para criar esculturas efêmeras de bexiga, que flutuaram 

agitadas pela fonte no espelho d’água.  
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Fig.39. Bases de Ação. As bexigas flutuando no espelho d'água, com a cascata ao fundo (copio 
aqui a foto invertida como no catálogo). Fonte: acervo Viajou Sem Passaporte. 

(...) houve um instante neste — happening, performance, intervenção, 
flashmob, ocorrência (essa ninguém ainda usou, fora a polícia) — que 
lembro de subir no Marco Zero, levantar as massas e direcioná-las rumo a 
um mundo melhor. E se houve um momento na minha vida em que me 
senti um Moisés, levando seu povo para a terra prometida, foi esse. 
Munidos de bexigas coloridas, e c/ a alma plena de entusiasmo lúdico, 
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dirigimo-nos todos, sob minha liderança, cabe repetir, ao espelho d'água 
e jogamos as bexigas lá, onde ficaram boiando numa espécie de alegria 
silenciosa, e um tanto quanto patética. Pode soar meio cabotino falar da 
própria atuação, mas estou sendo muito mais modesto que Moisés, que 
escreveu 5 livros, nos quais ele é "O Bom" טוב (em hebraico google), e 
aparece conversando até com Deus, coisa que não cheguei a fazer. A 
verdade, entretanto, é que não conheço ninguém que pode se dirigir aos 
descendentes, com a cabeça erguida, e exclamar orgulhoso: — Meus 
netos, eu fiz o povo jogar bexigas coloridas no Espelho D'água da Sé!302 

Na Base Papel e tinta, a concepção visual dos painéis se confundia com os 

de Spray da base anterior, com a diferença que tais suportes eram forrados com 

papéis de 3,5x2metros para receber pinturas com pincéis, para serem expostas 

em varais. A intenção desta base era que houvesse uma sobreposição dos 

desenhos entre os participantes, para isso, em um tempo determinado, os 

organizadores solicitavam o revezamento entre eles. A ideia recebeu adesão do 

público, na (Fig.37) é possível ver duas pessoas desenhando simultaneamente 

sobre o mesmo papel apoiado sobre o painel, no entanto, os organizadores da 

base afirmam que “por ironia, o que se via era sempre um novo esquema visual 

que se sobrepunha ao anterior”303.  

Na Base Caixas de Papelão o material empregado era bastante familiar para 

os transeuntes, a ideia era que as caixas fossem trabalhadas levando em 

consideração “formas/cor/elementos/espaços, a partir do estímulo lúdico” dos 

organizadores, em diferentes pontos da praça, como pode ser visto no mapa. Os 

participantes se envolveram, as caixas foram montadas, desmontadas e mudadas 

de lugar, até se desfazerem após intenso uso. Nesta base, os participantes criaram 

“composições precárias” com as caixas. As caixas amarelas foram distribuídas na 

área da escultura Garatuja de Marcello Nitsche, localizada na entrada esquerda do 

metro, próxima à catedral. Não exatamente na praça, mas piso do metrô, como se 

pode ver na (Fig.41), as caixas foram compostas em diálogo com a escultura 

existente, a Garatuja, tanto na horizontalidade quanto na cor.  

 
302 SILVA, Luiz Sergio Ragnole (VSP). Depoimento sobre fotografia, acervo do Viajou Sem 
Passaporte. 
303 VIAJOU SEM PASSAPORTE, et.al., 1979. Op. cit. 
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Fig.39. Mapa da Base Caixas de Papelão e a sua movimentação pelo espaço da praça: 1. caixas 
amarelas, 2. caixas vermelhas e 3. caixas azuis, desenhado para essa pesquisa. Fonte: Luiz Sergio 
Ragnole Silva (Ls Raghy), depoimento para Patricia M. Bertucci em 20 de fevereiro de 2017. 

 

Fig.40. Bases de Ação. Caixas azuis, localização n.3 no mapa da Base Caixas de Papelão, 
dispostas nas proximidades do espelho d’água da praça. Fonte: acervo Viajou Sem Passaporte. 
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Fig.41. Bases de Ação. Caixas amarelas, localização n.1 no mapa da Base Caixas de Papelão. Fonte: 

acervo Viajou Sem Passaporte. 

 

A ação com clara intenção escultórica, acabou por instaurar uma ambiência 

um tanto caótica, em que o conjunto de caixas está em diferentes posições - em 
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pé, deitada, aberta, fechada e sem ser montada. Tal intenção também se observa 

no espaço das caixas azuis, que foram dispostas de forma irregular e cobriram um 

espaço amplo da praça, em frente a fonte, tanto que a composição se dá em 

oposição a horizontalidade da borda do espelho d’água, com as caixas azuis 

sobrepostas, umas às outras. Além dos dois totens sobre o beiral, na (Fig.40) pode-

se ver um participante abandonando propositalmente uma caixa à deriva no 

espelho d’água, para logo se deteriorar, dada a fragilidade do seu material, em 

contato com a água. Não encontramos imagens das caixas de cor vermelha, mas 

de acordo com o catálogo do evento, elas foram sustentadas sobre dois bancos, 

dispostos do lado direito da praça, logo em frente ao quartel do corpo de 

bombeiros.  

 

Fig.42. Bases de Ação. Uma criança brinca com os cubos de isopor na Base Escultura de Vento, 
enquanto o equipamento apresenta problemas no jato de ar. Fonte: acervo Viajou Sem 
Passaporte. 

 

Também com uma vontade escultural, a Base Escultura de Vento propunha 

utilizar um compressor de ar para fazer flutuar alguns materiais e estimular a 

criatividade dos participantes. O equipamento deveria ser capaz de soprar um 

pequeno tufão para que os populares pudessem movimentar diversos materiais, 

como bolas de isopor, papel picado e até mesmo os seus corpos. Na (Fig.42) uma 

criança se diverte com os cubos de isopor, porém, em razão de um problema com 
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o equipamento, a base ficou apenas na imaginação, apesar de diversas tentativas 

dos organizadores de colocar o equipamento em funcionamento (Fig.43). 

 

Fig.43. Bases de Ação. Os organizadores da Base Escultura de Vento tentando colocar o 
equipamento em funcionamento na praça. Fonte: acervo Viajou Sem Passaporte. 

 

Assim, relacionar materiais pobres com o contexto da praça - como o corpo 

e o marco zero, as bexigas e os espelhos d’água, as caixas de papelão e as 

esculturas existentes -, foram propostos pelos organizadores das bases e 

retomaram as polêmicas sobre a reforma e a implantação das esculturas, que não 

agradaram muito ao público, conforme publicado em algumas reportagens de 

jornais. Por exemplo, a escultura formada por placas de aço vincadas e pintadas 

em poliuretano na cor amarela, a Garatuja de Marcello Nitsche, que pesa três 

toneladas e ocupa uma área de 37m2, foi escolhida “por sua monumentalidade”, 

assim como as demais obras encomendadas para o “museu aberto da Sé”, como 

informa Domingos Theodoro de Azevedo Neto, presidente da comissão formada 

por técnicos da Emurb e da Secretaria da Cultura304. No entanto, o comerciante 

Gilberto Barcha diz não ter entendido as obras de arte ali: “depois que a gente se 

 
304 [Sem autor]. Os presentes, na Sé. O Estado de São Paulo, São Paulo, 26 jan.1979.  
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acostuma com a horrível arquitetura da praça, eles inventam mais novidades”305. 

A obra de Nitsche foi a primeiro “presente” para o aniversário de 425 anos de São 

Paulo”, das 14 esculturas encomendadas pela prefeitura para serem instaladas na 

praça reformada. No entanto, tal presente foi bastante criticado306, 

principalmente com relação ao valor gasto na sua implantação, “até agora, pelo 

menos, as críticas e as piadas são maiores que os elogios”307, diz a reportagem da 

Folha de São Paulo.  

Apesar de Nitsche definir a sua obra como uma crítica em relação à 

reforma, pois um contraponto ao desenho cartesiano da praça, interferindo na sua 

rigidez de formato, enquanto arte pública que fazia parte do “museu aberto da 

Sé”, ela fazia parte do seu projeto. Com o “museu aberto da Sé” o Estado ditatorial 

buscava apresentar uma imagem civilizada, ao mesmo tempo em que limitava o 

uso da praça e agia de forma violenta com os cidadãos. Vale destacar que o 

emprego de obras de arte pública para defender interesses deste tipo, como 

afirma Malcolm Miles, no seu estudo sobre as contradições da arte pública308, é 

uma prática que ganhou forças no período da Guerra Fria309, pois ela passou a ser 

associada à liberdade intelectual no Ocidente, assim, se tornou propaganda 

empregada pelo Estado. Mas não apenas, pois o capital também passou a se 

utilizar da arte em contexto público, por exemplo, com esculturas que compõem 

 
305 Ibid. 
306 [Sem autor]. Arte na sé, um presente que o povo já critica. Folha de São Paulo, São Paulo, 25 
jan.1979.  
307 [Sem autor]. O povo diz o que acha das estátuas da Praça da Sé. Folha de São Paulo, São Paulo, 
28 jan.1979. 
308 MILES, Malcolm. Art, Space and the City: Public Art and Urban Futures. London and New York: 
Routledge, 1997, pp. 52-62. 
309 Entre o final da Segunda Guerra Mundial (1945) e a extinção da União Soviética (1991), se deu 
um período histórico de disputas estratégicas e conflitos indiretos entre os Estados Unidos e a 
União Soviética, denominado como a Guerra Fria. Não houve uma guerra direta entre as duas 
superpotências, devido ao poderio nuclear de ambas, assim, o conflito se deu de forma “fria” na 
ordem política, e se estabeleceu em forma de uma corrida pelo desenvolvimento militar, 
tecnológico, econômico, social e ideológico. Neste contexto, se construiu uma ideia representada 
pelos Estados Unidos e outros países ocidentais de que a Guerra Fria foi uma disputa dos países 
que apoiavam as Liberdades civis - como a liberdade de opinião e de expressão e de voto – em 
oposição a doutrina comunista defendida pela União Soviética (URSS) - onde era suprimida a 
possibilidade de eleger e de discordar. Entretanto, isso não corresponde aos fatos, tendo em vista 
que os Estados Unidos patrocinaram regimes ditatoriais na América Latina, como mostram 
documentos divulgados recentemente pela própria CIA, a agência de inteligência norte-americana, 
de acordo com o Memorando consultado em 16/04/2019, no site: 
<https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76ve11p2/d99?platform=hootsuite>. 
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o paisagismo da entrada de prédios corporativos, como uma mensagem de que as 

empresas dali são bem-sucedidas e civilizadas o suficiente para serem patronos da 

arte.  

A arte na rua, segundo Malcolm Miles, pode mobilizar dois “tipos” de 

espaço: um é o “espaço da galeria”, que se desloca junto com a escultura para a 

cidade, que associo aqui ao caso do “museu aberto da Sé”; o outro, o “espaço 

vivido”, “repleto de valores, associações pessoais, apropriações, exclusões e 

convites, criado juntamente com as pessoas que o ocupam”310, como nas Bases de 

Ação. Portanto, o Evento Fim de Década mobilizou o “espaço vivido” e foi “Contra 

a arte afluente”, pois apontou para a convergência simbólica dos materiais pobres 

e improvisados com uma criatividade à brasileira: “o remendo, a colagem de objeto 

(badaluques, quinquilharias) (...), a transformação de embalagens (...), não são 

indicativos apenas da miséria, mas do sentido altamente criador e lúcido do 

brasileiro”311. 

 

3.4. O espaço vivido  

 

As Bases de Ação do Evento Fim de Década transformaram a praça da Sé em 

um “espaço vivido”312, já que os corpos dos artistas se apropriaram do espaço da 

praça, com os jogos participativos, coletivos e festivos. O que entrou em conflito 

com os interesses da ditadura, que objetivava, com a reforma, “neutralizar um 

espaço ativo politicamente e torná-lo passivo” 313, nas palavras de Mário Ramiro. 

Assim, através dessas práticas, criou-se uma situação que atribuiu um valor 

estético ao uso do espaço da praça. 

O conceito de “espaço vivido” é trabalhado por Henri Lefebvre, a partir da 

“fenomenologia da imaginação” de Gaston Bachelard, mais especificamente, das 

 
310 MILES, 1997. Op. cit. 
311 MORAIS, 1970. Op. cit., p. 58. 
312 LEFEBVRE, 1991(a). Op. cit., p. 39. 
313 RAMIRO, 2015. Op. ct. 



127 
 

imagens poéticas do “espaço feliz”, apresentadas no livro “A poética do espaço”314. 

Neste livro, Bachelard objetiva “examinar imagens bem simples, as imagens do 

espaço feliz” 315, a partir de espaços íntimos (casa, porão, sótão, cabana, gaveta, 

cofre, armário, ninho, concha e canto) que participam da vivência humana e 

desencadeiam sentimentos e lembranças. Pois, através do espaço, segundo 

Lefebvre se poderia chegar a uma fenomenologia da imaginação, conhecer a 

imagem em sua origem, em sua essência, sua pureza; o “espaço feliz”, não seria 

meramente imaginado ou vivido, mas possuiria um valor de proteção original.  

O vivido, de acordo com Lefebvre, se refere a dimensão espacial que 

significa o mundo, assim como ele é experimentado pelos seres humanos na 

prática de sua vida cotidiana, porque dele sempre permanece um excedente, um 

remanescente, o indizível, o que não é passível de análise apesar de ser o mais 

valioso resíduo, que só pode ser expresso através dos meios artísticos. Para isso, 

a fenomenologia, que tem a percepção como um conceito central, é uma das 

fontes da teoria da produção do espaço de Lefebvre, mas de uma forma crítica. 

Isso, porque, o autor a combina com o conceito de “prática espacial”, a fim de 

mostrar que a percepção é baseada em uma materialidade concreta e produzida, 

ela não ocorre só na mente das pessoas que observam.  

No entanto, para além dos corpos dos participantes das Bases de Ação, a 

presença dos “materiais pobres” distribuídos pela praça constituiu uma ambiência 

“estética do lixo” bastante diferente do contexto higienizado do “museu aberto da 

Sé”, com as novas esculturas recém-instaladas pela ditadura. Ou seja, ao construir 

tal ambiência na praça, os artistas se opunham à produção do espaço ditatorial, 

desde o “espaço de representação”316, a dimensão simbólica do espaço, que não 

se refere ao espaço propriamente, mas ao processo de significação que se conecta 

a um símbolo. Nesta dimensão o espaço pode ser analisado como transmissor de 

significado, onde um simbolismo (espacial) se desenvolve expressando e 

invocando normas, valores e experiências sociais, assim, adentramos ao campo da 

 
314 SCHMID, et al., 2008. Op. cit., p. 38. 
315 BACHELARD, Gaston. A poética do espaço. São Paulo: Martins Fontes, 1993, p. 19. 
316 LEFEBVRE, 1991(a). Op. cit., p. 39. 
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linguagem, outra referência para compreender a produção do espaço, de acordo 

com Lefebvre.317 

Ou seja, ocorreu uma luta simbólica entre artistas e militares, no espaço 

específico da Praça da Sé: “Trata-se do espaço dominado, portanto, suportado, 

que a imaginação tenta modificar e apropriar”. 318 Neste campo de disputa, a 

estratégia dos artistas foi a construção de uma “situação”319. Logo, traço um 

paralelo entre os independentes e os situacionistas, ambos alinhados a 

contracultura320, em busca de uma revolução do cotidiano via comportamento, 

pela experimentação das possibilidades de uso do ambiente urbano.  

As situações, para Guy Debord, um dos fundadores da Internacional 

Situacionista, seriam capazes de transformar o cotidiano alienado e passivo da 

“Sociedade do Espetáculo”321. Neste sentido, o “urbanismo unitário” situacionista 

emprega de forma conjunta “as artes e as técnicas, para a construção integral de 

um ambiente em ligação dinâmica com experiências de comportamento”322. 

Dentro desta perspectiva, o urbanismo deveria levar em consideração a as 

realidades afetivas da cidade, algo impensável para os militares, vide o partido do 

projeto de reforma repressivo, funcional e quantitativo adotado para a “nova 

Praça da Sé”, reinaugurada após passar quase a década fechada por muros, 

apartada dos transeuntes da cidade, a quem não foi permitido opinar sobre as 

decisões de projeto.  

 

 

 
317 SCHMID et al. 2008. Op. cit., p. 36. 
318 LEFEBVRE, 1991(a). Op. cit., p. 39. 
319 JACQUES, 2003. Op. cit., p. 65. 
320 Theodore Roszak afirma que os acontecimentos de dissensão radical e de grande inovação 
cultural de 1968 tinham um caráter específico, denominado por ele de “contracultura” – por 
exemplo, a oposição à guerra de Vietnam, movimentos pelos direitos civis, o amor livre, o uso de 
drogas para expansão da consciência, entre outros. In.: ROSZAK, T. El nacimiento de una 
contracultura. Reflexiones sobre la Sociedad tecnocrática y su oposición juvenil. Barcelona: 
Editorial Kairós, 1984. 
321 DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo: comentários sobre a sociedade do espetáculo. Rio de 
Janeiro: Contraponto, 1997. 
322 JACQUES, 2003. Op. cit., p. 65. 
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Fig.44. Praça da Sé e Mendes Caldeira vistos de longe, antes das demolições, em 1975. Fotógrafo: 
LIMA, Waldemir G. de. Fonte: Acervo Fotográfico do Museu da Cidade de São Paulo. 
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Fig.45. A Praça da Sé cercada por muros durante a reforma, em 1976. Ao fundo pode-se ver a 
Catedral da Sé e os únicos prédios juntos da estação, que logo seriam demolidos. Fotógrafo: LIMA, 
Waldemir Gomes de (Waldô), Acervo: Acervo Fotográfico do Museu da Cidade de São Paulo. 
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Fig.46. Vista geral da Praça da Sé, em 1978, após a demolição dos edifícios e da inserção dos 
desníveis. Fonte: Acervo Fotográfico do Museu da Cidade de São Paulo. 

 

 

A reforma da Praça da Sé foi inaugurada em janeiro de 1979, no 425º 

Aniversário de São Paulo, pelo prefeito Olavo Setúbal. Neste dia, foram entregues 

para a cidade uma estação de Metrô e um novo paisagismo, com quatorze 

esculturas selecionadas por uma comissão instituída pela EMURB, como já citei 

aqui anteriormente. Segundo declaração feita para a Folha de São Paulo, a EMURB 
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considerou o local “como um suporte único, tendo em vista critérios essenciais 

para a implantação de trabalhos numa situação urbana peculiar”. 

[...] concebida como um todo estético, pelo uso artístico do solo e do 
subsolo, 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”.323 

Porém, conforme Mario Ramiro (3Nós3), tal “situação urbana peculiar” 324 era que 

a população utilizava a Praça da Sé como ponto de encontro para se mobilizar 

politicamente, tendo em vista a sua vocação enquanto centro cívico. O projeto foi 

conduzido por um grupo de profissionais da Prefeitura de São Paulo e previa a 

demolição de todo um quarteirão para a construção da estação, assim como para 

instalar a proposta paisagística, com desníveis e canteiros dispersos. O que foi uma 

obra de dimensões desproporcionais em comparação com projetos realizados em 

outros países para receber um número de pessoas similar pelo Metrô. 

O crítico Odon Pereira defende que a reforma da praça seguia o estilo de 

Brasília, mas, na verdade, decorria de um modelo de paisagismo moderno 

americano, como os em andamento na Costa Oeste dos EUA, principalmente pelo 

paisagista Lawrence Halprin325.  Entretanto, ao importar as características “visuais 

do projeto”, como o geometrismo, jogo de patamares, espelhos d'água ou fontes, 

os projetistas não se deram conta que o contexto social brasileiro era 

completamente diferente do americano. O modelo de praça americano utilizado, 

que o paisagista Sun Alex denomina como “Look Californiano”, representava o 

“American way of life”326que tem como característica um uso social deficitário do 

 
323 [Sem autor]. Arte na sé, um presente que o povo já critica. Folha de São Paulo, São Paulo, 25 
jan. 1979. 
324 RAMIRO, 2015.   
325 FERREIRA, Rita. A nova praça da Sé de São Paulo e suas esculturas. Universidade Estadual 
Paulista, São Paulo, 2006. 
326 O autor se refere a ideologia americana que tratou do espaço como valor utilitário e de mercado, 
cujo modelo era o individualismo e a paisagem recriada no isolamento. A partir do qual as cidades 
foram monumentalizadas e as distancias multiplicadas, com o processo de suburbanização e 
automobilização da sociedade, que levou a vida a se distanciar dos locais públicos.  A partir da 
segunda guerra mundial, este processo de suburbanização americano exerceu influência nas 
praças brasileiras, desencadeado por programas governamentais que incentivaram uma ocupação 
territorial extensa.  
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espaço, logo, não compatível com a experiência da vida pública nas cidades 

brasileiras que têm a praça como elemento multifuncional. De acordo com Alex:  

A imensa popularidade da tríade jardim californiano, paisagismo moderno 
e American way of life na segunda metade do século XX deve-se em 
grande parte à hegemonia americana no mundo ocidental como 
superpotência política, financeira, industrial e cultural. O estilo de vida 
americano idealizado e propagado por Hollywood trazia no mesmo pacote 
chiclete e automóveis, freeways e rock-and-roll, shopping centers e calça 
Lee, tudo isso embalado numa sedutora ilusão de eficiência e conforto 
urbano. Como Paris e Haussmann representaram a referência consensual 
de cidade no início do século XX, as cidades americanas da segunda 
metade desse século serviram como modelo de modernidade de seu 
tempo, ‘não para ser adotado, adaptado, interpretado por arquitetos, 
técnicos, urbanistas e paisagistas (europeus ou de formação europeia)’, 
mas ‘para ser usado e utilizado por políticos, administradores e 
intelectuais como instrumentos de sua legitimação’ (...)327 

 

  

Fig.47 - Mapa da estrutura urbana da 
região da Praça da Sé, em 1954, antes das 
obras da ditadura militar. Onde se pode 
observar duas praças, a Sé e a Clóvis 
Bevilaqua. Fonte: MILANESI, 2001, 
p.133. 

Fig.48 - Mapa da reformulação da estrutura urbana 
da região da Praça da Sé, em 1978. Como pode ser 
visto, um quarteirão foi demolido, assim como as 
duas praças anexadas para a instalação da estação 
do metrô. Fonte: MILANESI, 2001, p.162. 

 

Além disso, sabemos que o modernismo alimentou grandes esperanças 

quanto às possibilidades de transformar a sociedade, mediante a união entre 

tecnologia e estética, em escala fabril, possibilitando assim a produção de 

 
327 ALEX, Sun. Convívio e exclusão no espaço público. São Paulo: Editora Senac, 2008, p. 106. 
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utensílios e moradia em grande escala, para toda população. Sua teoria estava 

baseada em uma fé ilimitada na contribuição das revoluções científica e industrial 

para o bem-estar da humanidade, no entanto, no decorrer do século presenciamos 

um eclipse da razão, “com a adequação de procedimentos mais ou menos tidos 

como certos e que se presumem autoexplicativos”328 . Assim como ocorreu em 

São Paulo durante a ditadura, pois em regimes de exceção os avanços do 

esclarecimento dos meios técnicos geralmente são acompanhados por um 

“processo de desumanização”329. 

Após as obras prontas, a mão de obra, antes parte essencial do projeto, não 

tinha condições financeiras para habitar a cidade oficial e era excluída para 

assentamentos precários e ilegais, sem os benefícios do urbano moderno. Logo, a 

ampliação da cidade ilegal, por si mesma, já contradiz a ideia de benéfica (ou 

modernizadora) de urbanização ditatorial. Somado ao problema do investimento 

para tal projeto, que se deu pela centralização de recursos em nível federal, 

resultado da internacionalização da economia, da associação com capital 

estrangeiro e do endividamento externo, assim como da concentração de renda, 

que conservou baixos os níveis salariais.330   

Portanto, a oposição entre artistas e militares pode ser entendida com base 

nas noções de “contracultura” versus “tecnocracia”, de Theodore Roszak. Para o 

autor, a tecnocracia é a “forma social na qual uma sociedade industrial atinge o 

ápice de sua integração organizacional” 331 em que a totalidade da vida - educação, 

lazer, sexualidade etc. -, é mobilizada para o aumento da produtividade, em 

detrimento da autonomia política. No Brasil, durante a ditadura, os tecnocratas e 

os militares, através de um pacto burocrático-autoritário, criaram padrões de 

acumulação, calcados na concentração de renda e na internacionalização do 

sistema produtivo, como ressaltou Bresser-Pereira332. Para o economista, a 

tecnocracia foi a classe dirigente responsável por realizar os interesses do 

empresariado capitalista nacional e internacional, e por revisar as formas de 

 
328 HORKHEIMER, M. Eclipse da Razão. Rio de Janeiro: Ed. Labor, 1976, p. 13 
329 Ibid. 
330 ROLNIK, 1990. Op. cit., p. 21. 
331 ROSZAK, 1984. Op. cit., p. 19. 
332 BRESSER-PEREIRA, L. C. Desenvolvimento e crise no Brasil. São Paulo: Editora 34, 2003, p.177.   
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controle capitalista da produção dos países latinos pelo mercado mundial. Além 

disso, o viés conservador era evidente, tendo como mote a família, a pátria e a 

igreja defendido por seus apoiadores em manifestações como a Marcha de Deus 

com a Família pela Liberdade333, na Praça da Sé, em 1964. Neste cenário, a 

contracultura foi uma revolta contra o comportamento conservador ditatorial, 

levada a cabo pela geração de jovens que cresceu sob os seus efeitos:  

(...) acho que nós representamos exatamente a passagem da década. Na 
primeira metade dos 70 eu era ainda muito jovem e o país estava 
atravessando o pior momento do período ditatorial. Por um mero acaso 
histórico, foi quando entrei na universidade, em 1975, que o vento 
começou a soprar para o nosso lado, quando a juventude começou a criar 
problemas para os ditadores, com o movimento estudantil e as greves 
(...)334. 

Deste modo, pode-se entender a Praça da Sé enquanto “campo” 335, no 

sentido de Pierre Bourdieu. Um espaço no qual as lutas dos agentes podem 

legitimar representações por meio do poder simbólico, que estabelece uma 

classificação de signos (códigos de valores que constituem a estrutura social). No 

campo, local empírico de socialização, surge, constituído pelo poder simbólico, o 

“habitus”336, que categoriza significações. O habitus é um termo que nos permite 

pesar sobre como se dá a formação das percepções, tendo em vista a dicotomia 

agente social (indivíduo) e sociedade (estruturas estruturadas e estruturas 

estruturantes), numa relação dialética entre interioridade e exterioridade. Assim, 

os símbolos se afirmam na noção de “prática”337, como instrumentos de integração 

social. O que torna possível não apenas a produção e a reprodução da ordem 

estabelecida, mas também a sua ruptura, porque, para Bourdieu, ao observar 

certas práticas é possível apreender todo o jogo simbólico e de poder. 

Enquanto ruptura, a prática social participativa dos artistas opera na praça 

algo próximo de um “desvio”: “um espaço existente, tendo tido sua finalidade (sua 

razão de ser, condicionando formas, funções, estruturas) pode se encontrar vago 

 
333 Um nome comum de uma série de manifestações públicas ocorridas entre 19 de março e 8 de 
junho de 1964 no Brasil em resposta ao que foi considerado, por militares e setores conservadores 
da sociedade, como uma ameaça comunista representada supostamente pelas ações do presidente 
João Goulart.  
334 SILVA, 2017.  Op. cit. 
335 BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Lisboa: Difel, 1989, pp. 59-73. 
336 BOURDIEU, 1989. Op. cit., p. 59-73. 
337 BOURDIEU, Pierre. Razões práticas: sobre a teoria da ação. Campinas, SP: Papirus, 1996. 
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e em seguida desviado. Portanto, [um espaço] reapropriado por um uso outro”338. 

Para Lefebvre, a “diferença” e a “vida cotidiana” são categorias de crítica dialética, 

de modo que o espaço vivido implica um campo contraditório de alienação e 

libertação, já que em sua teoria as formas espaciais são indissociáveis das relações 

sociais.  

Desta perspectiva, a urbanização não é uma coisa em si, mas um ponto de 

entrada estratégico possível para revolucionar o modo de produção simbólica da 

cidade, via cotidiano, desde o comportamento. Isso, porque, a teoria de Henri 

Lefebvre considera a produção do espaço na sua complexidade material e 

simbólica, e valoriza também “a vida cotidiana”339. Justamente aí está o ponto de 

contato entre Lefebvre e a Internacional Situacionista, entre a “teoria dos 

momentos”340 e a “construção de situações situacionistas”341.   

Com a sua teoria, Lefebvre inspirou as práticas situacionistas contra as 

transformações e efeitos da comunicação e da arquitetura de massas do pós-

guerra e os emergentes mecanismos de controle preconizados nas teorias 

urbanísticas do chamado “funcionalismo moderno”, que diziam ser a tomada de 

posse do ambiente natural e humano pelo capitalismo. Tal caracterização da crítica 

realizada por Lefebvre se refere ao mundo do pós-guerra, da “sociedade 

burocrática de consumo dirigido”342, que priorizou o consumo em detrimento da 

produção.  

Assim, os grupos de arte independente se apropriaram da praça por um 

“momento”, e os momentos são “capazes de constituir novas experiências visando 

intensificar a capacidade de comunicação, de informação e de fruição da vida 

natural e social”.343 Afinal, a cidade apresenta algumas possibilidades 

 
338 LEFEBVRE, 1991. Op. cit., p. 167; tradução minha. 
339 LEFEBVRE, H. Critique of Everyday Life, I: Introduction. London: Verso, 1991(c). 
340 LEFEBVRE, H. La somme et le rest. Paris: La Nef de Paris, 1959.  
341 JACQUES, 2003. Op. cit., p. 121. 
342 “Sociedade burocrática de consumo dirigido”, tal é a definição proposta aqui para a “nossa” 
sociedade. Marcam-se assim tanto o caráter racional dessa sociedade, como também os limites 
dessa racionalidade (burocrática), o objeto que ela organiza (o consumo no lugar da produção) e o 
plano para o qual dirige seu esforço a fim de se sentar sobre: o cotidiano”. In.: LEFEBVRE, H. A 
Vida Cotidiana no Mundo Moderno. São Paulo, Ática, 1991(b), p. 68. 
343 LEFEBVRE, 1959. Op. cit. 
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revolucionárias desde o campo das representações simbólicas, enquanto 

laboratório de prática artística, mesmo dentro do sistema de dominação do capital, 

que busca “refazer a totalidade do espaço como seu próprio cenário (...) mais 

idêntico a si mesmo, para se aproximar ao máximo da monotonia imóvel”344.   

 

3.5. Os novos meios 

 

Um dos panos de fundo do Evento Fim de Década foi a crítica em relação ao 

circuito artístico. Em coerência com a contracultura, os artistas se opunham a um 

contexto social incapaz satisfazer as suas necessidades de prazer, alienado pela 

recompensa de necessidades inventadas. Uma sociedade em que “a dominação – 

disfarçada em afluência e liberdade – se estende a todas as esferas da vida pública 

e privada, integra toda oposição autêntica, absorve todas as alternativas”345. 

Nestas circunstâncias, os artistas buscavam “novos meios” - entre eles a arte 

postal, fotolinguagem, xerografia e eletrografia, xerox, filmes com super-8, 

performances, intervenções urbanas, livros de artista, poesia visual e sonora e etc. 

- para ampliar as suas possibilidades expressivas. 

Como na Base Arte-postal, que diferente das demais bases do evento, a 

proposta não era estimular a participação do público, mas utilizar o correio como 

meio para informar e contactar artistas de outras regiões do país. O objetivo era 

que eles pudessem se posicionar em relação ao evento: “criando assim um espaço 

muito maior (com suas respostas) que o da Praça da Sé”.346 Para isso, foram 

enviados cartões postais, com o título Espaço Reservado, para artistas de diferentes 

lugares, entre eles: Paulo Bruscky (PE), Leonhard Frank-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), 

 
344 DEBORD, 1997. Op. cit., p. 112. 
345 MARCUSE, 1975. Op. cit., p. 37. 
346 VIAJOU SEM PASSAPORTE, et.al., 1979. Op. cit. 
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Zhô (Santo André-SP), Antonio Carlos de Almeida Mattos (Santo André - SP), 

Fernanda Perez Marquez (Birigui - SP), Odair Magalhães (SP).  

O envio do cartão pressupunha a resposta destes artistas, com a sua 

reformulação. A feitura dos cartões utilizava a xerox como técnica de montagem: 

na (fig.49), à esquerda, um quebra-cabeça de xerografia com as imagens 

fotográficas da Praça da Sé, carimbos do evento e do remetente Hudinilson Jr. 

(3Nós3), além do título “Espaço Reservado”; à direita, o endereço do destinatário, 

o artista Renato Brancateli (São Caetano do Sul - SP) e uma xerox de um envelope 

de carta, uma foto da catedral invertida e espelhada por um diagrama que simula 

a sua estrutura, com linhas sobre papel quadriculado. A imagem no cartão 

representa uma “interversão”, ato de inverter a ordem e o fluxo natural do espaço 

da praça da Sé. O 3NÓS3 surgiu dentro da Escola de Comunicações e Artes da 

Universidade de São Paulo e atuou de 1979 até 1982, formado por Mario Ramiro, 

Hudinilson Junior e Rafael França, eles se descreviam como “um grupo de artistas 

que buscavam expandir a sua arte para a cidade, porque com a arte é possível ler 

a realidade sobre uma outra ótica, redescobrir o banal”347. Para ampliar o alcance 

de público para o seu trabalho, o 3NÓS3 costumava fazer inserções nas mídias, 

por meio de denúncias anônimas aos jornais, assim, os seus trabalhos ganhavam 

cobertura das editorias de cotidiano.  

 
347 RAMIRO, 2015. Op. cit. 



139 
 

 

Fig.49. Bases de Ação. Cartão postal Espaço Reservado, enviado para o artista Renato Brancateli 
(São Caetano do Sul - SP) por Hudinilson Jr. (3Nós3). 

 

No Evento Fim de Década também houve inserções nas mídias, tanto que 

além dos pré-eventos e do evento final na praça, os independentes enviaram o 

programa do evento para diversos jornais, como Folha de São Paulo, O Estado de 

São Paulo, Jornal da Tarde, A República, tanto para divulgar quanto para 

documentar o evento, sem precisar dos circuitos oficiais da arte. Além disso, com 

a Base Arte Postal eles participaram de uma rede internacional de envio de 

informações e trabalhos artísticos por meio dos correios. A arte correio ou mail art 

já era uma prática dos artistas independentes, que surgiu e se disseminou ao longo 

da década de 1970 e 1980, para trocar trabalhos e se fundamentou por “relações 
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solidárias entre os seus integrantes, diferenciando-se do circuito artístico 

hegemônico por negar a competitividade e a comercialização dos trabalhos”348.  

Alguns museus, como Museu de Arte Contemporânea da Universidade de 

São Paulo (MAC USP), eram abertos para receber os novos meios, duas exposições 

icônicas neste sentido foram: Prospectiva (1974) e Poéticas Visuais (1977), assim 

como na 16ª Bienal de São Paulo (1981), todos com curadoria de Walter Zanini. 

Esta edição da Bienal foi organizada segundo o critério de analogias de linguagens, 

o que abria caminho para as manifestações artísticas fora dos suportes artísticos 

ditos “convencionais”. Inclusive, Artur Freitas considera que o ideário 

conceitualista paulistano dos anos 70 foi impulsionado pelo crítico Walter Zanini 

e marcado pela presença da poesia concreta e da semiótica: “caracterizado pelas 

experimentações com a linguagem verbal, pelo uso dos novos meios e, na 

sequência, pela generalização da arte postal”349.  

Em relação a arte postal, nos países latino-americanos que viviam sob 

governos ditatoriais, ela era uma forma dos artistas trocarem trabalhos de 

conteúdo político e crítico. Tanto que, na virada da década de 1960-70, começou 

a se desenvolver uma rede de arte postal na América Latina, inicialmente com a 

poesia experimental, depois com a organização de exposições e publicações 

coletivas de arte postal entre Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, El Salvador, 

México, Uruguai e Venezuela.350 O artista Clemente Padin lembra que, naquele 

contexto repressivo, a arte postal não era uma poética em si, “mas uma importante 

estratégia que tornou possível a circulação dos trabalhos para além da censura”351. 

A questão de os trabalhos serem enviados pelo correio implicava, muitas 

vezes, a incorporação de elementos burocráticos da instituição e modifica o 

processo criativo dos artistas, devido as dimensões e peso, o tempo de espera, a 

possibilidade de censura. Ademais, no geral, os artistas que trocavam 

correspondência não se conheciam, o que despersonificava os projetos, que 

 
348 SAYÃO, Bruno. Solidariedade em rede: arte postal na América Latina. Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2015.  
349 FREITAS, 2013. Op. cit., p.54. 
350 SAYÃO, 2015. Op. cit., 
351 FREIRE; LONGONI. Conceitualismo do Sul / Sur. São Paulo: Annablume, 2009. p. 20. 
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apresentavam estratégias em comum, como a inserção de carimbos e selos não 

regulamentados junto aos selos oficiais e o interior com arte xerox. Como pode 

ser visto no envelope enviado por Paulo Bruscky para o MAC USP em 1975, em 

que o artista se utiliza do envelope como um suporte de autorretrato xerocado.  

 

Fig.50. PAULO BRUSCKY, Sem título, 1975. Fonte: acervo MAC USP. 

 

Paulo Bruscky foi um dos artistas participantes da Base Arte Correio, como 

um dos pioneiros da arte postal, ele trocou informações com artistas do mundo 

todo; inclusive, com os integrantes do grupo Fluxus. De acordo com Bruscky, 
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enquanto crescia o comprometimento da arte oficial “com a especulação do 

mercado capitalista, fugindo a toda uma realidade para beneficiar uns poucos: 

burgueses, marchands, críticos e a maioria das galerias que exploram os artistas 

de maneira insaciável” 352, a arte correio (mail art), arte por correspondência, arte 

a domicílio ou qualquer outra denominação que receba “não é mais um ‘ismo’, e 

sim a saída mais viável que existia para a arte nos últimos anos e as razões são 

simples: antiburguesia, anticomercial, anti-sistema etc”. 353Como fica claro nas 

palavras do artista, uma das características da rede de arte postal é a negação da 

comercialização dos trabalhos, a recusa da arte enquanto mercadoria, assim como 

em outras manifestações do conceitualismo. O artista Clemente Padín 

complementa dizendo que a arte correio prioriza a troca de produtos de 

comunicação e não de mercadorias, como uma forma de devolver à arte a sua 

índole primitiva de “objeto de uso”: “a Arte Correio e o dinheiro não se 

misturam”.354  

Com os “novos meios”, uma nova sensibilidade se definiu no circuito 

artístico, de acordo com a curadora Daisy Peccinini, dos vários elementos atuantes 

na situação, os principais eram os seguintes: a expansão do conceitualismo 

internacional, “com ampla utilização de recursos anartísticos” 355; a conjuntura 

brasileira da arte e da política do fim da década de 60, que ativou a emergência e 

prática de novos meios no campo do fazer artístico: “provocou a recusa de muitos 

artistas de pactuar do sistema de valores então estabelecidos na cultura e, 

consequentemente, com repercussões no circuito de salões e galerias”.356  

No entanto, é importante frisar que, apesar do aspecto marginal dos novos 

meios, houve uma rápida legitimação e consolidação dessa produção no circuito 

oficial da arte357. No que diz respeito às intervenções urbanas, ela transitou de 

 
352 BRUSCKY, Paulo. Arte Correio e a grande rede: hoje a arte é este comunicado. In: COTRIM, 
Cecilia; FERREIRA, Glória. (Org.) Escritos de artistas: anos 60/70. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2009, 
p. 374. 
353 Ibid. 
354 FREIRE, C.; LONGONI, 2009. Op. cit., p. 51-55. 
355 ALVARADO, Daisy. Arte Novos Meios/ Multimeios – Brasil 70/80. São Paulo: Fundação Armando 
Alvares Penteado, 1985, p. 14. Catálogo de exposição. 
356 Ibid. 
357 “Muitos artistas que participaram das exposições no Brasil mandando seus trabalhos como 
envios postais para o MAC USP têm, hoje, lugar de destaque no cenário internacional da arte 
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uma zona de clandestinidade para a institucionalização, o que Mario Ramiro 

(3Nós3) considera ter levado às práticas de intervenção ao esgotamento. Ramiro 

afirma que nos dias de hoje, com o interesse cada vez maior de artistas e críticos 

pela produção artivista, o trabalho dos grupos independentes passou a ser visto 

como pioneiro deste movimento. No entanto, “aquelas manifestações se localizam 

e tiveram seu papel num tempo e espaço que já não correspondem à atual 

expansão do campo das intervenções como forma de arte”358, porque, “uma vez 

que muitas das intervenções não conseguem, como se esperava num passado 

recente, ‘estranhar’ ou ‘deslocar por um instante’ o sujeito casual que se deparava 

com elas”359.  

O que, de fato, ocorreu no Evento Fim de Década, tanto que muitos 

populares se irritaram com a ação dos artistas, como pode ser lido nos jornais, “se 

por um lado, entretanto, a população ficou curiosa com toda aquela 

movimentação na praça da Sé, por outro não faltaram críticas”360. Frases do tipo 

“’mais bandalheira’, ‘por que eles não vão trabalhar?’ e ‘soltaram os loucos hoje’ 

eram bastante ouvidas, acompanhadas de um ar francamente desaprovador”361. 

Um dos entrevistados pelo jornal no dia do evento, João Carlos Fortunato, 

representante de uma fábrica de sabonetes, não escondia a sua raiva: “Todo 

mundo está mais preocupado em saber se vai ter condução para voltar pra casa. 

Isso aí é perda de tempo, é coisa de quem não tem nada pra fazer da vida”362. Em 

contrapartida, a outra pessoa entrevistada, a dona de casa Ester Mendonça 

Fonseca, tinha uma outra visão: “Ainda bem que ainda tem gente que consegue 

brincar e ficar contente, com tantos problemas por aí”363. Portanto, com o evento, 

alguns transeuntes ficaram curiosos ou se irritaram, outros acharam irracional ou 

 
contemporânea. (...) No limite, novas categorias são acrescentadas ao vocabulário corrente da 
catalogação de obras e indicam novas formas de apresentá-las ao público. Vale lembrar que quase 
a totalidade dos trabalhos da coleção conceitual chegam ao museu como envio postal nos anos 
70. In.: FREIRE, Cristina. Arte conceitual e conceitualismos Anos 1970 no acervo do MAC USP. São 
Paulo: MAC USP, 2000, p. 3. Catálogo de exposição. 
358 RAMIRO; et.al. 3NÓS3: intervenções urbanas – 1979-1982. São Paulo: Ubu, 2017, p. 11. 
359 Ibid., p. 12. 
360 OUTISUKA, Lenita. Os artistas agitam a praça. Jornal da República, São Paulo, p. 12, 14 dez. 
1979. 
361 Ibid. 
362 Ibid. 
363 Ibid. 
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sem função prática, teve também quem gostou e se divertiu. Portanto, as bases 

criaram reações contraditórias naquele contexto específico da cidade.  

O Evento Fim de Década foi uma intervenção urbana que demarcou na praça 

um território de jogo e festa, que ganhou um alcance social maior, se expandiu, 

com as inserções nas mídias. Ou seja, os artistas identificaram brechas no sistema 

de circulação de informações e se apropriaram delas para disputar as narrativas 

do imaginário público, tanto nos jornais quanto nas ruas da cidade. Pode-se dizer 

ainda que o evento se constituiu por meio de proposições coletivas, ações 

artísticas dos chamados “novos meios”, em que os artistas testaram possibilidades 

de existir enquanto fato social, procuraram um contato com a realidade, a fim de 

atuar na esfera pública. Para Hal Foster, essa postura anti-ilusionista foi “mantida 

por muitos artistas e críticos envolvidos com a arte conceitual, a crítica das 

instituições, body art, performance, site-specific, a arte feminista e da apropriação”. 

Para afirmar isso, o ele parte de suas leituras dos modelos críticos na arte e na 

teoria a partir dos anos 1960, desde uma genealogia minimalista da neovanguarda. 

O que, no caso brasileiro, pode ser pensado a partir do Esquema geral da nova 

objetividade, escrito por Hélio Oiticica como “a formulação de um estado da arte 

brasileira de vanguarda atual”364, para propor estruturas abertas e não para impor 

modelos ou padrões estéticos.  

 

3.6. Uma proposição coletiva  

 

1 – Vontade construtiva geral; 
2 – Tendência para o objeto ao ser negado e superado o quadro do 
cavalete;  
3 – Participação do espectador (corporal, táctil, visual, semântica etc.);  
4 – Abordagem e tomada de posição em relação a problemas políticos, 
sociais e éticos;  
5 – Tendência para proposições coletivas e consequente abolição dos 
"ismos" característicos da primeira metade do século na arte de hoje 
(tendência esta que pode ser englobada no conceito de "arte p6s-
moderna" de Mario Pedrosa);  
6- Ressurgimento e novas formulações do conceito de antiarte” 365. 
 

 
364 FOSTER, 2014. Op. cit., p. 123. 
365 OITICICA, 1986. Op. cit., p. 84-85. 
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O Evento Fim de Década tinha como premissa, nas palavras dos artistas 

organizadores, “estimular a participação da população presente à praça”366, por 

meio das “proposições coletivas”: as Bases de Ação, que frente a dominação da 

praça da Sé pela ditadura, indicava uma “tomada de posição” em relação a 

problemas políticos, sociais e éticos do país. O que se aproxima dos termos do 

Esquema geral da nova objetividade, enquanto tentativa de instaurar uma 

experiência artística emancipada, tanto em relação a cultura brasileira, quanto a 

internacional, por meio do exercício de criatividade individual e coletiva de 

participação.  

No item cinco do texto publicado originalmente no catálogo da mostra 

Nova Objetividade Brasileira (Rio de Janeiro, MAM, 1967) -, Oiticica indica que 

Mário Pedrosa enxergava no conceito de “arte pós-moderna” uma tendência para 

proposições coletivas. Para Otília Arantes, Pedrosa367 se antecipou à voga do 

termo, assim como às polêmicas decorrentes dele, porque ainda na década de 

1960, o crítico denominava como “pós-moderna” a arte contemporânea “para 

marcar tanto a diferença qualitativa nela introduzida pelos meios eletrônicos, a 

informática e a automação, quanto o seu retorno à ‘realidade’- a dos modernos 

meios de comunicação e da sociedade de consumo (...)”368. O que considero ter 

dado embasamento para Frederico Morais, tendo em vista os eventos organizados 

por ele, como Arte no Aterro (1968) e os Domingos da Criação (1971), no aterro do 

Flamengo em frente ao Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro; o Sábado de 

Criação (1971), na Rodoviária de Curitiba que fez parte do III Encontro de Arte 

Moderna da Escola de Música e Belas Artes do Paraná e etc.  

 
366 VIAJOU SEM PASSAPORTE, et.al., 1979. Op. cit. 
367 Mario Pedrosa, o crítico àquela altura abandonava a sua característica otimista em relação a 
vanguarda brasileira, e pouco a pouco passava a considerar que as vanguardas estavam em um 
“beco sem saída”, de acordo com o título da comunicação ao Simpósio da Bienal Latino-Americana, 
de 1978 – “Variações sobre o mesmo tema ou a arte de retaguarda” – a arte teria abandonado seu 
lugar de ponta. Em oposição a isso, Mitos Vadios foi uma crítica a esta Bienal para o qual a 
comunicação de Pedrosa foi escrita. Apesar de Granato não dizer abertamente, Oiticica o fez para 
a imprensa - afirmou em carta ao jornalista Nelson Motta, que o evento era uma “performance 
num terreno baldio em contestação à Bienal de São Paulo que instaurou academicamente um 
‘tema’ para levar a cabo este ano: Mito e Magia: um horror”. In.: Programa Hélio Oiticica, 
<<http://www.itaucultural.org.br>>. Acesso em 22 jul. 2014. 
368 ARANTES, Otília. Mario Pedrosa diante da arte pós-moderna. Arte em Revista, São Paulo, v.6, 
n.8, 1984, p. 76. 
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Mitos Vadios (1978) também foi uma “proposição coletiva” que, como já 

apresentei aqui, deu continuidade ao “processo de conscientização do artista a 

nível coletivo”369. O manifesto do Viajou Sem Passaporte Acerca de Mitos Vadios 

(1978) foi um exemplo disso, um convite para encaminhar aquele “fervilhamento 

cultural”, tanto que teve como consequência o Evento Fim de Década (1979). No 

entanto, como apontou Jacob Klintowitz, Mitos Vadios “se compôs da presença de 

alguns artistas que se ‘manifestaram’, alguns poucos espectadores, na sua maioria 

absoluta, jornalistas, marchands e figurantes habituais das inaugurações”370. Para 

o jornalista, o público não participou de fato do evento como propôs Ivald Granato 

e caiu nas mesmas “contradições do conceitualismo no Brasil”371, que já estavam 

explicitas naquele momento, segundo Artur Freitas; contraditórias, pois, um 

movimento democrático que, ao mesmo tempo, implicou um discurso estéril. Para 

Ricardo Fabbrini, isso se deu, porque, ela estava alinhada a lógica interna da forma 

artística da arte de vanguarda, ao longo do século XX: “a arte conceitual teria se 

distanciado de tal maneira da práxis, que seus efeitos não teriam sido aproveitados 

para o ‘mundo da vida’, no sentido da reconfiguração da existência”372.  

Apesar disso, Mitos Vadios não se diluiu “como apenas mais uma 

manifestação sem continuidade”373. Pois, tendo presenciado tal contradição, o 

Viajou Sem Passaporte, um ano depois, buscou criar proposições coletivas com 

uma estrutura ainda mais aberta à participação do público não especializado ao 

planejar as bases do Evento Fim de Década. Sem contar com a escolha do local, 

uma praça pública, com grande circulação de pessoas. Em ambos aspectos, o 

evento do VSP se aproximou dos Domingos da criação (1971), de Frederico Morais, 

por isso o considero como um antecedente imprescindível, apesar de ter 

acontecido no começo da década, no Rio de Janeiro, como apresento abaixo de 

forma bastante sucinta.  

 
369 MARINHO, 1978. Op. cit.  
370 KLINTOWITZ, 1978. Op. cit. 
371 FREITAS, 2013. Op. cit., p. 321. 
372 FABBRINI in. FREITAS, 2013. Op. cit. pp. 15-16. 
373 VIAJOU SEM PASSAPORTE, 1978. Op. cit. 
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Fig.51. Domingos da criação: Um Domingo de Papel, O Tecido do Domingo, O Domingo por um 
Fio, Domingo Terra a Terra, O Som do Domingo e O Corpo a Corpo do Domingo. Fonte: GOGAN, 
Jéssica. Domingos da Criação: uma coleção poética experimental de arte e educação. Rio de 
Janeiro: Instituto MESA, 2017. 

 

Os Domingos da criação aconteceram durante seis semanas, entre janeiro e 

agosto de 1971, no Aterro do Flamengo, um espaço público em torno do Museu 

de Arte Moderna do Rio de Janeiro, do qual Frederico Morais ocupava o cargo de 

responsável pelo setor educativo. Os temas foram as seguintes: Um Domingo de 

Papel (24 jan.1971), O Domingo por um Fio (7 mar. 1971), O Tecido do Domingo (28 

mar.1971), Domingo Terra a Terra (25 abr.1971), O Som do Domingo 30 mai.1971) 

e O Corpo a Corpo do Domingo (29 ago.1971). 

A escolha de cada material a ser trabalhado pelos participantes foi 
longamente estudada. Era preciso adequar os materiais aos objetivos do 
projeto, às características da arquitetura do museu e de seu espaço 
externo, à segurança dos participantes e da própria instituição; em 
seguida, localizar, entre as indústrias sediadas no Rio de Janeiro, aquelas 
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capazes de doar e transportar gratuitamente os materiais solicitados e, 
recebida a matéria-prima, como estocá-la no MAM e, depois de realizados 
os Domingos, promover rapidamente a limpeza da área externa do 
museu.374 

Para cada dia de atividade, Frederico convidou artistas para deslanchar 

processos criativos a partir do material existente, mas assim que a dinâmica 

criativa se desenvolvia os artistas abandonavam o primeiro plano da ação em 

detrimento dos participantes anônimos, que davam andamento a ação. Além 

disso, para não estimular a repetição das mesmas soluções criativas, como a de 

transformar papel, tecido e fios em vestimentas, Frederico ofereceu para o público 

“materiais de difícil manejo, como no Domingo Terra a Terra. Ou como no último 

domingo da série limitando-se a oferecer o espaço externo do MAM para que os 

participantes trabalhassem o próprio corpo como a matéria-prima essencial” 375.  

Com o evento Domingos da Criação Frederico diz que reviveu, de forma 

alegre e descontraída, a passagem do moderno ao pós-moderno (Dada, Fluxus, 

pop-art, arte cinética, arte conceitual, body art, performances, happenings, earth-art 

etc). No entanto, o evento foi bastante criticado nas colunas sobre arte: “De dedo 

em riste, a velha crítica dizia que eu estava emporcalhando e comprometendo a 

imagem do MAM”376, apesar de ser bem recebido pelo público e a sessão de 

cotidiano dos jornais. Além disso, ele lembra que, o fato de ser titular da coluna de 

Artes Plásticas do Diário de Notícias facilitou bastante a sua ação em favor de uma 

arte de vanguarda: “Como mantinha bom relacionamento com os diretores do 

jornal, eu os convenci a apoiar a realização do evento, que durou todo o mês de 

julho de 1968”.377 

Considero que, do ponto de vista da fruição, Domingos da Criação propôs 

atividades criativas para o público na própria criação da obra, pois os artistas 

abandonavam o primeiro plano da ação em detrimento dos participantes 

anônimos, assim como aconteceu nas Bases de Ação do Evento Fim de Década. Em 

contrapartida, Mitos Vadios se aproxima de uma outra maneira de proposição, a 

 
374 RIBEIRO, M. A arte não pertence a ninguém. Rev. UFMG, Belo Horizonte, v. 20, n.1, p. 336-351, 
2013, p. 342. 
375 Ibid.  
376 Ibid. 
377 Ibid. 
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de jogar produções individuais em contato com o público das ruas (claro que 

produções que se destinem a tal, e não produções convencionais aplicadas desse 

modo), pois artistas performaram de acordo com seus projetos particulares. Quero 

dizer que os eventos se diferenciam, portanto, na maneira de propor uma arte 

coletiva para os participantes, sendo que no primeiro caso, ela se confunde com a 

própria produção da ação ou da forma artística, pois são estruturas criativas mais 

abertas, que não existem sem o público e quase se diluem junto aos seus 

participantes. Pode-se dizer que todos os eventos envolvem a questão da 

participação do espectador na origem das suas proposições coletivas, mas no 

Evento Fim de Década houve a manipulação ou participação sensorial corporal do 

público, o que está ligado ao intento de dar ao indivíduo a oportunidade de ‘criar’ 

a sua obra.378  

Outro ponto importante a se destacar é que o Domingos da Criação fazia 

parte das atividades de uma instituição oficial de arte; Frederico desenvolveu uma 

série de práticas com base na ideia de que um museu deveria, mais do que 

depositar um acervo, propor atividades para o público. Em contrapartida, Mitos 

Vadios e o Evento Fim de Década eram independentes, produzidos pelos artistas, 

sem vínculos com museus ou galerias, em busca de formas alternativas para ter 

maior liberdade de criação. Para circular fora dos meios convencionais, o Evento 

Fim de Década se organizou de forma similar a Mitos Vadios, com os Pré-eventos, 

que retomaram as passeatas de Ivald Granato, realizadas durantes quarenta dias, 

além de contar os as inserções nas mídias convencionais para divulgar e 

documentar suas ações.  

No sentido da vanguarda contracultural brasileira, pode se dizer que o 

Evento Fim de Década se caracterizou pela “alteridade”379, conforme o termo de 

Artur Freitas que busca definir a conjuntura nascida da crise da ideia de autoria, 

que buscava superar as convenções entre o universo do artista e as disposições 

do público. Se trata de uma vertente difusa, difícil de mapear, de acordo com 

Freitas, que convergia para o que ele denominou como “Forma Festa” 380, que 

 
378 OITICICA, 1986. Op. cit., p. 85. 
379 FREITAS, 2017. Op. cit., p. 81. 
380 Ibid. 
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suspende a figura do ego no artista-autor (mesmo que de forma momentânea) 

para propor situações estéticas novas, de troca de energia criativa, com base na 

alegria festiva da convivência, na aceitação do outro no jogo da criação.  

Portanto, nessa terceira abordagem das vanguardas tardias, Freitas define 

que o artista se colocava mais enquanto facilitador da criatividade alheia do que 

propriamente o autor de uma obra, o que pode ser visto tanto no Domingos da 

Criação, quanto no Evento fim de década. Ambas manifestações coletivas de livre 

criatividade em que a arte de museu foi substituída por uma experiência de 

partilha colaborativa, no espaço comum da cidade. 

 

3.7. O artista produtor  

 

“Apesar dos poucos recursos, da Lei de Segurança Nacional...” 381, o Viajou 

Sem Passaporte, junto aos artistas independentes, se esforçou para levar o Evento 

Fim de Década à Praça da Sé, desde o início, com o manifesto Acerca de Mitos 

Vadios, o seu principal objetivo era “encontrar respostas ao marasmo” que, 

segundo eles, havia se instaurado na cultura brasileira. Para ir contra isso, eles 

queriam “abrir novos espaços, aglutinar os que trabalham com a matéria arte e 

cultura, veicular novas propostas, encontrar canais diferentes de mostras e feiras 

e happenings, pesquisar a origem do impulso criativo”.382 

Estes termos, entre autoridade artística e política cultural, invocam um 

texto clássico, “O autor como produtor” 383, escrito por Walter Benjamin em 1934. 

O autor, em reação à estetização da política sob o fascismo na época, exorta o 

artista de esquerda a se colocar ao lado do proletariado e intervir nos meios de 

produção artística. A sua ideia de “técnica” em detrimento do “tema” e a 

convocação a uma “tomada de posição” em oposição à “tendência” giram em torno 

das tensões já existentes entre os movimentos produtivismo versus proletkult, dos 

 
381 VIAJOU SEM PASSAPORTE, 1979. Op. cit. 
382 Ibid. 
383 BENJAMIN, Walter. O autor como produtor in. Magia e Técnica, arte e política. São Paulo: 
Brasiliense, 1987, pp.120-136. 
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primeiros tempos da União Soviética; o primeiro procurava derrubar a arte e a 

cultura burguesas por completo e o segundo superar a arte e a cultura 

burguesas.384  

No final dos anos 1970, alguns artistas e críticos retornaram ao texto “O 

autor como produtor” em reação à capitalização da cultura e à privatização da 

sociedade sob Reagan, Thatcher, Kohl e companhia. Porém, as versões 

contemporâneas dessas antíteses, como teoria versus ativismo, caminhavam na 

direção das intervenções político-culturais, que operavam estratégias mais 

situacionistas que produtivistas. 385    

A meu ver, essa “tomada de posição” fundamentou a prática artística dos 

grupos que organizaram o Evento Fim de Década, pertencentes às vanguardas 

tardias da contracultura brasileira. O evento foi baseado na construção de 

“situações”, em que os artistas testavam um novo canal para interagir com o 

público, não foi mostra nem feira, foi trabalhar no ato, em relação com um público 

inimaginável e heterogêneo”386.  

Logo, o Evento foi uma produção de artistas que procuraram experimentar 

novas formas de se relacionar com o público para criar situações. Para isso, os 

artistas de diferentes grupos construíram um relacionamento de companheirismo, 

que durou meses, e permitiu “um aprofundamento das discussões sobre trabalhos 

e concepções do fazer arte” 387. Enfim, foi um trabalho coletivo que trouxe saldos 

“a constituição de um espaço próprio para discussão, elaboração e ativação de 

intervenções urbanas”388. O que pode ser entendido como um laboratório em que 

os grupos de artistas compartilharam entre eles, durante certo tempo, e depois 

com e o público, novos modos possíveis de habitar a cidade. 

 

 

 

 
384 FOSTER, op. cit. p.160. 
385 Ibid. 
386 VIAJOU SEM PASSAPORTE, 1979. Op. cit. 
387 VIAJOU SEM PASSAPORTE, 1979. Op. cit. 
388 Ibid. 
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4. Apropriação artística da origem simbólica da cidade  

 

(...) escolhemos a Praça da Sé, o marco zero da cidade, para o Evento Fim de 
Década, em 1979, porque fazer um evento ali significava uma afronta à proibição 
de não se reunir em praça pública em 1979, ou coisa assim. E era o ponto central 
da cidade. 389 

 

Como afirma Marilda, membro do VSP, no trecho da entrevista acima, o 

Evento Fim de Década foi uma afronta à proibição de não se reunir em praça 

pública em 1979. O evento foi uma proposta participativa de apropriação estética 

da Sé e “instituiu um tipo de tempo e de espaço” 390 na praça. Isso, porque, a 

ocupação artística do marco zero, a origem geográfica da cidade, retomou o seu 

uso original, de centro cívico, que é o lugar da política e da arte com um 

enquadramento ético, já que ambos são produção e produto social. Considero isso 

de grande importância simbólica naquele momento em que se anunciava a 

abertura política, já que a ditadura havia restringido o uso da praça conforme os 

seus interesses. No entanto, é importante lembrar que uma visão crítica pressupõe 

que não entendamos a arte como um elemento a ser instrumentalizado, deixando 

em desvantagem o plano da criatividade.  

A arte não é logo política pelas mensagens ou sentimentos que transmite 
sobre a ordem do mundo. Também não o é pela maneira como representa 
as estruturas da sociedade, os conflitos ou as identidades dos grupos 
sociais. É política pela própria distância que toma em relação a essas 
funções, pelo tipo de tempo e de espaço que institui, pela maneira como 
recorta esse tempo e povoa esse espaço. 391 

Neste sentido, a análise da teórica Claire Bishop sobre a arte 

participativa392 é bastante elucidativa, a autora destacou a importância do 

movimento neoconcreto para a trajetória da arte participativa mundial, por meio 

das práticas corporais, tendo o espectador como agente ativo; com os trabalhos 

de artistas Hélio Oiticica e Lygia Clark, que expandiram o campo objectual da arte; 

a autora trata, portanto, da vanguarda contracultural brasileira como uma das 

 
389 Marilda (VSP). Entrevista para Patricia M. Bertucci, São Paulo, 30 nov. 2014. 
390 RANCIÈRE, J. Nas Margens do Político. Porto: Dafne, 2010, p. 36. 
391 Ibid. 
392 BISHOP, Claire. Participation. London: Whitechapel Gallery, 2006(a). 
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pioneiras da arte participativa, e é justamente da manifestação tardia deste 

movimento, como já apresentei aqui, que a arte independente paulistana faz parte. 

Entretanto, no artigo “The social turn: collaboration and its discontents”393, 

Claire Bishop faz uma crítica às ambições políticas e estéticas da arte participativa. 

A autora considera que o crescente interesse dos artistas por projetos coletivos, 

colaborativos e engajados em constituições sociais específicas têm em comum a 

confiança no empoderamento criativo das ações coletivas e na divisão de ideias. 

Entretanto, a urgência de tal tarefa política criou o entendimento automático de 

que as práticas artísticas colaborativas não podem falhar ou se tornarem 

entediantes, porque todas são igualmente essenciais para o serviço de 

fortalecimento dos laços sociais.  

Apesar de simpatizar com esta ambição, Bishop coloca uma questão crucial 

para discutir e analisar os trabalhos artísticos, particularmente na Inglaterra, de um 

ponto de vista crítico: Será que os governos passaram a priorizar nos projetos 

artísticos os efeitos sociais em relação à qualidade estética? Para ela, existe uma 

retorica de que a arte socialmente engajada deve conduzir a cultura inglesa 

através de políticas de inclusão social. Com isso, Bishop considera que houve uma 

redução do entendimento da arte a um levantamento estatístico sobre o público, 

por meio de “indicativos performáticos”394. 

Em defesa desse ponto de vista, a autora articula com alguns críticos 

teóricos da arte relacional, entre eles, Grant Kester395, que apresenta alguns dos 

problemas associados às ações participativas. Bishop aponta que apesar de Kester 

defender a arte como campo estético, em última análise ele parece admitir o 

sucesso de um projeto da arte colaborativa desde que ele trabalhe o social, mesmo 

naufragando no que diz respeito à estética. Com a abstenção do 

comprometimento estético, a posição de Kester se resume às seguintes 

tendências: respeito pelos outros, reconhecimento das diferenças, proteção das 

 
393 BISHOP, Claire. The social turn: collaboration and its discontents. Artforum, n.6, Feb, pp. 178-
183, 2006(b). 
394 Ibid. 
395 KESTER, Grant. Conversation Pieces: Community and Communication. California: Press Books, 
2013. 
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liberdades fundamentais e um inflexível modelo de correção política. Tal 

panorama rejeita a qualquer manifestação artística que ofereça problemas para a 

audiência – como pode ser notado nas vanguardas históricas, cuja linha Kester 

não situa como engajamento social, desde uma prática radical; ele critica o Dadá 

e o Surrealismo que buscou “chocar” os observadores em busca de torná-los mais 

sensíveis e receptíveis para o mundo, presumindo o artista como um privilegiado 

portador de insights. 396 

Bishop afirma que a frustração e o desconforto em relação ao absurdo, 

excentricidade, dúvida, ou puro prazer são elementos cruciais para o impacto do 

trabalho estético e essenciais para propor novas perspectivas em nossas 

condições cotidianas. Para ela, os melhores exemplos de arte (social) colaborativa 

se originaram desses efeitos, como os artistas Thomas Hirschhorn (the Musée 

Précaire Albinet), Aleksandra Mir (Cinema for the Unemployed) e Francis Alys 

(When Faith Moves Mountains), que ao invés de se posicionar dentro da linhagem 

ativista, em que a arte é empacotada juntamente com o efeito de mudanças 

sociais, eles se relacionam nas fronteiras entre as vanguardas teatrais, a 

performance e a teoria arquitetônica. 397  

Assim como o Evento Fim de Década, que se apropriou do espaço da praça 

da Sé e se inseriu nas mídias urbanas, em busca de modificar o “cotidiano vivido”, 

de produzir “alteridades possíveis” 398. Segundo depoimento do 3NÓS3, a 

realização do evento se assentava na “constante mutação do caráter que 

determina a constituição do espaço: o elemento humano”399. Apesar de não ter 

ocorrido exatamente como esperado, devido à grande dimensão da praça (que 

exigiria um número maior de organizadores), eles conseguiram criar jogos e 

propostas para um público ávido em entender e participar.  

Bishop conclui o seu texto com a afirmação de Jaques Rancière: a estética 

não precisa ser sacrificada no altar das mudanças sociais; também com a Friedrich 

Schiller: a melhor forma artística é a que não se rende a gestos exemplares, mas 

 
396 BISHOP, 2006(b). Op. cit. 
397 BISHOP, 2006(b). Op. cit. 
398 BOURRIAUD, 2011(a). Op. cit., p. 168. 
399 VIAJOU SEM PASSAPORTE, et.al., 1979. Op. cit. 
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sim a gestos por vezes ineficazes. A autora entende que as melhores práticas 

colaborativas dos últimos dez anos se endereçaram a contradição entre 

autonomia e intervenção social, e refletiram esses antônimos na estrutura do 

trabalho e nas condições da sua recepção. Seria essa arte – inconformada, 

exploradora, confusa à primeira vista – que nós precisamos nos voltar para ter 

uma alternativa à doutrinação bem-intencionada que hoje se passa por discurso 

crítico de colaboração social.400  

Apresentei aqui as argumentações de Bishop porque a ideia de arte 

participativa foi de extrema importância para a arte brasileira das décadas 1960-

70, entretanto na arte contemporaneidade acabou por se tornar uma receita - por 

vezes não tão bem empregada por artistas e instituições de arte e educação 

privadas e públicas. Para Bishop, o procedimento participativo parte, em grande 

medida, parte do argumento de que o capitalismo produziu “sujeitos passivos”401, 

de pouquíssima atuação, nos termos da “sociedade do espetáculo” de Guy 

Debord. Para Debord, “espetáculo” é uma definição de relações sociais sujeitas ao 

capitalismo (e a regimes totalitários): “indivíduos vivenciam a sociedade como 

atomizada e fragmentada porque a experiência social é mediada por imagens – 

sejam elas as imagens difusas do consumismo ou as imagens concentradas de um 

líder”. 

 Entretanto, Jean Baudrillard se questionou sobre o fato de ainda 

existirmos ou não em uma sociedade do espetáculo: 

Assistimos ao fim do espaço perspectivo e panóptico (...) portanto à 

própria abolição do espetacular. (...) Já não estamos na sociedade do 

espetáculo de que falavam os situacionistas, nem no tipo de alienação e 

de repressão específicas que ela implicava. O próprio medium já não é 

apreensível enquanto tal, e a confusão do medium e da mensagem (Mac 

Luhan) é a primeira grande fórmula desta nova era.402 

Alinhada ao pensamento de Baudrillard, Bishop afirma que nos dias de hoje 

o movimento de artes comunitárias (com base na participação social) acabou 

sujeita à manipulação: “em quem se pode confiar para fazer uma limpa onde quer 

 
400 BISHOP, 2006(b). Op. cit. 
401 DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo: comentários sobre a sociedade do espetáculo. Rio 
de Janeiro: Contraponto, 1997. 
402 BAUDRILLARD, Jean. Simulacro e Simulação. Lisboa: Relógio d´água, 1991, p. 43. 
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que o governo deseje abster-se de responsabilidade”403. A autora defende que é 

de imediata importância reumanizar a sociedade e restaurar a esfera pública, que 

ficou paralisada e fragmentada pela instrumentalidade repressiva, para isso é 

necessário atuar criticamente e estimular a criatividade:  

A arte participativa não é um meio político privilegiado, tampouco uma 

solução ready-made para uma sociedade do espetáculo, mas algo tão 

incerto e precário quanto a própria democracia; nenhuma delas é 

legitimada de antemão, mas precisam ser performadas e testadas 

continuamente em cada contexto específico.404 

A participação se dá pela invenção de um “sujeito imprevisível”405 que 

ocupa um espaço de forma efêmera e inesperada e não aquele lugar reservado 

para participação, determinado previamente pela ordem dominante. Assim, a 

participação não pode ser reduzida a uma questão de preenchimento dos espaços 

deixados em branco pelo poder, pois o estético e o político se constituem 

mutuamente no terreno do comum. Sendo que, a política prioriza o princípio da 

igualdade de qualquer um com qualquer um e a estética trata das formas de 

articular ação, produção, percepção e pensamento.406  

Neste sentido, a política deve ser fundada no dano, “tem por força motriz 

o dissenso, ou o desentendimento, pelo qual se busca atualizar o princípio da 

igualdade entre os implicados”407. A ação política seria uma batalha sobre o 

sensível, sobre o perceptível, que tende a romper as relações de dominação que 

se encontram cristalizadas, mudando os destinos e lugares ali definidos; a fissurar 

a ordem sensível e confrontar a estrutura dada e suas repartições, redesenhando 

campos de pertencimento. Estes processos de subjetivação destroem e 

reconstroem o campo da experiência e rearticulam os modos de ser, fazer e 

pensar.408  

 
403 BISHOP, Clair. Participação e espetáculo: em que ponto estamos agora? Revista CELEUMA, São 
Paulo, n.5, 2016.  
404 Ibid. 
405 RANCIÈRE, 2010. Op. cit. 
406 RANCIÈRE, 2005. Op. cit. 
407 PALLAMIN, Vera M. Aspectos da relação entre o estético e o político em Jacques Rancière. São 
Paulo, RISCO - revista de pesquisa em arquitetura e urbanismo, n.12, v.2, 2010, p.8. 
408 RANCIÈRE, J. O desentendimento: política e filosofia.  São Paulo: Editora 34, 1996(a). 
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Vera Pallamin defende que uma arte urbana como prática crítica, inclui 

dentre seus propósitos estéticos “o desafio a certos códigos de representação 

dominantes, a introdução de novas falas e a redefinição de valores como abertura 

de outras possibilidades de apropriação e usufruto dos espaços urbanos físicos e 

simbólicos”.409 

Como prática crítica a arte urbana associa-se à ideia de intervenção 

negativa na microescala e acentua tal validade antepondo-se a esta 

cultura puramente afirmativa que tem sido promulgada e divulgada pela 

mídia e pelos processos de globalização. Seus modos de intervenção no 

espaço público podem estabelecer descontinuidades significativas do 

ponto de vista cultural, mesmo que se perfazendo de modo muito 

discreto, como tem sido característica de várias intervenções artísticas de 

caráter efêmero. Um dos pontos de maior interesse é sua possibilidade de 

contribuir com a desregulação de certos valores aí cristalizados, gerando 

novas formas de esclarecimento e abrindo novas extensões do espaço 

vivido.410 

A prática participativa crítica da arte urbana contribui para desregular 

valores cristalizados, assim como para gerar novas formas de esclarecimento no 

espaço vivido. Para Henri Lefebvre, o “espaço vivido” precisa ser entendido em 

paralelo ao “espaço de representação” e a “poesia e o desejo”, assim esses três 

momentos constituem o seu núcleo dialético.411 Lefebvre afirma que, dada a 

contradição entre a prática social material e a produção de conhecimento e de 

linguagem,  se for instituído um sistemático discurso dialético, em movimento, 

com base no desejo e na poesia, podem surgir possibilidades incertas, mas também 

aquelas capazes de elevar a produção social dos espaços às obras – no sentido de 

obra de arte.  

Nestes termos, acredito que mobilizados pela “poesia e desejo”, os grupos 

independentes organizaram o Evento Fim de Década, enquanto possibilidade de 

estetizar a produção social dos espaços, pois uma prática pautada pelos seguintes 

elementos: 

 
409 PALLAMIN, 2010. Op. cit., p. 107. 
410 Ibid. 
411 SCHMID et al. (Org). Space, Difference, Everyday Life: Reading Henri Lefebvre. Routledge: New 
York, 2008, p. 38. 
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1. Se apropriar412 de um contexto espacial específico da cidade (tendo em 

vista a sua estrutura simbólica) e de meios de circulação de informações 

(inserções em mídias, como jornais e televisão).  

2. Performar jogos de criatividade, relacionais e participativos, para criar 

desvios413 nestas estruturas simbólicas e não para ser instrumentalizada 

pelos sistemas hegemônicos de poder; 

3. Criar conflito e contradição no cotidiano da vida, via comportamento, 

ou, em outros termos, desafiar certos códigos de representação 

dominantes. 

Afinal, o evento interrompeu a rotina diária das pessoas que passavam pela Praça 

da Sé, a caminho de seus compromissos. Um ato que afrontou a dominação 

simbólica daquele espaço pela ditadura no marco zero da cidade, na sua topologia 

de origem material e cívica. Em defesa da festa e da imaginação, tanto que a 

palavra “festa” foi mencionada para abrir e para encerrar o evento (Fig.52), para 

reafirmar a sua continuação nas atitudes poético-comportamentais, nos gestos 

simples de irracionalismo lúdico e lúcida fantasia daqueles que participaram do 

evento. 

 
412 LEFEBVRE, 1991(a). Op. cit., p. 167. 
413 Ibid. 
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Fig.52. Foto tirada no final do Evento Fim de Década, na Praça da Sé, com membros dos grupos 
GEXTU, 3Nós3 e Viajou Sem Passaporte. Fonte: acervo Viajou Sem Passaporte. 
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PREÂMBULO 
Ensacamento (1979: 3Nós3); O roubo da escultura (1979: Atelier Mãe’s 
Janaina); Sinalização (De) formativa (1982: Manga Rosa); Trajetórias 
(1979: Viajou Sem Passaporte). 

 

Como foi analisado no módulo anterior, as intervenções urbanas dos 

grupos de arte independente de São Paulo demonstraram uma postura 

participativa e festiva ao se apropriar da origem da cidade, com o Evento Fim de 

Década (1979), em oposição a restrição do seu uso pela ditadura. Neste módulo, 

a ideia é tratar da apropriação dinâmica do território com algumas ações de 

percurso desses grupos, a partir da mesma ideia, de que as intervenções artísticas 

propõem uma reconfiguração da experiência urbana, para induzir à novas formas 

de subjetividade temporal e espacial e, consequentemente, social e política. Para 

tanto, selecionei alguns casos que considero como emblemáticos: Ensacamento 

(1979: 3Nós3); O roubo da escultura (1979: Atelier Mãe’s Janaina); Sinalização (De) 

formativa (1982: Manga Rosa); Trajetórias (1979: Viajou Sem Passaporte). Pois, 

ações pautadas pelo conflito, no sentido da criação de dissenso, que constitui uma 

estética da política “que nada tem a ver com as formas de encenação do poder e 

de mobilização das massas”414, mas de uma partilha do sensível, nos termos de 

Jacques Rancière. 

Para introduzir ao assunto da prática de demarcação vivencial do espaço, 

lembro que ela está nas origens da modernidade artística, desde a flânerie de 

Charles Baudelaire415; passando pelo projeto das vanguardas históricas, com as 

visitas dadá aos espaços banais da metrópole, com as deambulações surrealistas 

em sua busca pelo inconsciente da cidade; até chegar as vanguardas tardias e a 

dita contracultura, com as derivas psicogeográficas situacionistas, o minimalismo 

e, no caso brasileiro, com o neoconcretismo, quando a “problemática espacial da 

arte abriu-se à singularidade da experiência”416, com artistas como Hélio Oiticica. 

Sobre as particularidades de cada um destes momentos, alguns autores já 

 
414 RANCIÈRE, J. A Estética como Política. Revista DEVIRES, Belo Horizonte, n.7, n.2, 2010, p. 21.  
415 BAUDELAIRE, C. A Modernidade de Baudelaire. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1988. 
416 FREITAS, 2017. Op. cit., p. 244.  
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publicaram um extenso levantamento417, entre eles, Paola Berenstein Jacques, 

que parte de uma questão que nos interessa particularmente nesta tese, a 

alteridade, para analisar a experimentação do corpo na cidade presente nestas 

práticas que ela denomina como “errâncias”:  

A experiência errática, assim pensada como ferramenta, é um exercício de 
afastamento voluntário do lugar mais familiar e cotidiano, em busca de 
uma condição de estranhamento, em busca de uma alteridade radical. O 
errante, ao buscar o estranho no cotidiano familiar, vai de encontro a esta 
alteridade e, assim, instaura o dissenso, que é precisamente o pressuposto 
básico que possibilita a constituição de qualquer esfera pública. A 
experiência errática é uma possibilidade de experiência da alteridade na 
cidade.418 

Paola considera a errância como um movimento de resistência que sempre existiu, 

em paralelo a um tipo de urbanismo419 que busca pacificar os espaços públicos 

dele resultantes, para eliminar da cidade a experiência do outro, isto é, a diferença 

ou a alteridade. 

Pode-se dizer que o espaço, enquanto um campo de experimentação para 

a arte, tem como movimentos de fronteira a land art, a earth art e a site specifc art. 

De acordo com Rosalind Kraus, a partir deles, a escultura começou a observar o 

espaço de uma forma antes só implementada pela arquitetura, o que ela 

denominou como “campo ampliado”420. Isso se deu em simultâneo ao momento 

inicial de crítica e revisão421 dos princípios modernos na arquitetura. Como explica 

Guilherme Wisnik, no exato momento em que as artes plásticas se distanciavam 

do formalismo moderno (abstração e planaridade da pintura), propondo um 

imbricamento entre arte e vida cada vez maior, a arquitetura rompia os laços com 

 
417 Entre eles: CARERI, F. Walkscapes: o caminhar como prática estética. São Paulo: Gustavo Gili, 
2013; VISCONTI, J. C. Novas derivas. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2014; JACQUES, P. B. 
Elogio aos errantes. Salvador: EDUFBA, 2012. 
418 JACQUES, P. Experiência errática. ReDObRa, Salvador, n.9, v. 3, 2012, p. 192. 
419 JACQUES, P. Elogio aos errantes. Salvador: EDUFBA, 2012, p. 32. 
420 KRAUS, 1984. Op. cit., p. 129. 
421 Simbolizado pela publicação, quase que simultânea, dos livros “Complexidade e contradição em 
arquitetura”, de Robert Venture, e “A arquitetura da cidade”, de Aldo Rossi e consumado após a 
implosão do conjunto habitacional de Pruitt–Igoe, em Saint-Louis, em 1972, considerado como um 
grande funeral do Movimento Moderno, pelo historiador Charles Jencks.  In. WISNIK, 2012. Op. 
cit., p.17.  
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o funcionalismo (ligação com o usuário) e se aproximava do formalismo pós-

moderno.422 

  

Fig.53. Robert Smithson, MONUMENTS OF PASSAIC, New Jersey, 1967. Fonte: James Cohan 
Gallery. 

 

O que pode ser exemplificado pelas palavras de Robert Smithson, para ele, 

naquele momento a arte buscou na exploração urbana “um médium, meio para 

extrair do território algumas categorias estéticas e filosóficas com as quais se 

confrontar”423. Como ele mesmo fez no trabalho Monuments of Passaic (New 

Jersey, 1967), quando se empenhou em alcançar a essência do lugar, isto é, a 

capacidade estética de extração de conceitos a partir de dados sensoriais 

existentes no espaço real. Para Smithson o território real seria um medium surreal, 

através do qual pode-se ler e escrever, assim como se faz um texto. No catálogo 

da exposição, distribuído na galeria Virginia Dwan, ele o artista faz um convite aos 

espectadores: “O que você pode encontrar em Passaic que não encontra em Paris, 

Londres ou Roma? Descubra por si mesmo” 424, assim, as margens do rio Passaic 

ganhou um caráter monumental, mesmo “na terra que o tempo esqueceu” 425. Na 

exposição o artista apresenta apenas alguns documentos, entre eles um mapa em 

negativo sem demarcação de percurso e fotografias das construções, imagens que 

 
422 Ibid.  
423 SMITHSON, Robert. The monuments of Passaic. Artforum, 1967. 
424 Ibid., p. 162. 
425 Ibid. 
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parecem transmitir as sensações do artista naquele território, ao mesmo tempo 

em que pedem uma reelaboração do público. 

Tony Smith, em 1966, publicou um relato de sua viagem por uma estrada 

em construção na periferia de Nova Iorque, durante a noite, com seus alunos da 

universidade Cooper Union. O artista conta que entrou, sem permissão, nas obras 

da estrada em construção e percorreu, de carro, o que chamou de “uma linha de 

asfalto negro que atravessa o espaço marginal da periferia americana, como um 

corte no nada”426. Durante a viagem, Smith sentiu um indescritível êxtase, que 

definiu como “o fim da arte”, porque a estrada, assim como grande parte da 

paisagem, é artificial, no entanto, não pode ser chamada de um trabalho de arte.  

Para ele tamanho maravilhamento se aproximaria do que Immanuel Kant define 

como o sublime, só poderia ser alcançado pela experiência no espaço real. Sobre 

essa experiência de Tony Smith, o arquiteto Francesco Careri afirma que as 

sensações de infinito e do fim da arte, não vieram somente daquele perfil negro 

que percorria a paisagem, mas também do tipo de paisagem que rodeava um 

território real que, no entanto, não havia sido investigado pela arte.   

Diferente dos trabalhos de Tony Smith e Robert Smithson, citados acima, 

Richard Long, em A Line Made by Walking (1967), insere o resultado da ação do 

seu corpo no espaço, que demostra o seu interesse pela prática artística 

performática. Esta ação foi feita em uma das viagens para a sua casa em Bristol, 

quando parou em um campo em Wiltshire e andou para trás e para a frente, até 

que a relva capturasse a luz do sol e se tornasse visível, assim como uma linha, 

para que ele pudesse fotografar. Assim, o artista registrou a intervenção física na 

paisagem, em que é possível sentir a sua ausência, ou pensar sobre a 

impermanência, o movimento e a relatividade. 

 
426 SMITH, Tony. The end of art. Artforum, 1966. 
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Fig.54. Richard Long, A LINE MADE BY WALKING, 
1967. Fonte: consultado em 25.09.19, em 
<https://www.tate.org.uk/art/artworks/long-a-line-
made-by-walking-p07149>. 

Fig.55. Hélio Oiticica, Manhattan 
Brutalista, 1978. Fotografia de Roberto 
Wolfenson. 

 

Neste trânsito entre o corpo e o espaço, no Brasil, Hélio Oiticica performou 

Manhattan brutalista, em 1978, como já apresentado no primeiro módulo, em que 

o artista subjetivou o contexto espacial da Avenida Presidente Vargas, na cidade 

do Rio de Janeiro, durante o seu delirium ambulatorium. No entanto, é importante 

lembrar que, mais de dez anos antes de Oiticica, Lina Bo Bardi percorreu as ruas 

do Bixiga, em São Paulo, para coletar objetos abandonados pelos antigos 

moradores dos cortiços desocupados e os restos das demolições para a 

construção da Ligação Leste-Oeste e os acolheu dentro do Teatro Oficina. Isso 

ocorreu durante o projeto cenográfico de Lina para a peça Na Selva das Cidades 

(1969), texto de Bertolt Brecht, porque, as obras afetaram diretamente a sede do 

grupo, que resistiu às demolições e desapropriações promovidas pela Estado, 

permanecendo na Rua Jaceguai. Assim, o projeto cenográfico de Lina tornou a 

cidade um elemento crucial da dramaturgia, pois entrou em conflito o modo de 

produção do espaço que estava sendo implementado pela ditadura, já que 

destacou a materialidade dos escombros e a colocou em relação com o corpo dos 

atores e do público. Considero que essas experiências estéticas na cidade, como 
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as de Hélio e Lina, enquanto comportamento carregado de negatividade, que 

destacaram a posição ética do artista em relação ao seu contexto, são percursoras 

para os percursos dos grupos independentes que iremos analisar neste módulo.  

 

2. 3Nós3: intervir para inverter 

 

No final dos anos 1970, o 3NÓS3 usava o termo “interversão”, que significa 

“ato de interverter; inversão”427, para definir as suas ações no espaço da cidade. 

O trabalho deste grupo independente paulistano tem como um de seus 

percussores Hélio Oiticica que, como afirma Celso Favaretto, realizava “arte de 

intervenção estética, ética e política” 428,, como já foi apresentado brevemente no 

primeiro módulo.  

Para Mário Ramiro, “o 3NÓS3 fazia interversões urbanas e o Viajou Sem 

Passaporte intervenções humanas”429, porque o fato do 3NÓS3 priorizar os 

aspectos visuais da ação e o VSP os comportamentais, são características artísticas 

operacionais, sendo o foco de ambos a relação com o espaço da cidade, de forma 

a “ingerir-se (em matéria, questão etc.), visando influir sobre seu desenvolvimento; 

interferir; interceder”430 sobre o espaço da cidade.   

 Entretanto, as intervenções do 3NÓS3 não aconteciam apenas no espaço 

da cidade, mas também nas mídias. O grupo fazia denúncias anônimas aos meios 

de comunicação, como estratégia para divulgar e documentar das suas 

intervenções urbanas, que duravam apenas poucos minutos nas ruas; geralmente 

eles faziam as instalações de madrugada e logo ao amanhecer elas eram 

desmontadas pela polícia e a Companhia de Engenharia de Tráfego. Conforme 

Ramiro, com as matérias divulgadas pelos jornais, além de ter os trabalhos 

“documentados”, eles também podiam ter um retorno sobre a sua recepção, que 

 
427 HOUAISS; VILLAR. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Objetiva. Rio de Janeiro: 2001. 
428 Favaretto, explicita o desenvolvimento das proposições de Oiticica e a coerência da sua prática 
artística, ao captar o impulso crítico-teórico das intervenções no contexto das vanguardas 
brasileiras. In.: FAVARETTO, 2000. Op. cit. 
429 RAMIRO, 2015. Op. cit. 
430 HOUAISS, 2001. Op. cit. 
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passavam por um filtro “não especializado” dos jornalistas dos editoriais de 

cotidiano, porque as reportagens refletiam, de certa forma, a fruição do público.431  

Para usar a categorização de Stella Teixeira de Barros, percebe-se que eles 

conseguiram se expressar através de duas formas dentro do sistema de arte: uma 

heterodoxa para intervenções, performances etc., outra ortodoxa.432 Para a 

autora, num primeiro momento, os grupos emergem com conotações alternativas, 

que subvertem o campo cultural, “rompendo os limites do papel tradicional do 

artista na comunidade, ignorando a instituição, colocando-se à margem do 

mercado, assumindo a efemeridade e fragilidade do tempo da cidade”433. Ao 

mesmo tempo em que a inserção nas mídias reflete uma preocupação com a 

documentação e fruição das ações, para que elas não se perdessem na aceleração 

tempo-espacial da cidade, passando assim a “existir” enquanto “acontecimento 

artístico” e eles como “artistas-propositores”.  

 
431 BERTUCCI, 2015. Op. cit. 
432 BARROS, Stella. “OUT” – Arte? Arte em Revista, São Paulo, v. 6, n. 8, p. 51-54, out.1984, p. 46. 
433 Ibid. 
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Fig.56. X-Galeria, 3NÓS3, 1979, São Paulo. Fonte: Fonte: Acervo do 3NÓS3. 

 

Em X-Galeria (2 jul. 1979) o 3NÓS3 vedou as portas de vinte e nove galerias 

com fita crepe e um aviso (escrito em mimeógrafo): “O que está dentro fica, o que 

está fora se expande”. Com a ação o grupo destacou o potencial da rua para 

expandir o campo de atuação da arte, no sentido de acessar um público que não 

frequentava as galerias e os museus.434 O que causou indignação e protesto de 

alguns galeristas e críticos de arte, como Luisa Strina, que afirmou não ter tempo 

 
434 BERTUCCI, 2015. Op. cit., p. 84. 
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para perder com “uma exibição ridícula como esta”435. Após X-Galeria, os 

colunistas de arte dos jornais não publicavam nada sobre os trabalhos do 3NÓS3. 

Mas isso não incomodou o grupo, que logo depois realizou outra intervenção, o 

Tríptico (24 a 26 ago. 1979) em frente ao Teatro Municipal, com a instalação de 

três telas, pintadas pelos integrantes do grupo; a “obra” permaneceu no local por 

três dias, quando o departamento de Vigilância Sanitária a retirou. 

  

Fig.57. Tríptico, 3Nós3, 1979, São Paulo. Fonte: Fonte: Acervo do 3NÓS3. 

 

Como fica claro, X-Galeria e Tríptico foram ações que dialogaram com o 

milieu artiste, como disse Annateresa Fabris436. Em um texto de 1982, Fabris 

esquematizou a operação artístico/crítica do grupo sob duas diferentes esferas: a 

primeira ao circuito artístico e a segunda à cidade, com ações que se voltaram para 

o espaço urbano não mais como mero contentor de estruturas ou objetos para 

uma exposição, mas como “verdadeiro destinatário da ação artística que nele 

 
435 [Sem autor]. Arte marginal, com lacre. O Estado de São Paulo, São Paulo, 4 jul. 1979, p.19. 
436 FABRIS, Annateresa. Pretexto para uma intervenção in. RAMIRO, M et al. 3NÓS3: intervenções 
urbanas - 1979-1982. São Paulo: Ubu, 2017, pg. 19. 
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percebe uma relação essencial com o material que lhe conferirá uma fisionomia 

momentânea”437. A autora, em sua esquematização, considera que o método 

operacional do grupo gira em torno de “interferir num espaço dado (...) a rua, que 

confere às duas atitudes, antes distintas, uma mesma compreensão do significado 

do fazer arte”438, por isso, para ela o trabalho do 3NÓS3 seria arte sociológica.  

De fato, o 3NÓS3 coloca em questão a relação da arte com a cidade, tendo 

o objeto artístico enquanto presença que acrescenta uma informação para criar 

“zonas de cor” nas ruas da cidade. No entanto, acho difícil operar a categorização 

da autora em duas dimensões, pois todos os trabalhos do grupo, não apenas os 

três citados, acontecem, ao mesmo tempo, nas duas esferas: cidade o circuito 

artístico.  

Por exemplo, em Interversão VI (15 jul. 1980) em que o 3NÓS3 instalou 

cem metros de plástico polietileno vermelho nos buracos do túnel do complexo 

viário da Av. Paulista, durante a noite, junto com o VSP e outros amigos, criando 

uma instalação que os guardas da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) 

retiraram algumas horas depois. Ou em Conecção (12 mai. 1981), ou “ação de 

conectar” no canteiro da ligação das Av. Dr. Arnaldo, Rebouças e Pacaembu, 

consistiu em estender uma extensa faixa de polietileno vermelho entre o 

respiradouro do túnel do metrô e a grama.  No mesmo ano, Arco 10 (7 dez. 1981) 

o 3NÓS3, com a colaboração do coletivo argentino Taller de Investigações 

Teatrais – TIT, prendeu cem metros de plástico polietileno amarelo nas estruturas 

do viaduto da av. Dr. Arnaldo, de modo que ficasse suspenso em arco. O que 

causou bastante confusão para os motoristas a caminho do trabalho, mesmo logo 

sendo retirada pelos bombeiros, com cobertura da imprensa. Na intervenção 

27.4/3 (27 abri. 1982) o grupo cruzou a avenida 23 de Maio com duas faixas de 

polietileno vermelho, como o plástico não atrapalhava o trânsito ele permaneceu 

por mais tempo, sendo retirado apenas no dia seguinte, pelos moradores do 

entorno.439 Nessas intervenções é possível entender as zonas de cor, capazes de 

 
437 Ibid. 
438 Ibid. 
439 BERTUCCI, 2015. Op. cit., p. 84. 
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ressignificar plasticamente a paisagem da cidade, mesmo que durante um curto 

espaço de tempo. 

 

Fig.58. Interversão VI, 3NÓS3, 1980, São Paulo. Uma linha vermelha na vista aérea de São Paulo, 

que coloca em questão a relação da arte com a cidade, ao acrescentar uma “zona de cor” na 

paisagem. Fonte: Acervo do 3NÓS3. 
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Fig.59. Interversão VI, 3NÓS3, 1980, São Paulo. Imagens dos artistas instalando os cem metros de 
plástico polietileno vermelho nos buracos do túnel do complexo viário da Av. Paulista, durante a 
noite, junto com o VSP e outros amigos. Fonte: Acervo do 3NÓS3. 
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Fig.60 - Conecção, 3NÓS3, 1981, São Paulo. Fonte: Acervo do 3NÓS3. 
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Fig.61 - Arco 10, 3NÓS3, 1981, São Paulo. Fonte: Acervo do 3NÓS3. 

 

Fig.62 - 27.4/3, 3NÓS3, 1982, São Paulo. Fonte: Acervo do 3NÓS3. 
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O termo paisagem surgiu da arte e expressa etimologicamente a ideia de 

lugar, território ou região: “[...] não existe contemplação do entorno como 

paisagem até que os artistas comecem a representá-lo, o que conduz a 

confirmação de uma utilidade estendida à pintura, a de servir como escola do 

olhar”440. A noção de paisagem gira em torno da percepção daquilo que vemos, da 

forma de ver e de como significamos essa visão: 

A paisagem não é (…) o que está aí, diante de nós, é um conceito inventado 
ou, melhor, uma construção cultural. A paisagem não é um mero lugar 
físico, e sim o conjunto de uma série de ideias, sensações e sentimentos 
que elaboramos a partir do lugar e seus elementos constituintes. A palavra 
paisagem (…) reclama também algo mais: reclama uma interpretação, a 
busca de um caráter e a presença de uma sensibilidade. […] A ideia de 
paisagem não se encontra tanto no objeto que se contempla como na 
mirada de quem contempla. Não é o que está a sua frente e sim o que se 
vê. 441 

A paisagem, seria, portanto, uma construção cultural. A respeito disso Anne 

Cauquelin argumenta que “só vemos o que já foi visto e o vemos como deve ser 

visto”442. Afinal, a luz que os olhos captam formam no cérebro uma imagem 

orientada pela cultura daquele que olha, sobre o que é visto, além de outros 

processos mentais, como a memória. Para a filósofa francesa, a paisagem “se 

instalaria definitivamente em nossos espíritos com a longa elaboração das leis da 

perspectiva”443, que aplicadas na pintura fizeram nascer a ideia de paisagem, tal 

técnica de representação será um grande marco de nossa cultura visual, do que se 

chama de “realidade”, “esse tecido uniforme, de grande solidez e certeza”444. A 

paisagem fora pensada e construída como o equivalente da natureza e a sua 

percepção depende da apresentação que se fez dela na pintura do Ocidente no 

século XV, que só parece natural ao preço de um artifício permanente. Essa crença 

em uma naturalidade da paisagem permanece difícil de erradicar, mesmo que no 

presente ela seja desmentida por diversas práticas. 

A questão da percepção da paisagem e a sua construção cultural nos leva 

a pensar no texto “O visível e o invisível”445, de Merleau-Ponty e na leitura deste 

 
440 MADERUELO, Javier. El Paisaje: génesis de un concepto. Madrid: Abada Editores, 2005, p. 30. 
441 Ibid., p. 38. 
442 CAUQUELIN, Anne. A invenção da paisagem. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 96. 
443 Ibid., p. 35. 
444 Ibid., p. 15. 
445 MERLEAU-PONTY, M. O visível e o invisível. São Paulo: Perspectiva, 2003. 
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por Lacan, no “Seminário XI”446. Para Lacan, o ato de ver é concebido como o 

registro do Real, já que desorganiza o campo perceptivo do espectador, enquanto 

ato que o percebe e o arrebata. Esse “olhar estrangeiro” ou “olhar de fora” descrito 

por Merleau-Ponty surpreende o pintor e o espectador, à medida que emerge do 

horizonte invisível e se inscreve, produz desejos que levam o artista a elaborar 

novas criações, acerca do olhar como estranhamento. Entendo que os 

procedimentos do 3NÓS3 estariam neste registro, já que desenhavam uma ação 

modificadora na cidade (como se ela fosse uma folha de papel) 447 para causar 

estranhamento e proporcionar “outras possibilidades de visualização dum espaço 

que o hábito, o consumo distraído tornara perceptivelmente ‘neutro’”448.  

Além disso, ao interferir justamente no sistema de circulação viário eram 

“atos de indisciplina”449 . Isso porque ele era um símbolo de poder da ditadura, 

pois construído para ser uma rede urbana moderna, mas que na verdade refletia 

como um espelho a contradição da sua urbanização marcada pela miséria e pela 

concentração de renda. Afinal, em São Paulo, nos anos 1970, todo um sistema de 

estruturas foi construído ao mesmo tempo em que as áreas periféricas e ilegais se 

consolidavam450. Para se ter uma ideia, entre as obras estão as Avenidas 23 de 

Maio e Radial Leste, as alças e viadutos da Ligação Leste-Oeste (conhecido como 

Minhocão), as Marginais dos rios Tietê e Pinheiros, a revitalização da Praça da Sé, 

Praça da Roosevelt e do Parque da Independência, o parcialmente implantado 

projeto Nova Paulista, entre outros. Por isso os pontos escolhidos pelo grupo para 

as intervenções não foram aleatórios, como explica Ramiro, as intervenções 

urbanas, sem autorização da polícia ou da prefeitura, eram a ocupação de um 

espaço que estava se distendendo: 

(...) 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 

 
446 LACAN, J. O seminário, livro XI: os quatro conceitos fundamentais da psicanálise. Rio de Janeiro: 
Zahar, 2008. 
447 FABRIS in. RAMIRO et.al., 2017. Op. cit., p. 19. 
448 Ibid. 
449 Empresto o termo de Michel de Certeau para defender a existência de trajetórias (ou séries de 
operações articuladas umas às outras no tempo) capazes de gerar uma “rede de antidisciplina” - 
resistências ou inércias em relação ao desenvolvimento da produção sócio-cultural. In.: CERTEAU, 
Michel de. A invenção do cotidiano: 1. artes de fazer. Rio de Janeiro: Vozes, 2013 pp. 16-17.  
450 ROLNIK, 1990. Op. cit. p. 23, 
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compressão da ditadura e começa a ter uma “distensão”, como se fala em 
política, e é exatamente nessa distensão que a gente vai trabalhar 451. 

 

Ou seja, o 3NÓS3 entendeu o anúncio da abertura política como uma 

“brecha” para se reapropriar de “um espaço que deixou a compressão da ditadura 

e começa a ter uma ‘distensão’”452.  Assim, como pode ser visto, a arte de 

intervenção urbana impreterivelmente envolve o social, porque a arte nas ruas 

ganha um caráter público, um tensionamento que a torna similar à arquitetura: 

Segundo Walter Benjamin, “desde o início, a arquitetura foi um protótipo de uma 

obra de arte cuja recepção se dá coletivamente, segundo o critério da dispersão. 

As leis de sua recepção são extremamente instrutivas”453. Tendo em vista que a 

arquitetura lida com o universo da vida e da ação, é justamente neste campo que 

a sua dimensão projetiva busca incidir: “eis a grande revolução da arquitetura 

moderna, que, ao incorporar o urbanismo e o design no seu campo de atuação (...) 

ampliou enormemente seu raio de ação na sociedade”454. 

De acordo com Miwon Kwon, essa arte se deslocou dos museus e 

instituições artísticas para o espaço da cidade – impulsionada pelo minimalismo, 

entre o final da década de 1960 e início da seguinte -, passando a ser uma 

construção ou processo determinado e/ou dirigido por seu “contexto ambiental”: 

“o espaço de arte não era mais percebido como lacuna, tabula rasa, mas como 

espaço real”455 e os artistas se tornaram críticos do sistema ideológico dos museus 

e galerias e reconfiguraram o seu “site” como uma rede que inter-relaciona espaço, 

sociedade 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”456.  

 
451 MESQUITA, André. Insurgências Poéticas: Arte Ativista e Ação Coletiva (1990-2000). 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008, p. 356.  
452 Ibid.  
453 BENJAMIN, Walter. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica (1935-36). São 
Paulo: Brasiliense, 1985, p.193. 
454 WISNIK, 2012, p.34.  
455 KWON, Miwon. Um lugar após o outro: anotações sobre site-specificity. Arte e Ensaios: EBA-
UFRJ, n.17, 2008, p.167. 
456 Ibid., p.167. 
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Como colocado no início, o 3NÓS3 “intervia” na cidade para “inverter” os 

seus fluxos, trabalhando nos labirintos do mundo visível e social, nos termos de 

Merleau-Ponty. Para mostrar o outro lado, o invisível, o enigmático, assim como 

uma rachadura em um muro que incomoda e turva a visão, porque diante dessas 

brechas, inversões, o que o olhar mostra são as “faltas” e os dilemas, assim como 

algo estranho que vem habitar a reversibilidade do olhar, o que é vetado em uma 

sociedade que se diz rigorosamente ordenada. Mas, como diria Lacan, essa tal 

“inversão” não estaria no trabalho artístico, mas no que ele faz ver quando se 

apresenta ao espectador, tirando-o do seu mundo particular. Como explica 

Hudinilson Jr., “o público também nos interessava, mas num segundo 

momento"457, seria exatamente neste momento, em que alguma coisa desfaz uma 

situação cristalizada, que desnorteia. 

 

2.1. Ensacamento (1979): anti-monumento 

 

A intervenção Ensacamento, do grupo 3NÓS3, teve a duração de cinco 

horas - com início à meia-noite, no parque da Independência e fim às cinco horas 

da manhã, na praça Marechal Deodoro458. Com base nas informações cedidas pelo 

grupo 3NÓS3, produzi um mapa para visualizar o percurso da ação (fig.63) onde 

demarquei os monumentos ensacados, em aproximadamente 25 km: Monumento 

à Independência (Ettore Ximenes, 1922), praça do Monumento; Anhanguera (Luiz 

Brizzolara, 1924), Av. Paulista; O Tempo (João Batista Ferri), Cemitério do Araçá; 

Monumento às Bandeiras (Victor Brecheret, 1953), Praça Armando Salles de 

Oliveira; Escultura Graça I e II (Victor Brecheret, 1940), Galeria Prestes Maia;  

Monumento à Carlos Gomes (Luiz Brizzolara, 1922) e Rui Barbosa, Praça Ramos 

de Azevedo; Índio Caçador (João Batista Ferri, 1940), avenida Vieira de Carvalho; 

O Menino e o Cata-vento (O.M. di Palma), largo São Francisco; O engraxate e o 

jornaleiro, praça João Mendes; Giuseppe Verdi (Amadeo Zani, 1921), Parque 

Anhangabaú; Idílio ou beijo eterno (Willian Zadig, 1966), Busto de João Mendes 

 
457 BARROS, Stella. “OUT” – Arte? Arte em Revista: São Paulo, v.6, n.8, p. 51-54, out.1984. 
458 RAMIRO, M. et al, 2017. Op. cit., p. 24. 
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(William Zadig, 1919), Busto de John Kennedy (Claude Dunin, 1964), A Menina e 

o Bezerro (L. Chistophe) e Busto de Afonso Taunay (Claude Dunin, 1969), todos 

no Largo do Arouche; Mulher Nua (Charis Brandt), praça da República. 

 

 

 

Fig.63 - Ensacamento, 3NÓS3, 1979. Mapa meramente ilustrativo desenhado por esta 
pesquisadora com a demarcação do percurso de aproximadamente 25Km entre os monumentos 
“ensacados”. Fonte: mapa desenhado com a ferramenta do Google Maps, com base nas 
informações do acervo do grupo 3NÓS3.  
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A intervenção teve bastante repercussão na mídia, entre elas, nenhuma 

parece ser favorável as estátuas cobertas ou amarradas com sacos de lixo. 459 O 

jornal Notícias Populares publicou que, na cidade, havia “algum românico, 

apolítico, preocupado apenas em mudar a paisagem das ruas?” 460, o que 

demonstra certa confusão sobre do que se tratava a ação. No entanto, no trecho 

que diz “a cada dia a cidade amanhece diferente do dia anterior. Muros pichados 

com frases poéticas e algumas sem muita definição (...) ontem foi a vez dos 

monumentos da cidade” 461, eles relatam sobre o contexto da ação, em simultâneo 

a tomada dos muros da cidade pelo grafite (com artistas como Alex Vallauri) e 

pelas pichações; existia uma vertente chamada de poética e/ou enigmática 

(Gonha, Mó Breu; Rendam-se Terráqueos; Celacanto Provoca Maremoto) e outra 

política, desdobramento do movimento punk, sem preocupação estética com as 

letras462.  

Como já tratei no item anterior, o 3NÓS3 intervia tanto no território urbano 

quanto nas redes comunicacionais da mídia. Segundo Mario Ramiro, a cidade era 

o “verdadeiro destinatário da ação artística”463 e, a mídia, um meio indispensável 

para ampliar a recepção da ação, ao distribuir a informação sobre um signo novo 

inserido no espaço urbano. Nas palavras de Rafael França, “a ocupação dos meios 

de comunicação era parte integrante dos projetos”464, ele retoma o clássico ensaio 

“A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica” de Walter Benjamim, para 

afirmar que a mídia colaborava com a criação de um tipo de “aura” no trabalho de 

arte do grupo465, mesmo que “a maioria dos críticos jamais viu nenhuma dessas 

intervenções, tendo apenas assistido ao espetáculo por televisão, jornal, rádio ou 

 
459 [Sem autor]. A cidade Pichada. Diário da Noite, São Paulo, 28 abr.1979; [Sem autor]. Estátuas 
cobertas com sacos de lixo. Notícias Populares, São Paulo, 28 abr.1979, p.5; [Sem autor]. Nossas 
Estátuas Foram Amarradas. Diário de São Paulo, São Paulo, 28 abr.1979. 
460 [Sem autor]. A cidade Pichada. Diário da Noite, São Paulo, 28 abr.1979; 
461 Ibid. 
462 Para saber mais sobre a cena do grafite e o picho ver: FRANCO, Sérgio Miguel. Iconografias da 
metrópole: grafiteiros e pichadores representando o contemporâneo. Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2009.  
463 RAMIRO, 2015. Op. cit.   
464 FRANÇA, Rafael. Acerca do 3NÓS3. Texto datilografado e escrito. Acervo MAC-USP, 1985. 
465 Ao contrário do Viajou Sem Passaporte, que afirmava desconsiderar a categoria “obra de arte”, 
o 3NÓS3 se denominava como um grupo de artistas que “buscava expandir 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 banal”. In.: RAMIRO, 2015. Op. cit. 
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revista” 466. Neste ensaio, Walter Benjamin trata das tendências evolutivas da arte 

nas condições de produção capitalistas, da necessidade de estabelecer novos 

conceitos e abandonar os tradicionais – como criatividade e gênio, validade eterna 

e estilo, forma e conteúdo - devido às mudanças econômicas e técnicas do século 

XIX. Apesar do autor manter a noção de obra de arte, ele entende a necessidade 

de sua reformulação, por isso formula o tema do declínio da aura. O que a permite 

à obra de arte assumir uma função política, com promessas de uma nova 

organização social na sua essência. Por isso, “cada uma das intervenções era 

cuidadosamente articulada, de maneira que o trabalho fosse veiculado por todos 

os canais de comunicação de massa”467.  

Apesar de efêmeras, as intervenções do grupo eram bastante planejadas. 

No caso do Ensacamento, houve um levantamento detalhado dos monumentos 

públicos da cidade, demarcados previamente em um mapa pelo qual Hudinilson 

Jr. foi o responsável, porque ele “conhecia São Paulo de cabo a rabo”468. O mapa 

fazia parte dos poucos objetos levados durante todo o percurso, junto com sacos 

de plástico, algumas cordas e uma máquina fotográfica, para registrar todo o 

trabalho. Destes, os únicos materiais instalados nas estátuas foram os sacos pretos 

e azuis, cotidianamente utilizados como lixo, e permaneceram para serem vistos. 

Com isso, o grupo sobrepôs aos monumentos oficiais uma “estética do lixo”, nos 

termos de Frederico Morais: 

A arte pobre e conceitual aproxima-se, assim, da «estética do lixo», da 
«junk culture», de Willian Burroughs, da arte de detritos (merz) de Kurt 
Schwitters, que empilhou entulhos fazendo sua famosa «merzbau» e usou 
tudo o que achava na rua para realizar seus quadros (rótulos, arruelas, 
madeira, pano, estopa, papeis) e poemas (afinal, detritos eram, também, 
as palavras soltas recolhidas aqui e ali no aleatório dos jornais, dos 
anúncios, dos rótulos), da arte precária dos neo-Dadas, Como Burri, dos 
happenings realizados por Cage, Kaprow, Warhol, Lebel nas ruas, oficinas, 
cemitérios de automóveis, borracheiros. Nada de materiais nobres e 
belos, nada além do acontecimento, do conceito. 469  

O que Frederico Morais exemplifica com as capas, tendas e estandartes da arte 

parangolé de Oiticica, uma arte que “lembra os trapos dos pobres que habitam 

 
466 FRANÇA, 1985.  
467 Ibid. 
468 MESQUITA, 2008. Op. cit., p. 355.  
469 MORAIS, 1970. Op. cit., p. 57. 
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nossas ruas e favelas, mas, também, a roupa dos hippies” 470, e ainda “na 

extraordinária arquitetura das favelas, no morro da Mangueira, no Campo de 

Santana, no carnaval ou no futebol” 471. No sentido criador do brasileiro que Hélio 

Oiticica encontraria a sua motivação, em que todo e qualquer material pode ser 

trabalhado esteticamente, desde o lixo industrial até os resíduos do consumo. No 

contexto pobre e repressor brasileiro esta seria uma postura ética, acrescenta 

Frederico:  

Vanguarda não é atualização dos materiais, não é a arte tecnológica. É um 
comportamento, um modo de encarar as coisas, os homens e os materiais, 
é uma atitude definida diante do mundo. É o precário como norma, a luta 
como processo de vida. Não estamos preocupados em concluir, e dar 
exemplos. Em fazer História-ismos.472 

A “estética do lixo” do Ensacamento criou um “espaço de representação”473 

na cidade em oposição à ideologia organizada e higienizada ditatorial, interferiu 

na dimensão simbólica do espaço, no processo de significação que se conecta a 

um símbolo, ao campo da linguagem. Isso, porque, os monumentos imbuem de 

sentido simbólico a cidade, nas palavras de Cristina Freire, eles testemunham 

“sistemas mentais da época em que foram criados e solicitam, não raro, uma 

relação não apenas perceptiva, mas também fabuladora, que mistura os tempos 

presente e passado, as histórias individuais às coletivas”474. 

Neste sentido, o primeiro monumento que o grupo ensacou foi o 

Monumento à Independência, depois eles se dirigiram para a escultura do 

Anhanguera, na Av. Paulista, em seguida, desceram para o Ibirapuera, em direção 

ao Monumento às Bandeiras. Até então a expedição seguia de carro, mas depois 

continuou a pé, para o Centro da cidade, porque, de acordo com Hudinilson “o 

motorista, colega nosso, com medo, desistiu de nos acompanhar”475. Para a 

pesquisadora americana Erin Adana476, os procedimentos – multiformes, 

resistentes, astuciosos e teimosos – deste trabalho eram opostos à disciplina 

 
470 Ibid., p.58. 
471 Ibid. 
472 RIBEIRO, 2013. Op. cit., p. 350. 
473 LEFEBVRE, 1991(a). Op. cit., p. 39. 
474 FREIRE, Cristina. Além dos Mapas - os Monumentos no Imaginário Urbano Contemporâneo. 
São Paulo: Annablume, 1997, p.55. 
475 HUDINILSON Jr. Depoimento, 1984. Arquivo Multimeios do Centro Cultural São Paulo.   
476 ALDANA, Erin D. Interventions into Urban and Art Historical Spaces: The Work of the Artist 
Group 3Nós3 in Context, 1979-1982. University of Texas: Austin, 2008, p.37. 
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imposta pelos militares, responsáveis pelo fechamento dos espaços públicos, de 

experiências coletiva e debate político, quando “praças e parques, campos vazios, 

bares e até quarteirões inteiros desapareceram, dissolvendo espaços de 

familiaridade formados pelos encontros diários na cidade”477. Assim, a ação 

ocorreu no lugar da luta pelo poder: as ruas da cidade.  

Em relação aos procedimentos que retomam a cidade como objeto 

artístico, ao mesmo tempo em que denunciam questões sociais, a vivência do 

mapa pelo 3NÓS3, em Ensacamento, remete aos situacionistas franceses, que 

estimularam o pensamento crítico sobre o contexto espacial e a sua memória. O 

o pensamento situacionista propunha uma arte diretamente ligada à vida, em 

relação direta com a cidade, com a sua construção coletiva, que dependia da 

vontade de cada um e de todos e não poderia ser ditada apenas pelos interesses 

financeiros ou tecnocráticos, do Estado ou do mercado: “Inventamos a arquitetura 

e o urbanismo que são irrealizáveis sem a revolução da vida cotidiana; isto é, sem 

a apropriação do condicionamento por todos os homens, para que melhorem 

indefinidamente e se realizem”478. No entanto, tal construção dependeria da 

participação ativa dos cidadãos, contra a alienação e a passividade da sociedade.  

Segundo Hudinilson: “a ação tinha que começar”479, pelo Monumento à 

Independência, nada poderia ser mais simbólico, no sentido do monumento como 

res publica, porque o Monumento à Independência, foi inaugurado no parque da 

Independência, em 7 de setembro de 1922, em comemoração ao centenário da 

emancipação política brasileira; e terminou na praça Marechal Deodoro que leva o 

nome do primeiro presidente do Brasil, que liderou o golpe de Estado que depôs 

o Império e proclamou a república no país. A expressão latina Res publica significa 

"coisa pública", forma de governo na qual se deve atender os interesses coletivos. 

Ao cobrir a cabeça das esculturas, o 3NÓS3 chamou a atenção das pessoas que 

passavam todos os dias e nem sequer olhavam para aqueles monumentos, no 

 
477 SADER, Eder. Quando novos personagens entraram em cena: experiências, falas e lutas dos 
trabalhadores da Grande São Paulo, 1970-80. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988, pp. 118-119.  
478 KOTÁNYI, Attila; VANEIGEM, Raoul. Programa elementar do bureau de urbanismo unitário. 
In.: JACQUES, 2003, p. 139-142. 
 
479 HUDINILSON Jr., 1984. Op. cit.   
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entanto, pode ser entendido desde a perspectiva da “arte antimonumental”, que 

de acordo com Márcio Seligmann-Silva surgiu “no final do século XX, como uma 

forma de lidar, pelo viés das artes, com a violência de Estado, como nos casos do 

nazismo e das ditaduras latino-americanas”480. Tanto que, para Mário Ramiro, a 

intervenção se reatualizou no início do ano 2000, com o escândalo das torturas 

realizadas pelos soldados americanos 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 (...) esse caráter político das intervenções, que a gente 

não declarava, era para ser lido nas entrelinhas. Que é exatamente onde eu acho 

que a arte funciona”481.  

 O 3NÓS3 se apropriou dos monumentos, ao asfixiar as cabeças das 

estátuas, atacou o território e as imagens do poder instituído através da inserção 

de novos signos na cidade. Isso porque a asfixia remete a um método de tortura 

do regime militar brasileiro, o que desestabilizava o fluxo de circulação de 

informações, afinal, na época, pouco era falado sobre a violência do regime. Hoje 

em dia, após muitos anos do golpe militar que instaurou uma ditadura no Brasil, é 

possível saber melhor como funcionou o aparelho repressivo do regime e os 

abusos cometidos graças às investigações da Comissão Nacional da Verdade 

(CNV) e de dezenas de instituições parceiras, como comissões estaduais e 

municipais; em que foram ouvidas cerca de 600 pessoas - em sua maioria vítimas 

do regime, mas também agentes da repressão, para o relatório final com as 

conclusões dos trabalhos, tendo em vista que no Brasil não se abrem os arquivos 

(militares)482.  

 

 
480 SELIGMANN-SILVA. Antimonumentos: trabalho de memória e resistência. Trivium, v.6, n.1, 
p.41-54, 2004, p.41. 
481 RAMIRO, 2015. Op. cit.   
482 Como já apresentado no modulo anterior, para conhecer o relatório, assim como os 
documentos relacionados, acessar o site: 
«http://cnv.memoriasreveladas.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=57». 



185 
 

 

Fig.64. Ensacamento, 3NÓS3, 1979. Mário Ramiro colocando um saco de lixo na cabeça de 
uma das estátuas do “Monumento à Independência”. Fonte: Arquivo do grupo 3NÓS3.  
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Fig.65. Ensacamento, 3NÓS3, 1979. Rafael França durante a intervenção, “asfixiando” a 
cabeça de uma estátua. Fonte: Arquivo do grupo 3NÓS3. 
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Fig.66. Ensacamento, 3NÓS3, 1979. Hudinilson Jr. “asfixiando” o monumento Homenagem 
a Carlos Gomes, na Praça Ramos de Azevedo, que tem aos seus pés a inscrição “Ordem e 
Progresso”. Fonte: Arquivo do grupo 3NÓS3. 
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Fig.67. Ensacamento, 3NÓS3, 1979. A ambiência “estética do lixo” construída 
simbolicamente na cidade após a intervenção do grupo de arte independente. Fonte: 
Arquivo do grupo 3NÓS3. 
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Os trabalhos da CNV desmontaram falsas versões oficiais do regime militar 

sobre mortos e desaparecidos políticos, entre os principais feitos das comissões 

estão a retificação de atestados de óbitos483 e a obtenção de confissões de 

agentes da ditadura sobre a prática de tortura. A tortura foi admitida por três 

pessoas que participaram da estrutura repressiva do regime militar durante as 

audiências realizadas pelas comissões, o que contraria o discurso oficial dos 

militares, que negam a prática da tortura e a consideram apenas como casos 

isolados. Um deles é o coronel reformado do Exército Paulo Malhães, que 

confessou a tortura, assassinato e ocultação de cadáveres de presos políticos, 

assim como afirmou que as práticas eram de conhecimento dos altos escalões das 

Forças Armadas. Outro a confessar a participação em sessões de tortura foi o ex-

major do Corpo de Bombeiros Valter da Costa Jacarandá, que ainda contou sobre 

os métodos que os presos políticos eram torturados, como choque elétrico e pau 

de arara. Por fim, o ex-escrivão de polícia Manoel Aurélio Lopes, que trabalhou 

entre 1969-1978 no Dops e no Doi-Codi de São Paulo, admitiu que havia tortura 

naquele local.484  

Apesar do termo monumento vir do latim monere (advertir, exortar, 

lembrar), a tradição de construção de monumentos esteve mais ligada à 

comemoração de vitórias bélicas, do que à ideia de advertir, afirma Márcio 

Seligmann-Silva. O autor trabalha o conceito do antimonumento, uma estética que 

se tornou conhecida principalmente no processo de memorialização de 

Auschwitz, depois da Segunda Guerra Mundial, que fundiu a tradição do 

monumento com a da comemoração fúnebre. Assim, o sentido heroico do 

monumento se desloca para o campo da lembrança da violência e de homenagem 

aos mortos, na medida em que se voltam aos mortos e injetam uma nova visão da 

 
483 Como os atestados de óbito do jornalista Vladimir Herzog e do estudante Alexandre Vannucchi 
Leme, ambos mortos pelo regime militar, depois de serem torturados, mas que tinham o suicídio 
como versão oficial dos militares para a causa mortis; Herzog foi enforcado na prisão e Vanucchi 
foi atropelado por um caminhão. SCHREIBER, Mariana. Oito achados da Comissão Nacional da 
Verdade. BBC Brasil em Londres, 31 março 2014. consultado em 17/04/2018, no site:  
«https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/03/140331_comissao_verdade_versao_clust
er». 
484 SCHREIBER, Mariana. Oito achados da Comissão Nacional da Verdade. BBC Brasil em Londres, 
31 março 2014. consultado em 17/04/2018, no site:  
«https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/03/140331_comissao_verdade_versao_clust
er».  
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história na cena da comemoração pública, de reprimenda sobre incorreção, de 

inconveniência comportamental.485 Isso, porque, a relação da sociedade com seus 

mortos constitui o núcleo simbólico de sua cultura, “Se Freud insistia na relação 

entre morte e o nascimento da cultura, podemos dizer com ele que o simbólico se 

estrutura em diálogo com a ideia de morte” 486, assim, a cultura só poderia ser 

pensada ao se olhar para o passado e para o futuro.  

Por isso, Seligmann-Silva alinha o desenvolvimento do antimonumento à 

psicanálise, enquanto uma teorização do trauma, um desejo de recordar um 

passado doloroso de modo ativo, mas sem perder de vista as dificuldades do 

‘trabalho de luto’, pois o desejo de lembrar situações-limite é impossível de ser 

abarcado totalmente. Há algo de precário na recordação, que se manifestaria nos 

testemunhos dessas catástrofes:  

Elie Wiesel, referindo-se à sua obra testemunhal sobre os campos de 
concentração nazistas escreveu: “Eu não contei algo do meu passado para 
que vocês o conheçam, mas sim para que saibam que vocês nunca o 
conhecerão”.487 

O que nos remete as palavras de Theodor Adorno: “escrever um poema após 

Auschwitz é um ato bárbaro, e isso corrói até mesmo o conhecimento de por que 

hoje se tornou impossível escrever poemas”.488 Quanto a isso, Herbert Marcuse, 

aponta que o horror do holocausto não pode ser reapresentado de forma literária, 

mas sublimado pela forma estética. Sem isso, diz o autor, a única possibilidade de 

escrever sobre esse horror seria resgatar e preservar a memória das pessoas que, 

como fez Elie Wiesel489, foram suas vítimas.490  

A poética antimonumento pode ser vista no trabalho do casal Christo e 

Jeanne-Claude, uma importante referência para o 3NÓS3, dada a estratégia dos 

 
485 SELIGMANN-SILVA, 2004. Op. cit. 
486 Ibid. 
487 Ibid. 
488 Adorno, Theodor W. Industria cultural e sociedade. São Paulo: Paz e terra, 2002. p. 61. 
489 Elias "Elie" Wiesel (Sighetu Marmaţiei, 30 de setembro de 1928 – Manhattan, 2 de julho de 
2016), sobreviveu aos campos de concentração nazistas e, como escritor, recebeu o Nobel da Paz 
de 1986, pelo conjunto de sua obra de 57 livros, dedicada a resgatar a memória do holocausto e a 
defender outros grupos vítimas das perseguições. Seu livro mais conhecido, “Noite”, publicado em 
1955, conta suas memórias e experiências de jovem adolescente judeu ortodoxo durante o 
holocausto e seu aprisionamento nos campos de concentração de Auschwitz e Buchenwald.  
490 MARCUSE, Herbert. Is it possible to write poety after Auschwitz? An Essay on Libertation, 
Boston: Bacon Press, 1969, p. 44.  



191 
 

artistas de esconder objetos na cidade para direcionar os olhos da sociedade para 

o seu passado. Como, por exemplo, o empacotamento do Parlamento alemão, com 

um tecido na cor âmbar, numa dimensão três vezes maior que a superfície do 

prédio. Wrapped Reichstag (1971) transformou por 14 dias aquele prédio cinza 

com a ajuda do vento no tecido, dando-lhe “uma dimensão cósmica e assimétrica” 

- como disse o artista em uma entrevista que Hudinilson Jr. tinha em seus arquivos 

491 -, em meio a instabilidade política do pós-guerra. Quando o projeto artístico 

teve início, em 1971, o edifício ainda estava sob jurisdição soviética e britânica, já 

que Berlim era dividida em dois mundos, o comunista e o capitalista.  

Para as suas instalações ambientais, Christo e Jeanne-Claude solicitavam 

uma autorização às autoridades, além de, muitas vezes, articular o projeto com os 

habitantes do entorno, ao contrário do Ensacamento realizado pelo 3NÓS3, em 

plena madrugada, de forma efêmera e desautorizada. Pode-se fazer uma distinção 

entre os dois grupos de artistas, pois o primeiro segue um modelo “assimilativo”, 

de site-specificity e o segundo, um modelo “intervencionista” 492. Isso porque, 

como o trabalho de Christo e Jeanne-Claude é autorizado, ele produz um espaço 

harmonioso; diferente do caso do 3NÓS3, em que o trabalho de arte funciona 

como uma intervenção crítica na ordem existente do local. Para Miwon Kwon, a 

arte site-specific “desistiu de si própria por seu contexto ambiental, sendo 

formalmente determinada ou dirigida por ele” 493, deixou de ser um substantivo 

ou objeto, para se tornar um verbo ou processo, uma experiência que provocaria 

o espectador criticamente.  Para isso, a relação entre um trabalho de arte e o seu 

site “não estaria baseada na permanência física dessa relação, mas antes no 

 
491 Nos arquivos de Hudinilson Jr. 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 quilômetros de 
nylon branco e suportada por dois mil e cinquenta cabos de aço. Hudinilson Jr. era o membro 
responsável por organizar todos os arquivos do 3Nós3. Em seus arquivos conta um vasto material 
sobre intervenção urbana e o contexto da década de 1970 e início da 1980. Este material 
encontra-se hoje disponível para consulta nos arquivos de multimeios do Centro Cultural São 
Paulo. 
492 KWON, Miwon. One place after another: site-specificity art and locational identity. Cambridge: 
The MIT Press, 2004, pp.56-100. 
493 Ibid. 
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reconhecimento da sua impermanência móvel, para ser experimentada como uma 

situação irrepetível e evanescente”494.  

  

Fig.68. Christo e Jeanne-Claude Wrapped 
Reichstag, Berlin, 1971-95. Foto: Wolfgang Volz. 
Fonte: «https://christojeanneclaude.net», 
consultado em 02.08.2019.  

Fig.69. Christo e Jeanne-Claude Wrapped 
Reichstag, Berlin, 1971-95. Foto: Wolfgang 
Volz. Fonte: 
«https://christojeanneclaude.net», 
consultado em 02.08.2019. 

 

As intervenções do 3NÓS3 se aproximavam da arte site-specific, segundo 

Ramiro, principalmente os artistas americanos que trabalhavam com a paisagem, 

“uma referência mais concreta do tipo de transposição que fizemos para o 

ambiente urbano, ou seja, para uma paisagem como a de São Paulo (...)”495. Com 

base nesta fala, a pesquisadora Maria Adelaide Pontes considera que, à medida 

que o grupo “transpunha, antropologicamente, as experiências realizadas na 

paisagem americana para o ambiente urbano da cidade de São Paulo (...)”496 as 

ações como Ensacamento e X-Galeria evidenciavam maior agudeza crítica, ao 

contrário das demais ações com as faixas de plástico carregavam um componente 

de espetacularização.  

Ramiro explica que, no Ensacamento, o grupo usou os monumentos 

históricos, porque eles eram locais de referência cultural na cidade. Entendo que, 

com a apropriação desses monumentos o 3NÓS3 abriu um espaço para a sua 

reapropriação, dentro da ideia de res publica, após anos de ditadura. Afinal, a arte 

 
494 Ibid. 
495 PONTES in. RAMIRO, M. et al. 2017, p. 156. 
496 Ibid. 
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antimonumento do 3NÓS3, em Ensacamento, buscou abrir um espaço para a 

simbolização, para falar sobre aquilo que não se podia falar em um regime militar.  

 

3. Atelier Mãe’s Janaina: não esqueça a apóstrofe! 

 

De acordo com Marcelo Machado, “o Atelier Mãe’s Janaína (não esqueça 

da apóstrofe) surgiu de uma oportunidade”, pois um colega seu, assim como ele 

estudante da FAU USP (Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 

de São Paulo), morava num espaço grande e o abriu para a criação do atelier: 

“juntamos algumas pessoas, começamos o curso (de desenho), ele acabou abrindo 

mão da moradia e nós a ocupamos”. Esse espaço era coordenado pelo Marcelo e 

ficava na rua Alberto Seabra, uma sobreloja em cima de uma oficina mecânica, 

onde aconteciam os cursos de desenho, a produção da revista de poesia Seo 

Waldir, também davam apoio para a revista de cinema Cine-Olho. 497 

O Atelier Mãe’s Janaína fazia parte dos grupos de arte independente que 

estavam em ebulição no final dos anos 1970, quando começaram a aparecer nos 

muros algumas intervenções de caráter artístico (Alex Vallauri), havia uma 

tendência poética (o grupo TVDO com Tadeu Jungle e Walter Silveira) e pixos  

(Gonha Mó Breu), para eles, escrever nos muros tinha um caráter transgressor, 

havia ainda a repressão da ditadura militar.  

Marcelo Machado conta que cada um que frequentava o atelier 

experimentava diferentes ações, “existem uns livros coletivos, que fazíamos 

reproduzindo um hábito dos modernistas, cada um escrevia, desenhava, colocava 

o que desse na telha”, ele chegou a fazer intervenções em monumentos públicos. 

Uma coisa que tinham em comum era a conclusão de que a arte precisava ser 

ressignificada, “não deveria ser mercadoria, estávamos frontalmente contra”.498  

No entanto, segundo ele, não existem fotografias ou documentação das 

suas ações, a não ser as do O roubo da escultura “Homenagem à Garcia Lorca” do 

 
497 MACHADO, Marcelo (Atelier Mãe's Janaína). Entrevista a Patricia M. Bertucci, por e-mail, 13 
de fevereiro de 2017. 
498 Ibid. 
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Flávio de Carvalho, graças a Carlos Nascimbeni (hoje diretor de cinema), que teve 

a ideia de cobrir a ação para publicar na revista Cine-Olho.  O roubo da escultura 

foi a experiência que mais marcou o grupo e partiu da cabeça do Fernando 

Meirelles (hoje diretor de cinema), que se coloca apenas como um visitante do 

espaço, naquele contexto em que alguns colegas se juntavam para rachar 

despesas de um atelier, mas na verdade todo mundo trabalhava por conta própria. 

Naquele espaço, eles se juntavam antes de sair para as ruas para fazer grafites que 

“eram pequenos poemas ou desenhos escritos nos muros e replicados pela cidade. 

Cada um tinha a sua marca. Grafitei bastante um desenho com a inscrição “XÔ 

Urubu”. 499  

Meirelles ainda conta que só foi fazer parte de um “coletivo” alguns anos 

depois, em 1981, que se chamava Olhar Eletrônico, uma produtora independente 

que tinha “a dinâmica interna de uma associação de artistas que produziam um 

trabalho juntos criando coletivamente e trocando as funções a cada projeto”500. O 

Olhar Eletrônico realizou muitos programas de TV, vídeos para festivais e 

videoarte: “Pensávamos TV e audiovisual em reuniões semanais de estudo, 

intervíamos onde era possível. Eram 4 sócios no papel, mas oito ou nove sócios 

de fato. O Marcelo Machado também era parte deste grupo”501. Entretanto, a bem 

da verdade, o Olhar Eletrônico era uma empresa e o atelier um grupo 

independente, nas palavras do próprio Meirelles: “ali desenhávamos, escrevíamos, 

conversávamos e fumávamos maconha. Era um ponto de encontro onde sempre 

havia alguma coisa acontecendo”.502 

A outra ação em comum dos “visitantes” do Atelier Mãe’s Janaína, era 

colaborar com a revista Cine-Olho, que tinha um dos principais articuladores 

Carlos Nascimbeni, que também participou do roubo da escultura.503 A Cine-Olho, 

era produzida e distribuída pelos próprios estudantes dentro da universidade, em 

 
499 MEIRELLES, Fernando (Atelier Mãe's Janaína). Entrevista a Patricia M. Bertucci, por e-mail, 08 
de fevereiro de 2017. 
500 Ibid. 
501 Ibid. 
502 CAETANO, Maria. Fernando Meirelles - Biografia Prematura. São Paulo: Imprensa Oficial, 2007, 
p. 60. 
503 MODELLI, Lais. A saga da escultura desaparecida na ditadura e resgatada em 'ação 
cinematográfica' por alunos da USP. BBC Brasil, 30 set. 2017. Disponível no site: 
<<https://www.bbc.com/portuguese/brasil-41448739>>, acesso em 09 ago. 2019. 
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cineclubes do movimento estudantil. Apesar de ter um posicionamento à 

esquerda, a revista não era diretamente ligada aos partidos (em clandestinidade 

na época, como o PC do B – Partido Comunista do Brasil), mas era próxima do 

grupo de tendência trotskista denominado Libelu (Liberdade e Luta). Tanto que, 

nos números 8/9 da revista há uma matéria sobre a Libelu, intitulada “Eis o fascínio 

radical, ou O discreto charme da burguesia”, de Charles Nebeau, que aponta a 

forma deturpada com que a revista Isto É tratou algumas ações do grupo.504 

Carlão, assim como alguns membros do D'Magrela e do Viajou Sem Passaporte, 

faziam parte do Libelu, que já tratei no módulo anterior.  

A Cine-Olho circulou entre 1976 e 1979, editada primeiramente pelo 

Centro de Artes Cinematográficas da PUC-RJ, e depois pela ECA-USP. Em sua 

fase carioca, o principal mote da revista girava em torno dos rumos do cinema 

brasileiro, com destaque para as análises feitas por Jean-Claude Bernardet. Em 

São Paulo, o enfoque foram as traduções de textos teóricos (até então inéditos) e 

uma série de artigos de então jovens estudantes (que depois terão lugar de 

destaque no mercado cinematográfico, como foi o caso de Fernando Meirelles e 

Roberto Moreira). 505 A sua equipe editorial era extensa e tinha um número 

significativo de pessoas na composição das ilustrações, fotografias, diagramação, 

revisão, colaboradores internacionais. A organização dessas funções acontecia de 

maneira muito informal, conforme Fernando Meirelles, ele, que não tinha nenhum 

conhecimento teórico sobre cinema na época, contribuía mais na área da 

produção e distribuição da revista do que escrevendo artigos, ele diz que “havia 

muitos artigos que eu sequer entendia do que tratavam”.506 Com essas palavras 

do diretor de cinema, pode-se perceber que a revista Cine-Olho teve grande 

relevância para a formação dos sujeitos envolvidos na sua realização, assim como 

outras revistas independentes, que como já tratado no módulo anterior, eram uma 

atividade comum, uma forma de fazer circular cultura e contrainformação. 

 
504 NETO, Bárbara Vieira. Revista Cine-Olho: História e Crítica no Brasil (1976 – 1979). Relatório 
de pesquisa, 2012, p.13. Disponível no site: 
<<http://www3.eca.usp.br/sites/default/files/webform/projetos/bolsistas/BVN.pdf>>. Acesso 
em 31 out. 2018. 
505 Ibid. 
506 Ibid., p. 80. 
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Além das publicações dos movimentos estudantis, realizadas nas 

universidades, durante a censura dos anos do governo militar, surgiram diversas 

publicações alternativas, contrárias ao regime, entre elas: O Pasquim, Bondinho, 

Versus, Coojornal, Repórter, Opinião, Movimento e Em Tempo. De acordo com 

Bernardo Kucinski, “entre 1964 e 1980, nasceram e morreram cerca de 150 

periódicos que tinham como traço comum a oposição intransigente ao regime 

militar. Ficaram conhecidos como imprensa alternativa ou imprensa nanica” 507. 

Como aponta o autor, algumas características fundamentais desse tipo de 

imprensa eram: afastamento das políticas dominantes; não ser complacente com 

o governo ditatorial (diferente da grande parte da mídia); desejo de transformação 

social.  

Afinal, como defende Marcelo Machado, “quase todas as formas de 

expressão estavam cerceadas pela ditadura e sempre me pareceu bem razoável 

que nossa geração enfrentasse aquilo”508. Neste sentido, o Atelier Mãe's Janaína 

aglutinava jovens estudantes que estavam entrando em contato tanto com essas 

questões políticas, quanto com teorias e práticas artísticas. Entre os textos que 

mais inspirou o grupo está o “Requiem pelos ‘media’” (1972), de Jean Baudrillard, 

traduzido por Fernando Mesquita, jornalista e ativista que também frequentava o 

atelier, para a revista Cine-Olho.509  

Este artigo de Jean Baudrillard foi publicado como um capítulo do livro 

“Para uma Crítica da Economia Política do Signo”510, e trata da ideologia dos meios 

de comunicação, desde a perspectiva de que ela não está simplesmente na 

mensagem, no que é dito, mas principalmente na forma: “o que caracteriza os 

media é que eles são antimediadores, intransitivos, fabricam não-

comunicação”.511 Baudrillard entende que os meios de comunicação poderiam ter 

um uso político, para a contestação sociocultural, caso a capacidade de diálogo, 

 
507 KUCINSKI, Bernardo. Jornalistas e revolucionários – nos tempos da imprensa alternativa, São 
Paulo: Edusp, 2003, p. 13. 
508 MACHADO, 2017. Op. cit. 
509 Ibid. 
510 BAUDRILLARD, 1972. Op. cit., p. 221-222. 
511 Ibid., p. 173. 
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por meio da mídia, fosse restituída, como, por exemplo com as pichações nos 

muros de Paris, dos levantes estudantis de Maio de 68512: 

O verdadeiro médium revolucionário em Maio são as paredes e a sua 
palavra, as serigrafias ou os cartazes na mão, a rua onde a palavra se toma 
e se troca — tudo o que é inscrição imediata, dado e retribuído, falado e 
respondido, móvel, num mesmo tempo e num mesmo lugar, recíproco e 
antagónico. Neste sentido, a rua é a forma alternativa e subversiva de 
todos os massmedia, porque ela não é, como estes, suporte objectivado 
de mensagens sem resposta, rede de trânsito à distância, ela é o espaço 
aberto da troca simbólica da palavra, efémera e mortal, palavra que não 
se reflete no écran platónico dos media. Institucionalizada pela 
reprodução, espectacularizada pelos media, ela morre.513 

Nas palavras de Baudrillard “a rua” é uma forma alternativa e subversiva de 

todos os “massmedia”, pois um espaço aberto da troca simbólica da palavra, 

“efémera e mortal”. Justamente aí está a referência para a experimentação, tanto 

com as publicações como com as pichações nos muros da cidade, do Atelier Mãe's 

Janaína, que foi um espaço laboratório que catalisou diversas redes de troca entre 

os artistas independentes. 

 

3.1. Roubo da escultura (1979): anti-apagamento 

Hay que abrirse del todo  

frente a la noche negra,  

para que nos llenemos de rocío inmortal!514 

 

O trecho acima, do poema “Los álamos de plata”, escrito por Federico 

García Lorca, está gravado no monumento em sua homenagem, criado por Flávio 

de Carvalho515. Essa escultura foi depredada durante o regime militar e passou 

quase dez anos esquecida em um depósito, até o seu paradeiro ser descoberto 

pelos jovens que frequentavam o Atelier Mãe’s Janaina, que devolveram o 

 
512 Ibid., p. 190. 
513 Ibid., p. 225. 
514 LORCA, Federico García. Obra Poética Completa. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 
515 Flávio de Carvalho foi um expoente da geração modernista, um dos pioneiros no campo das 
intervenções urbanas no Brasil, “conhecido por andar de saiotes (1956), desfilar de chapéu em 
procissão (1932), ou tomar banho em praça pública (1939)”. Arquiteto, artista e contestador 
irreverente, “frente ao não-senso da normalidade cotidiana ele se diz negação da negação, um 
louco-lúcido que viveu para acordar as forças latentes que existem nas pessoas”. Para ele, “o ser 
mais rotineiro do mundo necessita apenas de um leve toque proporcionado por uma 
sugestibilidade qualquer para tirá-lo da rotina e da normalidade da vida”. In. Cine Olho, 1979. Op. 
cit. 
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monumento de Lorca para o espaço público com o Roubo da Escultura. Considero 

este ato como uma intervenção urbana anti-apagamento, uma performance que 

envolveu documentação e memória, ao percorrer um longo trajeto, cerca de 

44Km, para reafirmar a representação simbólica do poeta espanhol516, inscrita no 

tempo e no espaço da cidade de São Paulo. 

Como já colocado anteriormente, a ideia do Roubo da Escultura partiu de 

Fernando Meirelles, em uma tarde de 1979, quando ele era aluno da Faculdade 

de Arquitetura e Urbanismo (FAU – USP), durante a aula de Arquitetura 

Expressionista, ministrada pelo professor Gustavo Daher), que contou a história 

da escultura, dizendo que ela estava desaparecida. Como explica Meirelles: “um 

tempo depois, li uma matéria do Estadão que dizia que os restos da obra estavam 

num depósito da prefeitura, em Cotia (Grande São Paulo)”.517 Meirelles foi até o 

local informado pelo jornal, em Cotia: "Entrei de moto na área de serviços e, 

embaixo de uma árvore, ao relento, dei de cara com os pedaços de ferro que 

haviam sido a obra um dia"518. Após confirmar a notícia, ele contou aos amigos, 

que se organizaram no Atelier Mãe’s Janaina para planejar a ação. 

Nas palavras de Fernando Meirelles, o plano foi o seguinte: “tínhamos uma 

colega, Nina Grushenko, que trabalhava numa creche municipal. Ela roubou alguns 

papéis timbrados e envelopes com o brasão da prefeitura"519. Com os documentos 

roubados por Nina, eles fizeram um documento para autorizar a retirada da 

escultura de Lorca do depósito: "tínhamos um processo de autorização muito 

convincente na mão".520 Carlos Nascimbeni (Carlão) lembra que, para colocar a 

ação em prática, eles se organizaram em cerca de 14 jovens, mais do que o 

necessário para carregar as placas e tubos de ferro e também para dirigir o 

pequeno caminhão que um deles arrumou.  

 
516  Os seus restos mortais nunca foram encontrados, desde que foi fuzilado aos 38 anos pelos 
fascistas do bando nacional, no início da Guerra Civil Espanhola em agosto de 1936. 
517 MODELLI, 2017. Op. cit. 
518 Ibid. 
519 Ibid. 
520 Ibid. 
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Fig.70. Roubo da Escultura, Atelier Mãe’s Janaina, 1979. Mapa meramente ilustrativo, com percurso 
demarcado por esta pesquisadora, com base na distância mais curta entre os pontos de parada da 
escultura roubada. No trajeto de carro com aproximadamente 44Km: ponto A, depósito municipal da 
prefeitura de São Paulo, no Km 24 da via Raposo Tavares; ponto B, Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU USP); ponto C, vão livre do Masp (Museu de Arte de 
São Paulo); ponto C, Praça das Guianas. Fonte: Mapa desenhado por esta pesquisadora com a 
ferramenta Google Maps, com base nas informações do acervo Atelier Mãe’s Janaina. 

 

Ao chegar no depósito da prefeitura, no Km 24 da via Raposo Tavares, “um 

senhor nos recebeu. Ele percebeu que tinha algo errado, ficou preocupado com 

os papéis que apresentamos e foi dar um telefonema"521. O telefonema não 

causou problemas para os jovens e, quando o segurança retornou, menos de 15 

minutos depois, eles já tinham carregado o caminhão (Fig.71). De acordo com 

Fernando: "Fizemos cara de gente legal. O segurança resistiu, mas com tanto 

carimbo e sorrisos, nos liberou"522. Ele aparece no primeiro plano, segurando um 

papel na (Fig.72), junto ao grupo diante do caminhão, com os pedaços da obra de 

Flávio de Carvalho em cima. A foto é de Carlos Nascimbeni para a revista Cine-

Olho523, da ECA-USP, que cobriu toda a ação, documentada na edição de 1979. 

 
521 Ibid. 
522 Ibid. 
523 Cine Olho, 1979. Op. cit. 
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Fig.71. Roubo da Escultura, Atelier Mãe’s Janaína, 1979. Nas imagens, cerca de 14 jovens do 
Atelier Mãe’s Janaína, da revista Cine Olho e alguns alunos da FAU, mais do que o necessário 
para carregar as grandes partes de ferro e tubos e também para dirigir o pequeno caminhão que 
um deles arrumou. Foto: Carlos Nascimbeni (Cine Olho). Fonte: Cine Olho: Revista de Cinema. 
São Paulo: ECA USP, n. 5-6, jun-ago, 1979. 

 

Ao sair de Cotia, o próximo ponto de parada foi a FAU, onde os jovens 

descarregaram os restos da escultura e começaram a sua recuperação, por meio 

de um trabalho de funilaria e pintura que durou semanas e contou com a ajuda da 

empresa do pai de um dos jovens: 

Um especialista da fábrica levou soldadores à faculdade de arquitetura, 
que puseram em pé a flor e o estandarte deteriorados, assim como as 
outras partes destruídas. Operários vieram mostrar aos estudantes como 
é que se lixava. Chegaram as férias escolares e, três meses depois, estava 
pronto.524  

O jornal Folha de São Paulo relatou que a fraude foi descoberta no dia 

seguinte do roubo, “com o encaminhamento da documentação para a prefeitura, 

constatando-se que os autores do furto haviam falsificado os ofícios, com nomes 

e departamentos inexistentes”525. Como resultado foi aberta uma sindicância, 

registrada pela Prefeitura de São Paulo na Delegacia de Polícia de Cotia, para 

apurar as responsabilidades. Em paralelo, a municipalidade também instaurou um 

processo administrativo para identificar os envolvidos no caso.  

 
524 VOLPATO, 2007. Op. cit. 
525 Uma sindicância para o roubo da escultura. Folha de São Paulo, São Paulo, 25 abr. 1979, p.40. 
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Fig.72. Roubo da Escultura, Atelier Mãe’s Janaína, 1979. Após carregar o caminhão com as placas 
e tubos de ferro que restaram da escultura, os jovens fizeram uma parada para a foto da revista 
Cine Olho. Foto: Carlos Nascimbeni (Cine Olho). Fonte: Cine Olho: Revista de Cinema. São Paulo: 
ECA USP, n. 5-6, jun-ago, 1979. 

 

Vale lembrar que a ação foi levada a cabo durante os anos de violência e 

repressão da ditadura militar, mesmo assim muitas pessoas se envolveram ou 

colaboraram com a ação, como o diretor da FAU: "Um dia, o diretor da Faculdade 

nos chamou e disse que estava fingindo que não estava vendo aquela escultura 

na porta da sua sala, mas achava que não conseguiria fingir por muito tempo"526. 

Com o ultimato do diretor, os envolvidos decidiram, por votação, colocar a 

escultura no vão livre do Masp, de forma estratégica, no dia que o prefeito Olavo 

Setúbal visitava o museu e a avenida Paulista estaria fechada. Fernando Meireles 

diz que, durante a madrugada, “tivemos que dizer para o policial que só 

precisávamos descarregar um adereço para a festa e ele liberou", assim, enquanto 

 
526 MODELLI, 2017. Op. cit. 
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os operários montavam os preparativos para o evento, os jovens levaram a 

escultura até um dado ponto do vão livre, retiraram uns paralelepípedos do chão, 

colocaram os pés da obra e a cimentaram.  

Pietro María Bardi, diretor do MASP, quando ficou sabendo do ocorrido, 

desceu furioso para o vão livre, gritando e ameaçando chamar a polícia. Pouco 

tempo depois, o prefeito Olavo Setubal chegou ao museu e, ao ver o tumulto que 

havia se formado, inclusive com presença da imprensa, prometeu aos estudantes 

que devolveria a escultura ao seu lugar de origem.527 Assim, o prefeito e o diretor 

do museu, apesar de não terem aprovado o ato, se viram forçados a tomar uma 

atitude e devolver a obra ao lugar de onde ela tinha sido arrancada pelo CCC 

(Comando de Caça aos Comunistas), na Praça das Guianas, o último ponto do 

percurso. 

Como era de praxe nos grupos de artistas independentes - muito 

interessados pela questão da recepção do público -, eles permaneceram no local 

para ver o comportamento geral após a instalação da “nova” escultura no local, e 

o Viajou Sem Passaporte também realizou uma performance (Fig.73). A ação dos 

grupos instaurou um “momento”528 naquele espaço, afinal, com a instalação da 

escultura e a performance, foi instaurado um desvio no cotidiano da cidade, em 

que o espectador foi instigado a se posicionar, a realizar um trabalho de síntese 

ética e política.  

Carlão conta que, quando a escultura foi levada para o vão livre do Masp, 

houve uma grande confusão529. O caso repercutiu e foi notícia em diversos jornais, 

entre eles no Folhetim:  

Convocada pela Globo e pela Secretaria de Esportes, São Paulo vivia o seu 
‘Domingo Feliz’ em plena avenida Paulista, a semana passada. E, de 
repente, no vão livre do Museu de Arte, as pessoas começaram a notar a 
presença de uma curiosa escultura de ferro. A identificação seria rápida: 
era a homenagem ao poeta espanhol Garcia Lorca, criada pelo polêmico 
Flávio de Carvalho em 68, inaugurada na Praça das Guianas e, pouco 
tempo depois, destruída por um grupo de extrema direita.  Jogada às 
traças num depósito da Prefeitura, a obra foi ‘roubada’, recuperada e 
devolvida à cidade no ‘Domingo Feliz’.530 

 
527 Ibid. 
528 LEFEBVRE, 1959. Op. cit. 
529 MODELLI, 2017. Op. cit. 
530 FERNANDES, Maria. O resgate de Lorca. Folhetim, São Paulo, 01 jul.1979, p.11. 
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Também a Folha de São Paulo, em que a jornalista Radha Abramo, após apresentar 

as polêmicas e mudanças que passou o monumento, de forma irônica aponta qual 

“o risco de Garcia Lorca” permanecer no espaço público, ele seria “o de exaltar a 

poesia de um combatente da liberdade, possivelmente incentivando outros à 

criação de versos como os de Garcia Lorca”.531  

 

Fig.73. Roubo da Escultura, Atelier Mãe’s Janaína, 1979. Registro da escultura sendo devolvida 

pelos artistas ao vão livre do Masp (Museu de Arte de São Paulo). O destaque desta imagem é o 

poema empunhado pelos jovens artistas, “Hay que abrirse del todo frente a la noche negra, para 

que nos llenemos de rocío inmortal!”, trata-se de Garcia Lorca em ação, sendo performado durante 

a entrega do seu monumento ao espaço público. A fotografia é de Alan Dubner, do GEXTU. Fonte: 

Acervo Viajou Sem Passaporte. 

 

 
531 ABRAMO, Radha. O risco de Garcia Lorca. Folha de São Paulo, São Paulo, 18 ago. 1979, p.27. 
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Segundo Marcelo Machado, o Roubo da Escultura contou com um 

envolvimento grande para a participação e a organização de vários estudantes da 

FAU USP (Faculdade de Arquitetura da Universidade de São Paulo) e da ECA USP 

(Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo). Para isso, toda a 

estratégia foi pensada e realizada no Atelier Mãe’s Janaína, sendo que, “o contexto 

era mesmo a abertura política, resgatar o que havia sido depredado e tirado do 

espaço público durante a ditadura. Claro que o Flávio de Carvalho muito nos 

inspirava, um artista performático, com ações transgressivas”532.  

O escritor Paulo Duarte indicou Flávio de Carvalho aos membros do Centro 

Democrático Espanhol - associação que abrigava velhos republicanos exilados no 

Brasil - para realizar o projeto da escultura em homenagem a Garcia Lorca, no 

aniversário do 32º aniversário da sua morte por forças franquistas em 1936, 

durante a Guerra Civil Espanhola (1936-1939). Flávio acompanhou toda a 

execução do projeto na Serralheria Diana, de propriedade de espanhóis, no bairro 

do Tatuapé, que depois de pronto, foi implantado na Praça das Guianas, no dia 

primeiro de outubro de 1968. Sobre a obra, composta por tubos e chapas de ferro 

coloridos, Flávio afirmava à imprensa, justificando o seu projeto abstrato: “Não é 

a imagem física de Garcia Lorca que interessa: é o seu espírito, a sua alma, a sua 

criação literária e poética – aquilo que ele mesmo chama de ‘orvalho mortal’”533.  

Como explica o crítico de arte Luiz Camillo Osório, “durante a ditadura no 

Brasil, homenagear Garcia Lorca e a poesia que resistia ao fascismo europeu era 

uma forma de cruzar arte e política”534. Lorca explorava questões sociais em sua 

obra, a sua popularidade e as numerosas declarações sobre a injustiça social à 

imprensa, como a transcrita abaixo, fizeram dele um personagem perseguido pelos 

conservadores: 

El mundo está detenido ante el hambre que asola a los pueblos. Mientras 
haya desequilibrio económico, el mundo no piensa. Yo lo tengo visto. Van 
dos hombres por la orilla de un río. Uno es rico, otro es pobre. Uno lleva 
la barriga llena, y el otro pone sucio el aire con sus bostezos. Y el rico dice: 
‘¡Oh, qué barca más linda se ve por el agua! Mire, mire usted el lirio que 
florece en la orilla’. Y el pobre reza: ‘Tengo hambre, no veo nada. Tengo 
hambre, mucha hambre’. Natural. El día que el hambre desaparezca, va a 

 
532 MACHADO, 2017. Op. cit. 
533 TOLEDO, Conceição A. O ‘orvalho imortal’. Folha de São Paulo, São Paulo, 09 mai. 1979, p.03. 
534 MODELLI, 2017. Op. cit. 
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producirse en el mundo la explosión espiritual más grande que jamás 
conoció la humanidad. Nunca jamás se podrán figurar los hombres la 
alegría que estallará el día de la gran revolución. ¿Verdad que te estoy 
hablando en socialista puro?535 

 

Fig.74. O Viajou Sem Passaporte, após a escultura ser devolvida ao espaço público, no vão livre 
do Masp (Museu de Arte de São Paulo). Fonte: Acervo Viajou Sem Passaporte. 

 

Para Octávio Paz, Lorca foi morto por suas ideias vivas, numa tentativa de calar a 

sua poesia: 

Y Frederico Garcia Lorca, muerto, no por sus ideas políticas, como dicen 
por allí los malvados o los desorientados, sino, simple y monstruosamente, 

 
535 LORCA, Federico García. Entrevista para o jornal La Voz, Madri, 7 abr.1936. Disponível no site 
«http://www.garcia-lorca.org/Federico/Biografia.aspx?Sel=La%20muerte», consultado em 07 
ago. 2019, 
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por sus ideas vivas, por su poesía que reanudaba la expresión digna y 
universal de lo más oscuro y esencial del hombre, del pueblo español, es 
otro ardiente testimonio de esta unanimidad de los poetas españoles, 
frente a los valores esenciales de su pueblo, cara al crimen de una casta 
podrida y juzgada ya por sus hechos.536 

A inauguração do monumento em homenagem a Lorca no Brasil reuniu 

artistas e intelectuais, como o seu amigo chileno, o poeta Pablo Neruda, que 

discursou algumas palavras: “o monumento de Flávio de Carvalho, belo, misterioso 

e transparente, é um acontecimento em nossas vidas.” 537 Além disso, também 

fizeram parte da homenagem ao poeta espanhol que completaria 70 anos, uma 

exposição na Biblioteca Mário de Andrade e um espetáculo no Teatro Municipal 

de São Paulo, com a participação de Chico Buarque, Geraldo Vandré, Sérgio 

Cardoso e outros.538  

  

Fig.75. O monumento a Garcia Lorca, na Praça 
das Guianas. Fonte: Acervo 
Preservação/DPH/SMC. 

Fig.76. Esboço do monumento feito por Flávio 
de Carvalho. Fonte: Acervo 
Preservação/DPH/SMC. 

 
536 SCHNEIDER, Luis Mario. García Lorca y México. Introducción y selección de textos de Luis 
Mario Schneider. México: UNAM, 1998, p.68. 
537 VOLPATO, 2019. 
538 SÃO PAULO. Cidade. Em Cartaz: guia da Secretaria Municipal de Cultura.  n. 39, set. 2010. p. 
72-73. Disponível em:  
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/patrimonio_historico/ladeira_mem
oria/index.php?p=8266&fbclid=IwAR0TObx0OzBJY0%E2%80%A6 
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Entretanto, alguns meses depois, em dezembro de 1968, foi promulgado o 

Ato Institucional no 5 (AI-5), que dava poderes extraordinários ao presidente da 

República e suspendia garantias constitucionais. Com isso, o clima de tensão que 

havia no país desde o Golpe de Estado de 1964 se acentuou e o primeiro 

monumento no mundo em homenagem a Garcia Lorca foi alvo dos radicais de 

direita, por meio da explosão de uma bomba, na madrugada de 20 de julho de 

1969: “tombou sobre a grama a flor que simbolicamente representava o espírito 

do poeta. Frases injuriosas foram inscritas nas calçadas circundantes”.539 Após 

isso, os destroços da escultura foram levados a um depósito da Prefeitura a mando 

dos militares. Apesar do responsável pelo ato nunca ter sido investigado, ele foi 

atribuído ao CCC (Comando de Caça aos Comunistas), devido a uma pista deixada 

junto aos escombros da obra - folhetos no chão com os dizeres "comunista e 

homossexual", Lorca havia se transformado em símbolo de resistência a governos 

totalitários e de luta dos movimentos por liberdade sexual.540 

Flávio de Carvalho se esforçou para recuperar a obra e devolvê-la à cidade. 

Em agosto de 1970, após reconstruir a escultura, ele solicitou, pela imprensa, ao 

prefeito Paulo Maluf que ela fosse implantada no vão do MASP:  

Um ofício com dezenas de assinaturas, encabeçadas por Paulo Duarte, 
presidente da Comissão responsável pela homenagem a Lorca, foi 
endereçado em fins de outubro de 70 ao prefeito da capital solicitando a 
pronta colocação do monumento naquele local (...).541 

Apesar do ofício, o desejo de Flávio de Carvalho não se deu, porque após ser 

exposta à visitação na 11.ª Bienal de São Paulo, a escultura foi novamente 

colocada em um depósito da Prefeitura, no Ibirapuera542. Diz-se que isso ocorreu 

devido as declarações do embaixador da Espanha que visitou a Bienal e reclamou 

da presença da escultura “comunista”. Assim, ela foi censurada novamente. De 

qualquer forma, em julho de 1973 Flávio de Carvalho morreu sem ver realizadas 

as suas aspirações, que só se tornaram realidade anos depois, com o Roubo da 

 
539 TOLEDO, 1979. Op. cit. 
540 MODELLI, 2017. 
541 TOLEDO, 1979. 
542 Ibid. 
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Escultura, quando escultura foi colocada no vão do Masp pelo Atelier Mãe’s 

Janaína. Mas isso não agradou muito o diretor do museu, Pietro Maria Bardi: 

As lembranças são meio esfumaçadas para todos. Para Carlão, apenas o 
prefeito Olavo Setúbal apareceu. Para Fernando, o diretor do MASP, 
Pietro Maria Bardi, esteve ali antes, possesso, e deu um pequeno 
escândalo. “Ele disse que aquilo ia comprometer a estrutura do museu”, 
lembra. Ao que os estudantes responderam: “A gente é arquiteto, não vai 
comprometer não”. Lina Bo, mulher de Bardi e arquiteta daquela 
impossível estrutura de concreto sobre o vão livre, era um ídolo dos 
rapazes. “Parece que o Bardi, antes de tudo, achava a obra feia”, diz 
Carlão. Chega então o prefeito, ainda na versão de Fernando, trazido 
pelos jornalistas. “É a política do fato consumado”, diz Setúbal a Bardi, 
mirando, bovinamente, a obra de Flávio de Carvalho. “Não há o que fazer, 
a cidade aceita”, disse o prefeito nomeado.543 

No entanto, Carlão diz que, na verdade, Pietro Bardi não queria a escultura 

lá porque “achava a obra feia”544. Tal questão nos remete à frase de Henri-Pierre 

Jeudy: “uma arquitetura ou uma obra de arte considerada feia termina dando certo 

sabor a cidade”545. Para o autor, o que é considerado publicamente signo de feiura, 

com o tempo, adquire valor patrimonial e se impõe enquanto símbolo da cidade, 

já que acaba por se integrar ao seu território como representação de uma época: 

“As maneiras de apreensão da cidade têm a estranha faculdade de tirar proveito 

tanto do que satisfaz os gostos dos cidadãos quanto do que suscita sua repulsa”546. 

É importante dizer, não quero tratar aqui de um relativismo consensual, ou seja, 

do que é considerado bonito ou feio em uma sociedade, mas do fato que a cidade 

nada recusa e que os artistas tiraram proveito disso para criar as suas experiências:  

A cidade se nutre de tudo que serve de signo porque tudo é chamado a 
funcionar como signo, de forma fugidia ou durável. Este sobrepeso de 
signos e de suas potencialidades incomensuráveis passa a traçar as 
condições da aventura da percepção cotidiana da cidade.547 

Neste campo, da percepção cotidiana da cidade, entendo que o 

Monumento a Frederico Garcia Lorca passou por um processo de invisibilização548, 

que fazia parte da disputa ideológica e política travada pela ditadura militar, que 

considerava o monumento ultrajante, já que uma homenagem a um poeta 

 
543 VOLPATO, 2007.  
544 Ibid. 
545 JEUDY, H-P. Espelho das cidades. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2005, p.81. 
546 Ibid, p.82. 
547 Ibid. 
548 BEIGUELMAN, G. Da cidade interativa às memórias corrompidas: arte, design e patrimônio 
histórico na cultura urbana contemporânea. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016, p. 227. 
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homossexual e comunista. Ou seja, foi uma tentativa de apagamento da memória 

de Lorca, pois é também por meio das representações que se produz uma cidade, 

que é produção e produto social: 

Dai o esforço para sair da confusão, considerando o espaço (social), assim 
como o tempo (social), não mais como fatos da “natureza” mais ou menos 
modificada, e nem como simples fatos de “cultura”; mas como produtos. 
(...) efeitos da ação das sociedades sobre os dados sensíveis, a matéria e 
as energias. (...) Não designando um ‘produto’ qualquer, coisa ou objeto, 
mas um conjunto de relações, tal conceito exigia um aprofundamento das 
noções de produção, de produto, de suas relações”. 549  

 

 

Fig.77. Roubo da Escultura, Atelier Mãe’s Janaína, 1979. Página da revista Cine-olho, à esquerda, 
um fragmento da escultura no prédio da FAU USP, antes de seu restauro e, à direita, um texto 
dos jovens intervencionistas do Atelier Mãe’s Janaina. Fonte: Cine Olho: Revista de Cinema. São 
Paulo: ECA USP, n. 5-6, jun-ago, 1979, p.08. 

 

Naquele dia, os jovens-velhos especialistas da morte não 

suportavam que a criatividade pudesse estar tão ostensivamente 

 
549 “Não designando um ‘produto’ qualquer, coisa ou objeto, mas um conjunto de relações, tal 
conceito exigia um aprofundamento das noções de produção, de produto, de suas relações”. In.: 
LEFEBVRE, 2013. Op. cit., pp. 123-132. 
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presente, ao lado de uma das artérias mais movimentadas da cidade, na 

Praça das Guianas. 

Destruíram a escultura: três pedaços jogados nos canteiros, 

três pedaços que ali, naquele instante, eram a presença mutilada de 

todo projeto criativo. De vida, de arte, de política. 

POESIA ESMAGADA – salva de tiros para o ar saudando os 

tempos negros. A arte só é possível desvinculada do poder. A 

criatividade, a relação criativa, é a ausência do poder. 

Nossa experiência só tem sentido como projeto de liberdade; 

irreverência ao poder; humor contraposto ao sarcasmo.  

Por isso roubamos o monumento. Os milhões de papéis que a 

burocracia solicitaria para restaurar a criatividade castrariam-na antes 

de existir. 

Nossa ideia era a de restaurar a estátua em sigilo e depois 

inaugurá-la em praça pública. Mas o assunto veio à tona antes do 

previsto. 

Nada impede que retomem a escultura e a joguem novamente 

num depósito ou escondam em algum museu ou faculdade por aí. 

É isso ai: não vacilar!550 

 

Os monumentos são a “memória da cidade”551. Isso, porque, quando uma 

obra de arte pública é encomendada, ela se configura enquanto objeto para a 

comunidade, carregada de um sentido, do que se considera memorável. Tais 

objetos fazem parte do campo de luta por visibilidade que existe no espaço 

urbano, e participam da distribuição do sensível ou do sistema de divisões e 

fronteiras que definem, entre outras coisas, o que é visível e audível dentro de um 

regime estético-político particular. 552 A organização do sensível é o que dá a 

entender, a ver, o que constrói a visibilidade e a inteligibilidade dos 

acontecimentos.  

Neste sentido, o roubo da escultura pode ser considerado como um ato 

estético e político, pois os jovens intervencionistas do Atelier Mãe’s Janaina, 

devolveram ao espaço público um objeto que representa a memória de Lorca, 

produzido por Flávio de Carvalho, um artista também admirado por eles. Ou seja, 

 
550 CINE OLHO, 1979. Op. cit., p.09. 
551 JEUDY, 2005. Op. cit., p.59. 
552 RANCIÈRE, J. The Politics of Aesthetics: The Distribution of the Sensible. London: Continuum, 
2004. 
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eles agiram enquanto uma comunidade política que não estava satisfeita com a 

situação de ocultamento de algo que consideravam memorável; um grupo de 

indivíduos que se comporta como um “organismo animado”, nos termos de 

Jacques Rancière. A política é essencialmente estética, assim como a expressão 

artística, pois instaurada sobre o mundo sensível. Rancière, com o conceito de 

“partilha do sensível”, descreve a formação da comunidade política a partir do 

encontro discordante das percepções individuais. Logo, um regime político só 

pode ser democrático se incentivar a multiplicidade de manifestações dentro da 

comunidade.  

 

4. Manga Rosa: ocupe, se vire! 

 

Em 2018, a frase “Ocupe se vire” foi vista na forma de pequenos adesivos 

em alguns muros, nas proximidades do Sesc Pompeia, em São Paulo. Esses 

adesivos foram distribuídos ao público durante o evento Arte-veículo553, uma 

exposição coletiva com 40 artistas e grupos, que tratou da relação entre os 

veículos de comunicação e os artistas. No entanto, essa frase já tinha sido 

adesivada em outras partes da cidade, a Casa das Rosas, e no Rio de Janeiro, no 

Parque das Ruínas, como parte da exposição Concrescer554 (2017-2018), que 

buscou refazer espacialmente criações emblemáticas da poesia concreta 

brasileira. O Manga Rosa foi o responsável pelos adesivos com a frase inspirada 

nos escritos de Torquato Neto e, ao participar destas exposições, o grupo retomou 

ações de mais de trinta anos atrás, com os três integrantes: Francisco Zorzete, 

Jorge Bassani e Carlos Alberto. 

O Manga Rosa Produções Artísticas nasceu em 1978, em São Paulo, para 

se dedicar à publicação de uma revista alternativa chamada ALIENARTE, numa 

sede na Rua Augusta, 1365 – loja 6. Além da revista, que divulgava autores da 

contracultura - poesia, literatura e música marginal e independente -, o grupo 

também colaborou com a retomada das atividades do Teatro Oficina, quando o 

 
553 ARTE-VEÍCULO. Exposição Sesc Pompeia, São Paulo, 2018. 
554 CONCRESCER. Exposição da qual participaram dois dos integrantes do grupo Manga Rosa: 
Francisco Zorzete e Jorge Bassani. 
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diretor José Celso Martinez Corrêa voltou do exílio, com a pré-produção gráfica 

do Jornal do Coro. Em 1980, o grupo Manga Rosa passou por uma reformulação 

que alterou tanto seus membros, quanto a sua linha de atuação. Da formação 

original restaram Francisco Zorzete e Jorge Bassani, que juntamente com Carlos 

Alberto Dias, passaram a investigar o território das linguagens visual e plástica 

tendo como referência o corpo da cidade e a atuar como grupo de intervenção 

urbana. Esta formação durou até 1983, depois disso, Francisco e Jorge deram 

prosseguimento às atividades de investigação visual e plástica do grupo, enquanto 

Carlos se voltou ao trabalho de arte educação.555 

O fragmento “Ocupe se vire”, presente nas exposições de 2017 e 2018, 

atualizou um trabalho do grupo Manga Rosa, O Arte ao Ar Livre (São Paulo, 1981-

1982): “como a história é cíclica, voltamos ao Torquato em outro contexto”, diz 

Jorge Bassani. Naquele momento, eles estavam em um momento de abertura e a 

obra representava uma possibilidade de vivência, e hoje, a proposta dos adesivos 

tem o objetivo de disseminar a frase com a ajuda do público, para esta ideia voltar 

para a rua.  

O Arte ao Ar Livre foi uma série de Intervenções em uma placa de outdoor 

em frente à Praça Roosevelt, na Rua da Consolação, entre agosto de 1981 e março 

de 1982, organizadas pelo Grupo Manga Rosa e com patrocínio da empresa 

Central de Outdoor. O grupo ocupou o painel com “uma versão tropicalista da 

bandeira do Brasil” 556 , com a frase “Primeiro passo/conquistar espaços/Tem 

espaço à bessa(SIC)/ocupe/se vire”, de Torquato Neto557. De acordo com Carlos, 

a frase se dirige a todos, “instiga, mas não orienta”558 e foi justamente isso o que 

os motivou a criar. Tal indeterminação do sujeito estava em sintonia com o fato 

deles negarem uma aspiração política universal ou um programa estético-político 

unidirecional que visasse estabelecer normas para o fazer artístico: Ocupe, se vire, 

 
555 Carlos conta que conheceu Francisco e Jorge em 1980, no 1º Encontro Brasileiro de Arte 
Independente, no SESC Consolação, quando ele colaborou com o grupo na criação e planejamento 
gráfico do Jornal Programa do evento. In. DIAS, 2017. Op. cit. 
556 Ibid. 
557 Literato cantábile in.: NETO, Torquato. Torquatália: Geléia Geral. Obra reunida de Torquato 
Neto. Organização: Paulo Roberto Pires. Rio de Janeiro: Rocco, 2004, 
558 DIAS, 2017. Op. cit. 
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pois “ninguém, muito menos nós, irá te dizer o que fazer com o espaço 

conquistado”. 559 

 

Fig.78. Manga Rosa, Ocupe se vire, Arte ao ar livre, 1981. Fonte: acervo do grupo Manga Rosa, 
cedido por Carlos Alberto Dias. 

 

O trabalho do Manga Rosa foi uma apropriação do poema Literato 

cantábile, publicado na Geleia Geral em 1971, que era uma coluna mantida por 

Torquato Neto no jornal Última Hora, entre agosto de 1971 e março de 1972.  A 

Geleia Geral era composta por textos experimentais sobre arte e vida, em primeira 

pessoa, fragmentários e intertextuais, nos anos mais duros da ditadura militar 

brasileira: 

 
559 Ibid. 
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No contexto geral da grande imprensa, engessada de diversas formas pela 
censura, Geleia Geral é, mais do que um oásis de liberdade, uma 
aberração. Enclave da imprensa alternativa num jornal de grande 
circulação, fonte de informação preciosa, posto avançado da boa e 
agressiva polêmica, conclamação a uma mobilização política que, bem ao 
gosto da época, não está nos partidos ou movimentos, mas na própria 
existência. 560 

Como Paulo Roberto Pires explica acima, a coluna era uma brecha na mídia, 

com ela, o objetivo de Torquato era "ocupar espaço: espantar a caretice: tomar o 

lugar: manter o arco: os pés no chão: um dia depois do outro"561. A resistência 

poética de Torquato inspirou o Manga Rosa, que se constituiu, enquanto grupo, 

primeiro para dar voz a literatura marginal no contexto da contracultural: 

“Ocupamos nosso espaço in urbe et orbis. Não queríamos ser movimento nem 

orientar os carnavais. Queríamos mesmo é bailar todos os carnavais.”562  

Em torno de quinze diferentes painéis foram criados para o Arte ao Ar Livre, 

por grupos como o 3Nós3 - que com um plástico vermelho interferiu na leitura 

publicitária dos vizinhos - também por artistas como Alex Vallauri – com os seus 

grafites já conhecidos dos muros da cidade -, entre outros. No entanto, o outdoor 

que causou maior alvoroço no entorno foi o do Centro de Livre Expressão (Clé)563, 

que fixou uma cadeira no alto do painel, onde um artista permanecia sentado por 

duas horas, das duas às quatro, todos os dias. Além da cadeira, também havia um 

texto que não podia ser lido claramente, já que impresso e colado espelhado no 

painel - “Das Duas às Quatro”. Na rua, a cena chamou bastante a atenção dos 

pedestres e dos motoristas, que apontavam para o painel, sorriam, gritavam, 

conversavam com os artistas, os chamavam de loucos ou perguntavam “o que isso 

quer dizer?”.564 Tal recepção do Arte ao Ar Livre caminhou junto com a ideia do 

Manga Rosa, que queria “realizar experiências com a sensibilidade do homem da 

 
560 NETO, Torquato. Torquatália: Geléia Geral. Obra reunida de Torquato Neto. Organização: Paulo 
Roberto Pires. Rio de Janeiro: Rocco, 2004, p. 19. 
561 Ibid. 
562 Ibid.  
563 O Centro de Livre Expressão (Clé) foi uma organização independente de artistas, criada depois 
do Evento Fim de Década, com a função de dar continuidade a produções independentes e 
coletivas, formada pelo Viajou Sem Passaporte, 3Nós3 e o Taller de Investigación Teatral (TIT). 
Vale lembrar que também aconteceram outros eventos coletivos com a colaboração de grupos da 
América Latina, entre eles, o Festival Alterarte II (São Paulo, 1981), que contou com projeções 
audiovisuais, debates e performances, além da participação do Viajou Sem Passaporte, 3Nós3, 
D’Magrela, Cucano, Taller de Investigación Teatral (TIT), Taller de Investigaciones 
Cinematográficas (TIC) e Taller de Investigaciones Musicales (TIM). In. RAMIRO, 2015.   
564 LOPEZ et. al., p. 174. 
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rua, aquele que passa sempre por determinado lugar e de repente tem diante de 

si uma outra coisa que não a usual”.565  

 

Fig.79. Alex Vallauri, Arte ao ar livre, 1981. Fonte: acervo Manga Rosa, cedido por Carlos Alberto 
Dias. 

A provocação também causou repercussão na mídia impressa, como pode 

ser visto na reportagem de Mario Sérgio Conti, “Força e niilismo da intervenção 

cultural”, que começa justamente com a frase: “O que significa isso? A pergunta 

que se repete, invariavelmente, todas as tardes, no início da Consolação, no centro 

de São Paulo”566, se referindo a intervenção urbana Das duas às quatro. Frente a 

tal questão, o jornalista coloca que as bases dos grupos mostram que a novidade 

 
565 BARROS, 1984. Op. cit., p. 50. 
566 CONTI, Mario Sérgio. Força e niilismo da intervenção cultural. Folha de São Paulo, São Paulo, 
13 nov. 1981. 
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não é tão nova, pois os artistas se colocavam como surrealistas e afirmavam estar 

dispostos a lutar a garrafadas contra o realismo e a transformação da arte em 

mercadoria, com o objetivo de inventar, subverter a ordem estabelecida da arte. 

Em contraposição, o jornalista Mario Sérgio Conti escreve que é uma ilusão 

ignorar a diferenciação entre produtores e consumidores de arte, pois “é o que 

existe”, e finaliza a reportagem apontando os interventores como niilistas, que se 

utilizam das armas do humor, algo “necessário em determinados momentos, mas, 

como projeto de longo prazo, é insustentável”567.  

De certa forma, a relação estabelecida pelo jornalista entre os artistas e o 

niilismo é interessante, pois o conceito tem como principal característica uma 

visão cética radical em relação às interpretações da realidade, aos valores e 

convenções sociais. O que já responde à questão colocada pelo próprio jornalista, 

do “porquê” das intervenções, pois os artistas independentes buscavam 

justamente colocar tudo isso em discussão, apontar para a decadência da 

civilização ocidental. Ainda mais se pensarmos na pluralidade de vozes, teorias e 

análises que se apresentaram a partir dos anos 60 sobre o niilismo, como em Gilles 

Deleuze, que dá ênfase ao pluralismo colocando o niilismo como uma parte de 

uma afirmação de uma multiplicidade em devir.568 Algo presente na contracultura 

da época, na qual os grupos estavam inseridos, como já colocado anteriormente, 

em sua proposta de modificar o comportamento, de rever as práticas, o que 

possibilitaria uma mudança de valores. Entretanto, a ofensiva do jornalista sobre 

a provocação dos independentes ao mercado de arte indica um desconhecimento 

do contexto artístico da época, porque um dos objetivos das ações no espaço 

público nos anos 60 e 70 era justamente negar o estatuto da obra de arte 

enquanto mercadoria, em favor de uma arte processual e efêmera. Inclusive, isso 

é o que caracteriza a arte da performance, que se consolidou enquanto prática 

nos anos 1970, como linguagem artística independente ou tática contra o sistema 

institucional da arte.  

Apesar de ser uma proposta independente, o Arte ao ar livre repercutiu no 

circuito das artes e foi considerada similar a outro evento, que também contava 

 
567 Ibid. 
568 PECORARO, Rossano. Niilismo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2007. 
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com o patrocínio da Central de outdoor, o Art Door (Recife, 1981), organizado por 

Paulo Brusky, juntamente com Daniel Santiago na mesma época. Nesta mostra, 

artistas nacionais e internacionais ocuparam os outdoors de Recife, a propaganda 

deu lugar aos trabalhos artísticos, desde os mais tradicionais regionalistas até as 

propostas da arte contemporânea, como poemas visuais, carimbos, xerox, etc. 

Para Cristina Freire, Art door tirou a arte “das requintadas galerias e dos arcaicos 

museus” e transformou a cidade, com “3942 m² de obras de arte em exposição”569. 

Porém, Carlos diz que a proposta do Arte ao Ar Livre era diferente da apresentada 

pelo Art door: “logo de início recusamos a fórmula de uma galeria de arte ao ar 

livre usada por Brusky”570.  A intervenção em outdoor buscou criar interferência 

no circuito de informação da cidade, a ideia não era “embelezar a cidade, muito 

menos democratizar o acesso à arte, menos ainda aproximar a arte da vida, pois 

isso seria aceitar a disjunção tradicional entre público e obra/artista”571.  

Stella Teixeira de Barros escreveu sobre esses trabalhos na época: “arte ou 

out-arte”572, foi o mote da crítica: “Arte nas ruas ao alcance de todos. Que todos 

possam fazê-la, que todos possam frui-la. Arte comunitária. Tudo é arte até prova 

em contrário”.573 Para Barros, os jovens artistas estavam alinhados ao que 

acontecia pelo mundo, nos centros urbanos da Europa e da América, onde artistas 

plásticos tomavam as ruas de forma anônima ou não, com intervenções, grafites, 

outdoors, murais e esculturas. O que, segundo ela, teve início nos anos 1960 em 

São Paulo, em situações diferentes das habituais - isto é, como o mural 

complementar à arquitetura ou a estatuária oficial nas praças públicas -, com 

diferentes pretextos, desde romper com o circuito fechado das galerias e museus, 

“propiciando àqueles que não os frequentam contato com a arte, utilizar a cidade 

como pano de fundo para a obra, melhorar a estética urbana (...), buscar um lugar 

ao sol, exorcizar a mea culpa, até subverter e questionar a própria essência da 

arte”574, este último argumento era o utilizado pelo Manga Rosa.  

 
569 FREIRE, Cristina. Paulo Bruscky: Arte, Arquivo e Utopia. São Paulo: Companhia Editora de 
Pernambuco, 2006(b), p.99. 
570 DIAS, 2017. Op. cit. 
571 Ibid. 
572 BARROS, 1984. Op. cit., p. 46. 
573 Ibid. 
574 Ibid. 
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Fig.79. Inversão, Arte ao ar livre, 3Nós3, 1981. Fonte: acervo Manga Rosa, cedido por Carlos 
Alberto Dias. 

No Arte ao Ar Livre o Manga Rosa ocupou o outdoor como um espaço 

aberto para causar certo impacto no transeunte cotidiano, para isso, escolheu uma 

única placa em frente à igreja da Consolação, ao lado da Praça Roosevelt, no 

centro de São Paulo (fig.91) e nela veicularam, a cada quinze dias, um trabalho 

artístico realizado ou pelo grupo ou por artistas convidados. Não havia um tempo 

de duração predeterminado para o evento, nem uma seleção prévia dos trabalhos, 

todos os trabalhos enviados foram publicados, porque o grupo queria evidenciar 
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que “a ideologia da arte contemporânea não utiliza critérios estéticos para 

selecionar o que é ou o que não é arte (...) o que define o que é ou não é arte é o 

jogo de inserção da obra no circuito institucional das artes”575. 

Carlos explica que o conteúdo da intervenção nas placas de outdoor era 

indiferente, frente à presença da mídia “(O meio é a mensagem? Quem se lembra 

disso?)”576. A expressão a qual Carlos se refere é do teórico da comunicação 

Herbert Marshall McLuhan, com ela, o artista retoma a ideia de que as mídias 

(jornal, televisão, cinema, rádio e etc.) afetam a sociedade em que elas operam, 

não apenas pelo conteúdo entregue, mas pelas suas próprias características. Para 

McLuhan, a diferenciação entre a forma de transmitir uma mensagem – por 

exemplo, proferida oralmente ou por escrito, transmitida pela rádio, pela televisão, 

pelo cinema - tem a ver com as diferentes estruturas perceptivas e os mecanismos 

de compreensão. Por isso mesmo, a comunicação pode adquirir diferentes 

significados - dependendo do meio, do canal, da tecnologia em que a comunicação 

se estabelece – e determinar o próprio conteúdo da comunicação.  

No livro “Understanding Media”577, fonte da frase citada por Carlos Alberto, 

McLuhan procura determinar as propriedades diferenciadoras de cada um dos 

meios de comunicação, levando em conta as novas tecnologias. Para isso, ele 

opera em torno da evolução dos meios comunicativos usados pelos homens ao 

longo da sua história e das características específicas de cada um desses 

diferentes meios de comunicação, pois considera que a análise da evolução 

mediática seria determinante para cultura humana. Por isso, o autor categoriza as 

mídias em três períodos, culturas ou galáxias: cultura oral, cujo principal meio de 

comunicação é a palavra falada e a disponibilidade da audição; a cultura tipográfica 

ou visual, da palavra escrita e da leitura, que valoriza a visão; e a cultura eletrônica, 

determinada pela velocidade dos meios elétricos de comunicação e pela 

integração sensorial. Isso para explicar que, para cada uma destas categorias existe 

um modo próprio do homem pensar e se situar no mundo.  Assim, a partir da ideia 

 
575 DIAS, 2017. Op. cit. 
576 Ibid. 
577 MCLUHAN, M. Understanding Media: The extensions of Man. New York: McGrow-Hill Book 
Company, 1964. 
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de que “o meio é a mensagem”, o Manga Rosa, com um outdoor em um ponto 

específico da cidade, buscava “evidenciar o vazio semântico da mídia publicitária 

e o vazio pragmático da informação artística por meio do jogo de saturação e 

indiferenciação da informação estética veiculada”578.  

 

Fig.80. Viajou Sem Passaporte, Das duas às quatro, Arte ao ar livre, 1981. Fonte: acervo Viajou 
Sem Passaporte. 

 
578 DIAS, 2017. Op. cit. 
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4.1. Sinalização (De) formativa (1982): anti-mídia  

 

Para Jorge Bassani, membro do Manga Rosa, nada mais “antimídia” do que 

uma leitura corporal do espaço, porque o corpo é o oposto da mídia: “a gente pode 

até criar uma geografia midiática, mas estaremos sempre nos afastando do 

posicionamento, de uma leitura física do espaço, porque ela é temporal 

também”579. Apesar da porta de entrada do grupo para a questão urbana ter sido 

a teoria da comunicação, as suas práticas eram corporais, por isso, Bassani afirma 

que o grupo não existiria sem “uma vivência em uma determinada geografia, 

carregada de história, no centro da cidade [de São Paulo].” 580 O Manga Rosa 

subjetivava a cidade através da presença corporal, eles se encontravam no Centro 

para conviver, estar na rua e agir coletivamente.  

Para eles, “a cidade é o signo dos signos, o espaço, o lugar ou a geografia 

onde se concentram todas as mídias”. 581 Carlos conta que, durante as preparações 

do Arte ao Ar Livre, surgiu entre os integrantes do grupo o artigo “Kool Killer, a 

insurreição pelo signo” 582, de Jean Baudrillard, que havia sido publicado pela 

revista Cine-olho. A partir da leitura deste artigo, eles passaram a trabalhar com o 

conceito de cidade como suporte da informação circulante e começaram a 

imaginar a possibilidade de “produzir ruídos de informação, ou contra informação 

nos meios de informação circulante da urbe”583. Esta foi uma das ideias 

norteadoras da intervenção Sinalização (De)Formativa (1982) que, como explica 

Francisco Zorzete, começou com as placas de anúncios publicitários de 

empreendimentos novos na região do Ipiranga que ele recolhia das ruas, para fazer 

experimentos no atelier do Manga Rosa 584. O grupo recobria as placas com faixas 

 
579 BASSANI, Jorge. Programa público: 80/90 - Sandra Kogut e Manga Rosa. Disponível em: 
<<https://www.youtube.com/watch?v=IULCuNNnIxc&list=PLEy3AvdYMhHUYhMTM2fXJa5yI
UDlfLc8r&index=3&t=0s>>. Acesso em 13 set. 2018. 
580 Ibid.  
581 Ibid.  
582 BAUDRILLARD, Jean. Kool Killer ou A Insurreição Pelos Signos. Revista Cine Olho, n.5/6, 1979.  
583 DIAS, 2017. Op. cit. 
584 ZORZETE, Francisco. Programa público: 80/90 - Sandra Kogut e Manga Rosa. Disponível em: 
<<https://www.youtube.com/watch?v=IULCuNNnIxc&list=PLEy3AvdYMhHUYhMTM2fXJa5yI
UDlfLc8r&index=3&t=0s>>. Acesso em 13 set. 2018. 
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geométricas, modificava o seu conteúdo semântico e as devolvia para o seu local 

de origem, como pode ser visto na (Fig.81).  

Em Sinalização (De)Formativa (1982) a ideia era substituir todo o sistema de 

comunicação (visual, funcional e publicitária) de um local da cidade por placas de 

cores “dessemantizadas”, explica Carlos: “ríamos ao imaginar a confusão que isso 

poderia causar, assim como na Primavera de Praga”585.  Aqui, Carlos se refere a um 

movimento liderado por intelectuais reformistas do Partido Comunista Tcheco, 

que estavam interessados em mudar a estrutura política, econômica e social, na 

Tchecoslováquia, então território da União Soviética, com as estratégias da 

guerrilha baseada em trocar as placas de trânsito para desnortear os tanques 

invasores. 

A Primavera de Praga começou quando Alexander Dubček assumiu o 

comando do país, em 5 de janeiro de 1968, no entanto, para interromper as 

mudanças que ele propunha, em 21 de agosto, a União Soviética e os membros 

do Pacto de Varsóvia (URSS, República Democrática Alemã, República Popular da 

Polônia, República Popular da Hungria e República Popular da Bulgária) invadiram 

a Tchecoslováquia. Durante a chamada Operação Danúbio, a maioria das grandes 

cidades do país foram ocupadas pelos soldados soviéticos, que lá permaneceram 

até o ano de 1991. Dubček fazia parte dos intelectuais tchecoslovacos que, com 

as reformas, diziam tentar descentralizar parcialmente a economia e ampliar 

alguns direitos dos cidadãos. Entretanto, ao mesmo tempo, a Tchecoslováquia se 

aproximava economicamente da Alemanha Ocidental e o interesse por formas 

alternativas de organização política crescia, ao que a União Soviética se mostrou 

absolutamente contrária. 586 

 

 

 
585 DIAS, 2017. Op. cit. 
586 Para saber mais sobre o assunto ver: BISCHOF, Günter; et. al. The Prague Spring and the Warsaw 
Pact Invasion of Czechoslovakia in 1968. Lexington Books, 2010. 
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Fig.81. Carlos Alberto Dias está sobre o guarda corpo, afixando a placa “deformada” pelo Manga 
Rosa na rua Martins Fontes. Foto de Jorge Bassani. Fonte: acervo Manga Rosa, cedido por Carlos 
Alberto Dias. 
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Fig.82. A placa “deformada” pelo Manga Rosa inserida na paisagem urbana. Foto de Jorge 
Bassani. Fonte: acervo Manga Rosa, cedido por Carlos Alberto Dias. 
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O Manga Rosa se interessou pela estratégia de resistência da população da 

Tchecoslováquia e decidiram alterar as placas indicativas de trânsito e de 

identificação das ruas para desorientar a marcha do exército vermelho. Este ato 

de inoperância instigou o grupo a realizar a intervenção Sinalização (De)formativa, 

no entorno da Praça Roosevelt, que acabava de passar por uma reforma, levada a 

cabo pela ditadura militar, que descaracterizou o espaço.  

Além disso, com a intervenção, o Manga Rosa também queria produzir 

ruídos no circuito institucional de arte, por isso, decidiram se inscrever no 5º Salão 

Nacional de Artes Plásticas (1982). No mapa (fig.83) é possível ter alguma 

referência do percurso proposto pelo grupo Manga Rosa, com aproximadamente 

2Km, em torno da praça Roosevelt, os pontos foram demarcados de acordo com 

as fotografias do arquivo do grupo. O projeto foi aceito pela comissão de seleção, 

mas bloqueado pela comissão organizadora, com a alegação de que a ideia punha 

em risco a segurança urbana.  

  

Fig.83. Mapa do entorno da praça 
Roosevelt, com os pontos A, B e C 
desenhado por esta pesquisadora, com 
base no Google Maps e nas fotografias 
do acervo Manga Rosa. 

Localização A. Placas “dessemantizadas” na Praça 
Roosevelt, Projeto Sinalização (de)formativa para o 
Salão Nacional. Fonte: acervo Manga Rosa. 
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Localização B. Placas “dessemantizadas” 
na rua da Consolação, Projeto 
Sinalização (de)formativa para o Salão 
Nacional. Fonte: acervo Manga Rosa. 

Localização C. Placas “dessemantizadas” no Viaduto 
Júlio de Mesquita, Projeto Sinalização (de)formativa 
para o Salão Nacional. Fonte: acervo Manga Rosa. 

 

Claro que o grupo já previa que a proposta não seria aceita, mas, enquanto 

provocação, foi além do que eles imaginavam, graças à reportagem “Artistas 

boicotam o Salão Nacional”587, da Folha de São Paulo, que citou o Manga Rosa, 

dois anos depois. A reportagem de Antonio Gonçalves Filho tratava de um boicote 

organizado pelos artistas de São Paulo ao Salão Nacional de arte, por causa da 

precariedade nos seus critérios de seleção, que priorizava os artistas cariocas. O 

boicote teve apoio da entidade representativa da classe, a Associação dos 

Profissionais de Artes Plásticas, criada em 1982, tanto que o vice-presidente, 

Gilberto Salvador, enviou cartas para mais de cem artistas de São Paulo solicitando 

adesão ao movimento que pretendia uma radical mudança estrutural no Salão. 

Vale lembrar que, a esse respeito, o escritor Walmir Ayala, jurado do 5º Salão 

Nacional de Artes Plásticas (1982), revoltado com as distorções que teve a 

oportunidade de presenciar, como membro da comissão, publicou um manifesto, 

onde conta os problemas do processo de seleção, desde o início dos trabalhos do 

júri. O provocativo manifesto acusou os integrantes do júri de censores pela 

recusa à proposta de Interferência no espaço urbano do grupo Manga Rosa, no 

Salão de 1982. 

Considero que o percurso escolhido pelos artistas para a intervenção, o 

entorno da praça Roosevelt, confrontava simbolicamente a ditadura militar, que 

 
587 FILHO, Antonio G. Artistas boicotam o Salão Nacional. Folha de São Paulo, São Paulo, 03 fev. 
1984. 
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empregava o seu autoritarismo na produção do espaço da cidade; logo após as 

obras do complexo viário Leste-Oeste, que descaracterizaram a praça, os artistas 

se apropriaram de forma efêmera daquele espaço dominado. O que é de grande 

importância simbólica, pois, nos termos de Henri Lefebvre, tal oposição 

dominado-apropriado não se limita ao discurso; não se trata de uma simples 

oposição significativa, “ela dá nascimento a uma contradição, a um movimento 

conflitual, que se desenvolve até a vitória opressiva de um dos termos: a 

dominação até a redução extrema de outro termo: a apropriação”.588 

A “nova” Praça Roosevelt, construída em concreto, fazia parte do ambicioso 

complexo viário Leste-Oeste erigido com altura média de 5,5 metros da cota do 

solo urbano e tendo em alguns trechos a distância inferior a cinco metros das 

edificações lindeiras. O Elevado Presidente João Goulart, se tornou um símbolo 

do autoritarismo da ditadura, voltado ao desenvolvimento da indústria 

automobilística nomeado anteriormente de Elevado Presidente Costa e Silva e 

popularmente conhecido como Minhocão, é uma via expressa elevada - que passa 

sob a Rua Amaral Gurgel, Avenida São João, Avenida General Olímpio da Silveira, 

Avenida Francisco Matarazzo até chegar ao Largo Padre Péricles -, inaugurada em 

25 de janeiro de 1971, no aniversário da cidade de São Paulo, construído durante 

a administração do prefeito Paulo Salim Maluf, orientada pela visão funcionalista 

voltada para os automóveis e não para os pedestres. No entanto, uma nota 

jornalística589, de 1971, trouxe a notícia da inauguração do elevado e evidenciou 

o problema de trânsito ocasionado pela quebra de um automóvel que trafegava 

no viaduto. Logo, a inoperância do elevado ficou evidente no seu primeiro dia de 

funcionamento, mostrando que a sua construção se apresentou como um 

equívoco. Desde então, o Minhocão representa um planejamento urbano 

rodoviarista, já conhecido como ineficiente em outros países naquele período.590 

Com um total desprezo ao impacto ambiental na vizinhança o projeto 

desqualificou todo tecido urbano envoltório, assim como suas edificações, que 

 
588 LEFEBVRE, 1991(b). Op. cit., p. 165; tradução minha. 
589 [Sem autor]. ‘Minhocão’ aberto sem repercussão esperada. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 26 
jan. 1971. 
590 ANELLI; et. al. O peso das decisões: o impacto das redes de infraestrutura no tecido urbano. In: 
ARTIGAS, et. al. (Org.). Caminhos do elevado: memória e projetos. São Paulo: 2008, p. 59-73. 
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foram sufocadas pela poluição sonora e visual. A desvalorização imobiliária foi 

imediata, os moradores que tinham possibilidade abandonaram ou venderam seus 

imóveis por valores inferiores aos praticados anteriormente, as áreas de comércio 

se popularizaram. Assim, após as obras, o entorno da Praça Roosevelt, conhecido 

na década de 1960 como um ponto de encontro, lazer e cultura sofreu um 

processo de degradação, principalmente a partir da década de 1980. Como 

comenta Dulce Muniz, atriz e diretora: "A Roosevelt era uma comunidade. (...) 

Todas as pessoas ligadas à arte vinham aqui. Com a construção da praça, a região 

foi decaindo” 591. Antes da construção das estruturas de concreto, na Praça 

Roosevelt, havia casas de show em que se encontravam expoentes da Bossa Nova 

em São Paulo592, também o Cine Bijou593, o primeiro cinema de arte da cidade. 

Mas eles entraram em decadência junto com a praça, ao longo da década de 80, o 

e passou a ser ocupado pelos skatistas, como permanece até os dias de hoje.594  

Portanto, foi neste espaço deteriorado pela intervenção do governo militar, 

com a implantação de vias expressas elevadas e desconexas com relação ao tecido 

urbano, que o Manga Rosa decidiu realizar a intervenção, destacar a inoperância 

do sistema. Entretanto, a intervenção foi implantada apenas parcialmente. 

Segundo Carlos Dias, os transeuntes não repararam na instalação das placas: 

“Ninguém nos interpelou, ninguém perguntou nada. A placa ficou lá na indiferença 

total da urbe”595. Movido por Kool Killer596, o mote do grupo era experienciar “a 

capacidade da urbe em produzir uma total indiferenciação entre os múltiplos 

signos postos em circulação em suas veias (nas veias da urbe)”. Em outas palavras, 

“tanto faz que se coloque ali um anúncio de imóvel, uma placa de trânsito, um 

poema de Torquato ou um monte de riscos coloridos sem sentido. Tudo se iguala 

na indiferença”597. 

 
591 [Sem autor]. Só igreja resistiu ao moderno na Praça Roosevelt. O Estado de São Paulo, São Paulo, 
1992. 
592 AMENDOLA, Gilberto. Bossa nossa. Jornal da Tarde, São Paulo, 27 abr. 2008. 
593 NUNES, Fabiano. Cine Bijou volta a exibir filmes a partir de amanhã. O Estado de São Paulo, São 
Paulo, 2 set. 2011. 
594 MANSO, Bruno; ZANCHETTA, Diego. Usuários vão até a Barra Funda. Jornal da Tarde, São 
Paulo, 12 jul. 2009. 
595 DIAS, 2019. Op. cit. 
596 BAUDRILLARD, 1979. Op. cit. 
597 DIAS, 2019. Op. cit. 



229 
 

Neste artigo, Jean Baudrillard examina o fenômeno dos grafites em Nova 

York na década de 1970 e classifica o movimento como uma espécie de 

insurgência dos habitantes do gueto contra seu estado de segregação espacial e 

cultural na cidade. Tudo começou na primavera de 1972, quando começou a se 

expandir em Nova York uma onda de grafites nos muros e tapumes dos guetos, 

depois nos metrôs, ônibus, caminhões, elevadores, galerias, monumentos, com 

grafismos rudimentares ou sofisticados, nem políticos nem pornográficos. 

“Estamos face a um novo tipo de intervenção na cidade, não mais como lugar do 

poder econômico e político, mas sim como espaço/tempo do poder terrorista dos 

mídia, dos signos e da cultura dominante”598. 

Baudrillard afirma que a cidade é o espaço da indiferença e da segregação, 

“o espaço fragmentado dos signos distintivos”599, onde a vida cotidiana é afetada 

por múltiplos códigos, em um espaço-tempo determinado. Anteriormente o lugar 

da produção e da realização da mercadoria, da concentração e da exploração 

industriais, a cidade da década de 1970 teria se tornado no lugar da execução do 

signo como sentença de vida e de morte. 

Podemos perceber que a produção, a esfera da produção material, se 
descentraliza, e que a relação histórica entre a cidade e a produção 
mercantil chega a seu término. O sistema pode abrir mão da cidade fabril, 
produtora, espaço/tempo da mercadoria e das relações sociais mercantis. 
Existem signos desta evolução. Mas ele não pode prescindir do urbano 
como espaço/tempo do código e da reprodução, pois a centralidade do 
código é a própria definição do poder.600 

Naquele momento, a cidade de Nova York tinha deixado de ser o polígono 

político-industrial que era no séc. XIX e se tornado o polígono dos signos, dos 

mídia, do código, não era mais um lugar geográfico. O que se configura como um 

problema, pois quando a solidariedade histórica (da fábrica, do quarteirão e da 

classe) desaparece. Isso porque a era da produção, mesmo na exploração da 

mercadoria e da força-de-trabalho, equivale ainda a uma solidariedade do 

processo social. Esta socialização que desaparece, aquela que se funda na 

perspectiva revolucionária Marxista, já que “todos estão separados e indiferentes 

 
598 BAUDRILLARD, 1979. Op. cit. 
599 Ibid. 
600 Ibid. 
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sob o signo da televisão e do automóvel, sob o signo dos modelos de 

comportamento inscritos em toda parte, nos mídia ou no traçado da cidade”601.  

No entanto, o sistema pode abrir mão da cidade produtora, espaço/tempo 

da mercadoria e das relações sociais mercantis, não do urbano como 

espaço/tempo do código e da reprodução, pois a centralidade do código é a 

própria definição do poder, diz Baudrillard. Por isso, a importância política dada 

pelo autor ao ataque dessa forma de lei do valor, com a “comutabilidade total dos 

elementos num conjunto funcional, cada um assumindo sentido senão como 

termo estrutural variável segundo o código [dos grafites]” 602. Isso, porque, pela 

primeira vez, com os grafites de Nova York, “os condutos urbanos e os suportes 

móveis foram utilizados com grande envergadura e com total liberdade 

ofensiva”603. Os grafites não têm nem conteúdo nem mensagem, ele instaura um 

vazio, e aí está a sua força.  

E não é por acaso que a ofensiva total sobre a forma esteja acompanhada 
por uma recessão dos conteúdos. Isto advém de uma espécie de intuição 
revolucionária – a percepção de que a ideologia profunda não mais 
funciona ao nível dos significados políticos, mas sim ao nível dos 
significantes – e que é neste ponto que o sistema é vulnerável e deve ser 
desmantelado.604 

A ideologia profunda só funciona ao nível dos significantes, para Baudrillard, 

estaria aí o ponto vulnerável do sistema, o que deveria ser desmantelado. O 

Manga Rosa, impulsionados por esta ideia, convidava os artistas independentes a 

ocupar as mídias urbanas (outdoors, placas de trânsito ou propaganda) à sua 

maneira, como dizia a poesia de Torquato: “ocupe se vire”!  

Afinal, a ideia de ocupação é, em si mesma, uma forma espontânea de 

organização, como explica Jorge Bassani, naquela época, São Paulo era uma 

cidade totalmente colapsada, o centro histórico começava a entrar em declínio e 

eles entendiam a cidade enquanto um organismo comunitário, de convivência, por 

isso eles reagiram, “agir é estar presente na rua, não no circuito artístico”. 605 Neste 

 
601 Ibid. 
602 BAUDRILLARD, 1979. Op. cit. 
603 Ibid. 
604 Ibid. 
605 BASSANI. Op. cit. 
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sentido, Carlos Dias cita o “O Homem da multidão” (1840), de Edgar Allan Poe606, 

um texto clássico sobre as origens da modernidade artística. No texto, um homem 

vai para Londres fazer um tratamento de saúde e se entretém observando os 

passantes na rua, primeiro a distância e, mais tarde, se se torna parte da multidão, 

ao seguir um indivíduo que lhe chama a atenção.  Sendo que a multidão pode ser 

definida como um grupo de pessoas em que alguns agem por impulso e outros 

atuam para incitar os demais, de acordo com cada situação. 607 Logo, o 

comportamento do Manga Rosa podia ser entendido enquanto sinônimo de 

contra-informação na cidade, interromper o circuito de informação em um espaço 

onde a capacidade de indiferenciação era gigantesca. O espaço urbano, seria “uma 

zona cinzenta onde as mensagens individuais se perdem e o Manga Rosa queria 

se aproveitar disso”608.  

 

5. Viajou Sem Passaporte: trabalho de arte 

 

(...) “junto com a “mensagem” e a “impressão de realidade”, jogamos no 
lixo a categoria “obra de arte”, já que ela tenta diferenciar seu objeto de 
um dentifrício, quando não passa de um dentifrício sofisticado. 
Colocamos no lugar a denominação “trabalho-de-arte” (...).609 

 

O trecho acima, retirado do manifesto “Público Idiota”, escrito pelo Viajou 

Sem Passaporte (VSP), trata do posicionamento crítico do grupo, que trocou a 

categoria de “obra de arte” pelo “trabalho-de-arte”. O que, no contexto da 

contracultura, entendo a partir da ideia de recusa ao trabalho alienado e ao 

princípio de desempenho: 

Através do seu trabalho o homem vence a separação entre os mundos 
objetivo e subjetivo: ele transforma a natureza em um meio adequado ao 
seu próprio desenvolvimento. Quando os objetos são tomados e 
fabricados pelo trabalho, tornam-se parte do sujeito que está apto para 
neles reconhecer suas necessidades e desejos. Através do trabalho, além 

 
606 POE, E. A. O Homem da multidão. In.: Histórias Extraordinárias. São Paulo, Companhia das 
Letras, 2008. 
607 DIAS, Carlos. Programa público: 80/90 - Sandra Kogut e Manga Rosa. Disponível em: 
<<https://www.youtube.com/watch?v=IULCuNNnIxc&list=PLEy3AvdYMhHUYhMTM2fXJa5yI
UDlfLc8r&index=3&t=0s>>. Acesso em 13 set. 2018. 
608 Ibid. 
609 VIAJOU SEM PASSAPORTE, 1981, Op. cit., p.102. 
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do mais, o homem sai daquela existência atomizada na qual, como um 
indivíduo, se opunha a todos os outros indivíduos; ele torna-se membro 
de uma comunidade. Em virtude do seu trabalho, ele se transforma em um 
universal, e isto porque o trabalho, por sua própria natureza, é uma 
atividade universal: seus produtos são permutáveis entre todos os 
indivíduos.610 

 

Ou seja, a proposta do grupo girava em torno das potencialidades do trabalho 

artístico como superação do trabalho alienado, dialogava com o potencial político 

do indivíduo criador, em contraste com o indivíduo reprodutor, que se limitava a 

ser um “instrumento de trabalho”, a serviço do capital. Porque a alienação do 

trabalho faz parte da racionalização tecnológica que forneceu os instrumentos e 

justificativas à dominação abstrata, derivada da dominação capitalista, o que seria 

a condição histórica da sociedade industrial.611  

Além disso, o tom provocativo do manifesto do grupo tem uma postura 

surrealista, que “denigre a arte de modo a melhor combinar comportamento 

individual e exigência poética: alçam o cotidiano ao nível da obra, tratando de 

conformar o fazer ao dizer (...)”.612 A questão era se aproximar da vida concreta, 

em prol do desejo de uma forma de arte-vida que perpassou todo o século XX, 

que pressupunha a mudança do entendimento da arte enquanto atividade 

especializada. 

Alinhado a essa noção estética e ética, que envolvia o comportamento, o 

VSP questionou o papel e os métodos que a tradição atribui aos artistas, algo 

crucial no âmbito do sistema de produção capitalista, que reifica as relações sociais 

e reduz os indivíduos e a sua força de trabalho, ao lhes atribuir tarefas repetitivas 

e imutáveis: 

(...) não criamos produtos para serem utilizados, obras: apenas 
trabalhamos e o trabalhar é o nosso produto. 
Não construiremos coisas, empacotadas para viagem. 
Não organizaremos o caos. 
Nada esconderemos. 

 
610 MARCUSE, Herbert. Razão e Revolução: Hegel e o advento da teoria social. São Paulo: Paz e 
Terra, 2004, p.77. 
611 MARCUSE, Herbert. A ideologia da sociedade industrial: o homem unidimensional. Rio de 
Janeiro: Zahar, 1982. 
612 BOURRIAUD, Nicolas. Formas de vida: a arte moderna e a invenção de si. São Paulo: Martins 
Fontes, 2011, p. 74. 
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Não vamos enganá-los, agredi-los, resolver seus problemas, retratá-los, 
nos matar: nada faremos por ou para vocês (...).613 
 

Para isso, o procedimento do VSP era baseado em “unidades de ação”, compostas 

por jogos criativos, que tinham “o corpo como motor”614 e a participação do 

espectador como uma forma de “contra-arte”615, para empregar os conceitos da 

contracultura brasileira. O que implicava um estado de radical inversão de papéis 

entre o artista e o público - o artista não era mais “autor de obras”, mas “propositor 

de situações”. Neste sentido aconteceu o Evento Fim de Década, como 

apresentado no módulo anterior, o VSP trabalhou como propositor e convidou os 

demais grupos paulistanos de arte independentes para criar uma situação e se 

apropriar da Praça da Sé. 

Os jogos criativos do VSP giravam em torno de um roteiro prévio, no 

entanto, eles eram abertos ao improviso e seguiam a metodologia descrita pelo 

grupo nos seis itens listados abaixo. Para isso, o grupo afirma que o surrealismo 

era a sua principal referência616. Acrescento ainda que tais estruturas de ação 

tinham ares contraculturais617, como pode ser entendido a partir do seguinte texto 

escrito pelo grupo: 

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).618  

 

 
613 VIAJOU SEM PASSAPORTE, 1981, Op. cit., p.102. 
614 MORAIS, 1970. Op. cit. 
615 Ibid.  
616 VIAJOU SEM PASSAPORTE, 1984. Op. cit., p. 118. 
617 MARCUSE, 1975. Op. cit. 
618 VIAJOU SEM PASSAPORTE. Manifesto sobre os jogos criativos, 1978. Disponível no acervo 
do grupo. 
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Os primeiros termos do método do grupo são o “prazer” e o “trabalho”: o 

“trabalho no sentido de concretizar desejo (...)”619, o que coloco ao lado das 

palavras de Marcuse: “trabalho para o agenciamento e ampliação das 

necessidades da vida”620, pois o corpo humano é “um instrumento de prazer e não 

de labuta”621. Ou seja, aqui o entendimento de trabalho é como uma “atividade 

livre”622 do homem, de autorrealização universal, em oposição ao trabalho 

alienado do sistema capitalista, motivo de escravização e perda de realidade. 

Porque, a história da civilização é inseparável da atividade de trabalho, a evolução 

do homem está ligada à como as formas de trabalho evoluíram, a partir delas é 

possível compreender o indivíduo contemporâneo. 

Assim, o VSP apontava a necessidade do prazer, do imaterial 

(qualitativo)623, porque a velha formula do desenvolvimento tecnicista 

(quantitativo) da ditadura brasileira se mostrava inadequada, tendo em vista que 

refletia a especialização do trabalho; um regime de poder caracterizado pelo 

racionalismo administrativo, tecnológico e pragmático dos especialistas, reflexo 

de uma “sociedade na qual os governantes justificam-se invocando especialistas 

técnicos, que, por sua vez, justificam-se invocando formas científicas de 

conhecimento”624. O grupo enfatizava o lúdico em oposição ao autoritarismo e a 

cultura burguesa nascente, hipócrita, com imperativos morais e exigências de 

acumulação de capital, que reprimia o espírito subversivo e a subsistência dos 

artistas. 

Assim, para o VSP, o prazer e o trabalho são faces da mesma moeda: “sem 

trabalho organizado não há existência do grupo” 625, no sentido da 

experimentação das possibilidades subjetivas. Os jogos criativos que compunham 

as “unidades de ação” do VSP eram justamente um procedimento que tentava 

 
619 VIAJOU SEM PASSAPORTE, 1984, p.118. 
620 MARCUSE, 1975. Op. cit., p. 85. 
621 Ibid, p. 15. 
622 MARCUSE, 2004. Op. cit., p. 277. 
623 Ibid. 
624 ROSZAK, 1984. Op. cit., p. 21. 
625 MARCUSE, 1975. Op. cit., p. 15. 
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mediar do conflito entre dois princípios: o de prazer e o de realidade626 , pois 

objetivava levar a ideia de produção de volta para o campo do simbólico: “o 

homem só retorna a si mesmo fora e ‘além’ de todo o reino da produção material 

para meras necessidades da vida”627. O jogo da (fig.95) é um exemplo das 

“unidades de ação” do grupo, ele seguia o roteiro abaixo, mas é importante dizer, 

ele era aberto a improvisos, não foi escrito para ser executado exatamente como 

estava no papel. A ideia era que o acaso e a ação dos corpos dos performers 

alimentassem o roteiro, fazendo com que ele ganhasse vida.  

• Do minuto zero ao minuto 3, entra uma caixa em cena num lugar 

determinado;  

• Do minuto 3 ao 7 entra um cavalete; 

• Do minuto 7 ao 12 entra um saco plástico;  

• Aos 12 minutos acaba, esteja como estiver.  

 

Na (fig.95) vemos quatro membros do VSP e um cavalete de madeira, eles 

estão jogando, exatamente do minuto 7 ao 12 do roteiro. Enquanto um homem e 

uma mulher, cada um em um lado do cavalete, seguram um saco plástico, a outra 

dupla, no fundo, faz propostas de improviso, essa era a ideia do jogo: “Podem 

acontecer cinco coisas ao mesmo tempo e pode dar um branco total e não 

acontecer nada. Tudo isso a gente considera na mesma escala de valores, ou ainda, 

não se imprime valor às coisas que acontecem dentro desse roteiro”628.  

O objetivo dos jogos era criar “acontecimentos”, onde o “fazer é o árbitro 

decisivo”, no entanto, isso deve ser sempre acompanhado de “espírito crítico”, 

porque sem ele “não há fazer que resista” 629. Por isso, o processo de produção 

era fundamental para o VSP 630, tanto que estavam sempre experimentando novas 

estruturas de ação, para que os jogos não se “cristalizassem” 631. Para eles, uma 

produção crítica estava ligada também ao comportamento, alinhados a 

contracultura, no contexto da cena de arte independente paulistana, em oposição 

 
626 FREUD, S. A interpretação dos sonhos e Formulações sobre os dois princípios do 
funcionamento mental. In.: Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de 
Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1996. 
627 MARCUSE, Herbert. Soviet Marxism. New York: Columbia University Press, 1958, p. 235. 
628 VIAJOU SEM PASSAPORTE, 1984. Op. cit., p. 116. 
629 VIAJOU SEM PASSAPORTE, 1978. Op. cit. 
630 VIAJOU SEM PASSAPORTE. 1984, p.118. 
631 VIAJOU SEM PASSAPORTE, 1978. Op. cit. 
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ao modo de vida condizente com a ditadura militar632, ou seja, a um 

comportamento em conformidade com os padrões e a moral do princípio de 

desempenho.633 

 

Fig.84. Jogos Criativos. Da esquerda para a direita, Celso Santiago, Marli de Souza (Tula), Roberto 
Melo (Beto) e Isabel de Castro (Bel que participou do início do grupo) durante os jogos criativos 
do Viajou Sem Passaporte. Fonte: Acervo do grupo Viajou Sem Passaporte. 

Para ir contra a este modo de vida, o grupo criava “crises no cotidiano”634, 

como na intervenção HASPA (agosto de 1979), um jogo que se tornou público, ao 

ganhar as ruas da cidade e a participação dos transeuntes. A base para HASPA foi 

 
632 Durante a ditadura, no campo econômico, o país tornou-se atraente para o capital monopolista 
– aberto aos laços da dependência financeira internacional para o entusiasmo da elite nacional - 
nesse clima de ufanismo, elas se aproveitaram das sobras do “milagre econômico”, para ampliar o 
seu consumo. Não só as mercadorias (automóveis, televisores, apartamentos de veraneio), mas as 
artes também entraram para esse rol: as artes plásticas sofreram um “boom” de mercado (com os 
leilões e a bolsa de arte determinando sua produção) e o teatro “empresarial” se voltou para as 
superproduções. In.: HOLLANDA, 2004. Op. cit. p. 102. 
633 “[...] tem de trabalhar para viver, e esse trabalho não exige apenas oito, dez, doze horas diárias 
do seu tempo e, portanto, uma correspondente divisão de energia, mas também durante essas 
horas e as restantes, um comportamento em conformidade com os padrões e a moral do princípio 
de desempenho”.  In.: MARCUSE, 1975. Op. cit., p. 92. 
634 SILVA, 2017. Op. cit. 
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uma propaganda da Poupança Premiada Haspa e Capitalização635 que estava 

sendo transmitida pela televisão. Durante o vídeo, no comercial, uma pessoa 

gritava “Haspa, este nome dá dinheiro!” 636, o que fazia chover moedas do céu. O 

grupo decidiu agir em frente à sede do banco (fig.96), o que chamou a atenção 

dos pedestres que caminhavam pelo centro de São Paulo (fig.97), e assim como 

na propaganda, os performers gritaram exatamente a mesma palavra da 

propaganda como dispositivo relacional: “Pegamos um pano, fomos até a sede da 

instituição e começamos a gritar. Daí o povo começou a jogar moedas”637. 

Entendo que HASPA reverbera a noção de “homem unidimensional”638, 

modelo do avanço dos pressupostos do capitalismo pelo território social, material 

e subjetivo, através da produção do desejo inconsciente, da qual a propaganda do 

banco era tanto sintoma quanto instrumento. O problema da subjetividade 

colocado pelo autor, que parte das pulsões freudianas, de Eros e Thánatos em 

relação com a cultura da ordem hegemônica. Da ideia de que a dominação também 

pode ocorrer via subjetividade, desde que esta seja favorável ao domínio do 

capital (dominação intrapsíquica). O pressuposto é que nossas pulsões operam em 

função do prazer e se submetem às coibições da sociedade, em nome de se 

construir uma saída estruturante em busca de prazer. Apesar do processo de 

coibições sobre as pulsões ser algo necessário para a nossa estrutura, o problema 

fica além do necessário quando essas limitações são mescladas com os valores do 

mercado.  

 

 
635 A empresa HASPA S/A DE CAPITALIZAÇÃO, CNPJ: 33.263.690/0001-20, hoje falida e com 
diversas acões na justiça de pessoas que buscam ter o seu dinheiro de volta, teve o seu processo 
de liquidação extrajudicial cessado através de ATOS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL de 22 de 
novembro de 1988, publicado no DOU de 23.11.1988; Conforme as últimas informações 
disponíveis, a atual sucessora, onde estão os arquivos da extinta empresa, é a LARCKY 
SOCIEDADE DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO S/A, situada à Rua Avanhandava, 126 - 4º andar - Bela 
Vista - São Paulo - SP - CEP: 01.306-000. Fonte: Acesso à Informação SUSEP – Superintendência 
de Seguros Privados - GOVERNO FEDERAL. 
636 VIAJOU SEM PASSAPORTE. Disponível no acervo do grupo. 
637 Ibid. 
638 O homem unidimensional, produção e produto, dita as condições concretas e subjetivas para 
todos, reproduz - pelo Estado, instituições sociais e etc - uma rede hegemônica, um pensamento 
único, um modelo consensual dos valores do Mercado. In. MARCUSE, 1982. Op. cit 
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Fig.85. HASPA. Na porta de entrada do Banco Haspa, um grupo de pessoas olha com curiosidade 
para a intervenção urbana HASPA (1979) que ocorria naquele momento. Fonte: imagem do arquivo 
do grupo Viajou Sem Passaporte. 

A intervenção se apropriou da palavra HASPA, um dispositivo de consumo, 

o signo-produção do desejo inconsciente da propaganda que incentivava “os 

valores de sucesso da sociedade de consumo” 639, para performar literalmente o 

dinheiro caindo do céu e subverter a sua lógica, por meio de um jogo carregado 

de ironia. O que não se deu nos termos do ready-made de Marcel Duchamp 640, já 

que a apropriação foi de uma palavra da propaganda, e ela não se tornou um 

objeto de arte porque não circulou nas suas instituições. No entanto, operou como 

 
639 MARCUSE, 1982. Op. cit. 
640 Marcel Duchamp, entre 1913 e 1914, deu origem ao ready-made quando declarou como “obra 
de arte” uma roda de bicicleta e um porta-garrafas. Tal gesto foi uma operação inédita, uma 
apropriação artística de um objeto industrializado e funcional que, ao ser transportado para o 
museu, teria o status ontológico alterado para “obra de arte”, pela vontade do artista. Com o ready-
made, Duchamp pretendeu afirmar que as qualidades “artísticas” de um objeto não estavam nas 
suas propriedades físicas e imanentes, mas no seu contexto institucional. 
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uma “tática”641, para desmantelar um signo mítico-capitalista, mesmo que apenas 

no instante da intervenção urbana, na frente da sede do banco - porque a ação 

não foi divulgada na mídia, o que não a colocou também no sistema de informação 

da televisão e dos jornais.  

 

Fig.86. HASPA. Os integrantes do Viajou Sem Passaporte, chegam na frente da sede do banco 
Haspa. Ao fundo, os transeuntes observam curiosos. Fonte: imagem do arquivo do grupo Viajou 
Sem Passaporte. 

 

 

 
641 R. Barthes, em Mitologias, afirma que a cultura dominante opera por meio da apropriação: ela 
abstrai os significados específicos dos grupos sociais e os transforma em significantes gerais para 
serem vendidos e consumidos como mitos culturais. In. BARTHES, R. Mitologias. Rio de Janeiro: 
Difel, 2009, p.227. 
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Fig.87. HASPA. Beto Melo e Raghy gritam “Haspa” repetidas vezes seguram um pano para coletar 
as moedas. Ao fundo os transeuntes começam a parar em volta do grupo para acompanhar a 
ação. Fonte: imagem do arquivo do grupo Viajou Sem Passaporte. 

HASPA tinha um roteiro prévio, mas ele era aberto para a participação do 

público, e o seu resultado foi anotado, como era de praxe nas experiências 

criativas organizadas pelo VSP, com o objetivo de discutir os resultados da 

experiência. Do ponto de vista da efetividade da ação artística, apesar de efêmera, 

ela não passou desapercebida pelos transeuntes, não se perdeu frente ao 

turbilhão dos acontecimentos daquela rua localizada no centro da cidade. A ação 

operou enquanto produção de imagem a contrapelo do “homem 

unidimensional”642.   

 
642 O homem unidimensional, produção e produto, dita as condições concretas e subjetivas para 
todos, reproduz - pelo Estado, instituições sociais e etc - uma rede hegemônica, um pensamento 
único, um modelo consensual dos valores do Mercado. In. MARCUSE, 1982. Op. cit. 
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Fig.88. HASPA. Os integrantes do Viajou Sem Passaporte esperando pela chuva de moedas, junto 
com os transeuntes. Fonte: imagem do arquivo do grupo Viajou Sem Passaporte. 

Após este exemplo, me volto novamente ao método do VSP, ao seu 

terceiro item, mais especificamente, que apresenta um procedimento artístico: o 

“automatismo”, com referência na escrita automática de André Breton: “tentar 

escrever mais rápido do que o seu pensamento, de forma tal que você já não tenha 

controle consciente do que está escrevendo (...) uma forma de chegar ao 

verdadeiro funcionamento do pensamento” 643. O VSP entende o automatismo 

surrealista sobre “a ótica da busca de se colocar no limite entre o que é consciente 

e o que não é consciente” 644, ao mesmo tempo, isso deveria ser acompanhado 

 
643 VIAJOU SEM PASSAPORTE. 1984. Op. cit., p. 118. 
644 Ibid. 
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“do registro puramente racional e lógico de um estudo”645. Para isso, diferente de 

Breton, o grupo não partiu da escrita, mas da experimentação das características 

automáticas da linguagem corporal, por meio dos jogos. 

 

 

Fig.89. HASPA, da esquerda para a direita: Tula Melo, Marilda Carvalho, Roberto Melo, Carlos 
Alberto Gordon, Beatriz Caldana Gordon e Celso Seabra Santiago, membros do Viajou Sem 
Passaporte seguram um pano para coletar as moedas lançadas pelos transeuntes, após eles 
gritarem “Haspa”, repetidas vezes no percurso pelas ruas do centro de São Paulo até a sede do 
banco Haspa. Fonte: imagem do arquivo do grupo Viajou Sem Passaporte. 

O automatismo foi um mecanismo essencial para o projeto surrealista de 

ultrapassar a oposição entre um mundo desejado e o mundo real, porque propôs 

uma nova relação do sujeito com a realidade. Para rejeitar a sistemática da 

construção lógica da mente, os surrealistas se pautaram nas descobertas de 

 
645 Ibid. 
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Sigmund Freud646, pois com a psicanálise a imaginação talvez estivesse prestes a 

reclamar os seus direitos. No entanto, quando os surrealistas perguntaram: “Não 

pode o sonho ser também aplicado à solução dos problemas fundamentais da 

vida?” eles ultrapassaram a psicanálise, “na medida em que solicitavam que o 

sonho se convertesse em realidade, sem comprometer o seu conteúdo”647.  

O surrealismo supunha um mundo no qual sonhamos648 de olhos abertos, 

tendo o automatismo como mecanismo. Inspirado nisso, o VSP criou o Projeto 

Sono, que tinha o seguinte roteiro: Se dirigir até a casa de uma pessoa; entrar na 

hora em que a pessoa estiver dormindo; tentar acordar esta pessoa; Propor uma 

ação exatamente no momento entre o sono e o despertar; Observação: é 

necessário que alguém na casa esteja sabendo da ação para abrir portas. Apenas 

tive acesso a um registro de ação do Projeto Sono, que aconteceu na casa do 

Gilberto Vasconcelos, jornalista da Folha de São Paulo, mas, infelizmente, sem 

nenhuma imagem de registro: 

Entramos em três pessoas no quarto dele, com um pano preto com 3 
buracos, cabeça pra fora totalmente maquiado. E um cara deitado de 
biquíni, com uma maçã na boca, também maquiado. Começamos a fazer 
um barulho chato (espécie de zumbido) e uma hora ele acordou: - “Puta, 
eu estou ficando louco!” E virava de um lado pro outro. 649 

Mesmo apenas com esta descrição a respeito do Projeto Sono, é possível 

perceber que ele se apresentava como uma experiência absurda, afinal, eram 

quatro pessoas que invadiam o quarto de Gilberto Vasconcelos, totalmente 

maquiadas, sendo que uma delas estava deitada de biquíni, com uma maçã na boca 

e as outras três se mantiveram em pé, sob um pano preto, apenas com as cabeças 

para fora. Enquanto os performers faziam um zumbido com a boca, o Jornalista 

não sabia se sonhava ou se tinha enlouquecido. Ou seja, o objetivo do grupo era 

experimentar “o inconsciente, o maravilhoso, o sonho, a loucura, os estados 

 
646 O desenvolvimento do automatismo por Breton tem a ver a psiquiatria francesa.  Quando ele 
estudava medicina, os livros Précis de Psychiatrie e La Psychanalyse o introduziram ao pensamento 
de Freud, e durante o seu serviço militar na guerra, ele trabalhou no hospital psiquiátrico, assim 
surgiu o interesse de Breton pelo discurso dos pacientes do hospital. 
647 MARCUSE, 1975. Op. cit., p.138. 
648 As experiências de escrita automática, assim como as de narrações de sonhos e dos sonos 
hipnóticos, fazem parte da primeira fase do surrealismo, considerada intuitiva, que recobre um 
período de 1919 a 1924. 
649 VIAJOU SEM PASSAPORTE, 1984. Op. cit., p. 117. 
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alucinatórios, em resumo, o avesso do que se apresenta como cenário lógico”650, 

assim como propunha os surrealistas. Por isso, a ação do VSP se deu quando o 

Vasconcelos se encontrava na transição entre sono e vigília, quando “o raciocínio 

não está funcionando direito, e o corpo também não” 651. Para André Breton, é 

justamente quando atividade motora é abandonada, o que demonstra um 

funcionamento automático da linguagem, pois ultrapassa a vontade do sujeito da 

consciência e a possibilidade do surgimento de um sujeito mais autêntico na sua 

enunciação652. 

O quarto item do método do VSP, que trata da “intuição”, remete quase 

que instantaneamente ao surrealismo, já que a primeira fase do movimento (de 

1919 a 1925) foi denominada “intuitiva”653, momento das experiências de escrita 

automática, de narrações de sonhos e dos sonos hipnóticos. Pode-se dizer que, 

esta foi a fase de distinção entre o surrealismo e o dadaísmo654, porque, de forma 

geral, os dadaístas trabalhavam com a ideia de destruição das estruturas sociais, 

já os surrealistas com a de transformação, em busca de uma outra realidade, 

situada no plano do subconsciente e do inconsciente. Para isso, o automatismo 

seria o seu instrumento, um mecanismo essencial ao projeto surrealista de 

ultrapassar a oposição entre um mundo desejado e o mundo real, propondo uma 

nova relação do sujeito com a realidade: “o surrealismo é concebido por seus 

fundadores não como uma nova escola artística, mas como um meio de 

conhecimento, em particular de continentes que até então não tinham sido 

sistematicamente explorados (...)655.  

 
650 NADEAU, M. Histoire du Surréalisme, Paris: Seuil, 1958, pg. 46. 
651 VIAJOU SEM PASSAPORTE, 1984. Op. cit., p. 117. 
652 NADEAU. Op. cit. 
653 Existe uma particularidade na primeira fase do surrealismo, chamada de intuitiva, pois ela 
recobre o período de 1919 a 1924, quando o surrealismo ainda não tinha publicado o seu primeiro 
manifesto, que só foi escrito em 1924; primeiro manifesto declara a existência do movimento e 
define o seu programa. Na segunda fase, a “raciocinante”, o surrealismo se coloca a questão do 
engajamento político, quando houve uma cisão interna no grupo, ligada à questão da filiação ao 
partido comunista, que se manterá até a eclosão da Segunda Guerra Mundial. In. BRETON. Les pas 
perdus, Oeuvres Complètes I. Paris, Gallimard, 1988. 
654 O surrealismo surgiu atento ao cenário artístico do início do século XX, influenciado pelo 
expressionismo, cubismo, purismo, dentre outras manifestações estéticas revolucionárias, 
sobretudo o “Manifesto Dada”, de Tristan Tzara, publicado em 1918. 
655 NADEAU. Op. cit. 



245 
 

O VSP cita também no item quatro o termo “consciência histórica”, o que 

de acordo com a noção de Jörn Rüsen, significa que a história não existe somente 

pelo simples fato de existir, ela tem uma função prática na vida das pessoas, dentro 

de um processo de representação. Nas palavras do autor, ela é “(...) a suma das 

operações mentais com as quais os homens interpretam sua experiência da 

evolução temporal de seu mundo e de si mesmos, de forma tal que possam 

orientar, intencionalmente, sua vida prática no tempo”656. Pautado por tal 

consciência histórica, o grupo olhou para o passado, para o surrealismo, e se 

orientou por ele para aplicar o automatismo nas suas próprias experiências, 

primeiramente nos jogos em espaços fechados e depois na cidade.  

O penúltimo item do método do grupo fala sobre não ter pudores durante 

as intervenções urbanas, como pode ser observado no projeto Nada (sem 

informações de data), quando o VSP reuniu cerca de 12 pessoas em um círculo, 

de pé, na entrada da galeria Nova Barão, no centro da cidade de São Paulo. A ação 

consistia em ficar parado, sem expressão e sem fazer nada durante 10 minutos. 

Findo o tempo, os performers saíram um para cada lado e desapareceram em meio 

ao movimento dos pedestres. Apesar de ser um local de grande movimento, e de 

haver espaço entre os performers, os transeuntes evitavam passar dentro do 

círculo: “Lembro de alguns comentários tipo ‘deve ser algo religioso’, ‘deve ser uma 

seita’”657. Era justamente para observar como os pedestres se comportavam em 

resposta as intervenções que um dos performers se colocava enquanto 

observador, para anotar esses comentários, que depois levados para as reuniões 

e discutidos pelo grupo. Ou seja, o sentimento de vergonha, timidez, mal-estar, 

causado por qualquer coisa capaz de ferir a decência ou a modéstia não era 

possível entre os performers do grupo, já que o seu objetivo era justamente criar 

interferência nos padrões de comportamento. 

 

 

 
656 RÜSEN, Jörn. Razão histórica: teoria da história: fundamentos da ciência histórica. Brasília: Editora 
UNB, 2010, pg. 57. 
657 VIAJOU SEM PASSAPORTE, 1984. Op. cit., p. 117. 
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5.1. Trajetórias (1979): anti-tragédia 

 

 

Fig.90. Trajetória do curativo, VSP, 1979. Mapa meramente ilustrativo do percurso previsto por 
esta pesquisadora, com base nas informações do acervo do grupo VSP. Desenvolvido com a 
ferramenta Google Maps. 

 

A última frase do manifesto sobre a metodologia do VSP é “Humor 

(humor)”658,  o que, à primeira vista, pode parecer algo frívolo, mas, pelo contrário, 

o humor era o oxigênio que envolvia aqueles tempos sombrios da ditadura. Por 

isso entendo as ações cheias de humor do VSP como anti-tragédia. O significado 

da palavra “tragédia”, que vem da antiga Grécia, é “peça em verso, em que figuram 

personagens heroicos e a ação, elevada, nobre e própria para suscitar o terror e a 

piedade, termina por um acontecimento funesto”659. Ao contrário disso, as ações 

do VSP eram performativas e não tinham a menor pretensão de serem heroicas 

ou nobres, mas pautadas por um estado de espírito, o humor, que, em termos 

psicanalíticos, é um sintoma de teimosia e rebeldia.660  

 
658 VIAJOU SEM PASSAPORTE. Manifesto sobre os jogos criativos, 1978. Disponível no acervo 
do grupo. 
659 HOUAISS, op. cit. 
660 “O humor, considerado pelo próprio Freud um dom precioso e raro e, também, teimoso e 
rebelde, distingue-se do chiste e do cômico na sua elaboração teórica de 1905, “Os chistes e sua 
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Assim, na dimensão trágica da existência, o humor aparece como uma 

forma efetiva de se lidar com o mal-estar: “A criação existente no humor surge da 

insistência pulsional, da teimosia do humor, que não é resignado, mas rebelde, 

surge do acaso e mobiliza o sujeito a sair de um lugar repetitivo para um lugar do 

 
relação com o inconsciente”, e de 1927, “O humor”, ensaio apresentado por ele ao X Congresso 
Internacional de Psicanálise”. In.: MORAIS, Marília B. L. Humor e Psicanálise. Estudos de Psicanálise, 
Salvador, n. 31, out. 2008. p. 113. 

 

Fig.91. Trajetória do Curativo, Viajou Sem Passaporte, 1979. Roberto Melo descendo do ônibus, 
com um curativo no olho. Fonte: arquivo do grupo Viajou Sem Passaporte.  
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desafio criativo.” 661 A série de trajetórias do VSP joga com essa ideia, pois foram 

intervenções em lugares públicos e banais, em que os performers empregaram 

objetos de uso comum em ações relacionais, para tirar os sujeitos do seu cotidiano. 

Nessas “unidades de ação”, nas palavras do VSP, os espectadores eram colocados 

involuntariamente em um estado de experimentação, mas sem aviso prévio. 

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

transporte público que transitava pela Av. Rebouças para realizar a intervenção 

(Fig.90). Cada um dos integrantes do VSP ficou em um ponto de ônibus diferente, 

sendo que todos estavam com um curativo no olho esquerdo. Logo após o ônibus 

ter começado o seu trajeto, o primeiro integrante do grupo entrou no ônibus, 

passou a roleta e desceu no próximo ponto e, assim, sucessivamente até o último 

integrante descer do ônibus (Fig.91), num trajeto de aproximadamente 4,5km. 

 
661 Ibid., p. 122. 

 

Fig.92. Trajetória do Curativo, Viajou Sem Passaporte, 1979. No ponto, em pé: Beatriz Gordon, 
Marilda Carvalho, Carlos Gordon e Ls Raghy (uma pessoa não identificada). Agachados: Tula Melo, 
Celso Santiago, Beto Melo; Fonte: arquivo do grupo Viajou Sem Passaporte.  
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Fazia parte do roteiro ter duas pessoas do grupo dentro do ônibus, uma com 

curativo no olho e outra para anotar as reações dos passageiros, que diziam frases 

como: “Isso daí deve ter sido organizado, né? (se é que alguém se organiza para 

fazer esse tipo de coisa)”662. No último ponto da trajetória um deles ficou com um 

cartaz nas mãos, onde estava escrito: Trajetória do Curativo, assinado pelo Viajou 

Sem Passaporte (Fig.92). 

 

Fig.93. Trajetória do Paletó, VSP, 1979. Mapa meramente ilustrativo do percurso previsto por 
esta pesquisadora, com base nas informações do acervo do grupo VSP. Desenvolvido com a 
ferramenta Google Maps. 

 

A Trajetória do Paletó (maio de 1979) não foi fotografada. Mas, de acordo 

com o roteiro do grupo, primeiro foi escolhida uma linha de transporte público na 

Av. Nove de Julho para realizar a intervenção (Fig.93), depois, o procedimento foi 

o seguinte: no trajeto do ônibus, cada um dos integrantes do VSP ficou em um 

ponto de ônibus, no primeiro ponto, um deles entrou no ônibus com um paletó 

 
662 VIAJOU SEM PASSAPORTE. 1984. Op. cit., p.117. 
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nas mãos e se sentou; no segundo ponto, outro performer entrou e se sentou na 

frente do anterior; após isso, o primeiro entregou a roupa ao segundo dizendo: “o 

senhor poderia segurar o meu paletó?” e desceu do ônibus . Quando outro 

integrante do grupo entrou, também se sentou na frente do anterior e a ação se 

repetiu até que, no oitavo ponto de ônibus, o paletó foi finalmente entregue para 

um dos passageiros do ônibus, depois de cerca de 4km de percurso. No paletó 

havia um bilhete em que estava escrito “Trajetória do Paletó”, junto com o 

endereço para onde o paletó deveria devolvido – o que não aconteceu, o paletó 

não foi devolvido no endereço solicitado, por isso a ação nunca acabou, o paletó 

segue percorrendo outros trajetos663. 

A Trajetória da Árvore (março de 1979) percorreu um espaço muito menor, 

cerca de 200 metros, em torno de uma árvore, na Praça Dom José Gaspar, no 

centro de São Paulo, próximo à Biblioteca Municipal (Fig.94). Segundo o 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 (Fig.95-96-97). 

Participaram da ação dez pessoas, sendo que algumas ficaram incógnitas no bar 

tirando fotos e colhendo as impressões dos espectadores involuntários (Fig.98). 

Entendo que o dispositivo principal dessas trajetórias era o “humor”, pois 

todas elas empregam a repetição de gestos imprevisíveis, que não seguem um 

raciocínio causal, como na Trajetória da Árvore, em que pessoas diferentes 

repetiam o gesto de girar em torno de uma árvore, em um lugar qualquer, sem 

aviso ou explicação. Ou ainda, na Trajetória do Paletó e Trajetória do Curativo, em 

que diversos performers entravam nos ônibus e depois desciam no ponto 

seguinte, com objetos de uso cotidiano, mas que eram usados de forma não 

convencional. De acordo com a psicanálise, existe uma aproximação entre o 

estranho e o humor, enquanto possibilidade do encontro com algo familiar, que 

pode ser causada pela surpresa ou choque, ou pela sensação de desamparo e 

estranheza.664 Nas práticas artísticas, tal dispositivo remonta ao surrealismo, que 

 
663 Ibid. 
664 “O Unheimliche, o horror mesclado ao riso, o riso úmido de lágrimas”. In.: MORAIS, Marília, 
2008. Op. cit., p. 121. 
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buscava novas formas de relação entre o sujeito e a realidade, e no caso do Brasil, 

ao artista Flávio de Carvalho, já citado algumas vezes aqui, que foi bastante 

influenciado pelas vanguardas europeias. 

 

Fig.94. Trajetória do Árvore, VSP, 1979. Mapa meramente ilustrativo do percurso desenhado por 
esta pesquisadora, com base nas informações do acervo do grupo VSP. Desenvolvido com a 
ferramenta Google Maps. 

Como, por exemplo, A Cidade do Homem Nu (1930), de Flávio de Carvalho, 

um plano geral apresentado no IV Congresso Pan-Americano de Arquitetura e 

Urbanismo, no Rio de Janeiro, em que idealizou uma metrópole sem Deus, 

propriedade ou matrimônio, para o homem do futuro. Segundo Flávio de Carvalho, 

a visão urbanística precisava considerar a força existente na subjetividade dos 

indivíduos, “sem tabus escolásticos”665. Com base na psicanálise de Freud, que era 

citada em diversos textos do artista, que imaginava tornar a experiência da 

sexualidade uma construção urbanística radical. Para ele, a cidade poderia ser um 

lugar onde a corporalidade e a energia sexual do indivíduo se dirigissem em 

“qualquer direção, sem repressão”666. Por isso, dá destaque à naturalidade de 

construir a cidade do homem nu no continente americano, o novo mundo, que 

teria menos pudores em permitir a “ressureição do primitivo, livre de tabus 

 
665 GUERRERO, I.; et. al. A cidade do Homem nu. São Paulo: Museu de Arte Moderna, 2010, p. 7. 
(Catálogo geral). 
666 Ibid., p. 8. 
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ocidentais [...], o selvagem com todos os seus desejos, toda a sua curiosidade 

intacta e não reprimida [...] em busca de uma civilização nua”667.  

   

Fig.95. Viajou Sem Passaporte, Trajetória da Árvore, 1979. Os membros do Viajou Sem 
Passaporte giram em torno de uma árvore na Praça José Gaspar, no centro de São Paulo. Fonte: 
imagem do arquivo do grupo Viajou Sem Passaporte. 

Outro trabalho de Flávio de Carvalho girava em torno da pesquisa das 

padronizações que conformam o comportamento cotidiano nas cidades foi a 

Experiência Nº2 (1931), em que o artista resolveu levar suas teorias a cabo, ao 

caminhar em sentido contrário ao de uma procissão católica de Corpus Christi, 

vestido com um chapéu na cabeça, o que era considerado como heresia na época. 

Flávio quase foi linchado pela multidão, mas foi salvo pela polícia e terminou na 

delegacia. A experiência foi noticiada nos jornais e, alguns meses depois, ele 

lançou em livro em que acrescentou aos fatos uma análise da intervenção, 

influenciado pela “psicologia das massas” e a “análise do eu” de Sigmund Freud. 

Houve ainda a Experiência Nº3 (1956), em que Flávio de Carvalho desfilou pelo 

centro da cidade vestido de um “traje tropical”, uma roupa mais adequada ao 

 
667 Ibid., p. 7. 
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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 qual Flávio escrevia sobre arquitetura, pedir para ele fazer 

um modelo de roupa masculina668. 

Tanto as trajetórias do VSP, quanto nas experiências de Flávio de Carvalho, 

são ações carregados de humor, além disso, elas eram alimentadas pelo conceito 

de prazer. O VSP era um grupo de arte independente alinhado a ideia da “Grande 

Recusa à mais repressão” 669 que - também em termos da psicanálise de Freud -, 

indica a existência de duas diferentes formas de repressão social, a repressão 

básica e a mais-repressão: a primeira, a repressão dos instintos, ele considera em 

si indispensável para o convívio em sociedade, pois essencial à divisão do trabalho 

e à sublimação; a segunda trata-se de uma repressão dispensável, já que não 

necessária para a organização geral da vida cotidiana, motivada pelas relações 

sociais de dominação, por um determinado grupo ou indivíduo para fundamentar 

seu poder, dentro de uma posição privilegiada.  

Ou seja, a mais repressão precisa ser combatida por ser uma forma de 

opressão que atua no nível subjetivo, uma condição histórica que deve ser 

superada. A condição histórica a que Marcuse se refere é a sociedade industrial670 

avançada dos países capitalistas “desenvolvidos”, tendo em vista o processo de 

racionalização tecnológica do mundo contemporâneo, que forneceu os 

instrumentos e justificativas à dominação abstrata, derivada da dominação 

capitalista, fundamentada no trabalho alienado e especializado.  

 
668 LEITE, 1994. Op. cit., pp. 24-117. 
669 MARCUSE, 1975. Op. cit., 
670 MARCUSE, 1982. Op. cit., 
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Fig.96. Viajou Sem Passaporte, Trajetória da Árvore, 1979. Os membros do Viajou Sem Passaporte 
giram em torno de uma árvore na Praça José Gaspar, no centro de São Paulo. Fonte: imagem do 
arquivo do grupo Viajou Sem Passaporte. 

No contexto da história da arte, pode-se dizer que o VSP, no 

desenvolvimento do seu método de criação artística, retomou o automatismo, a 

intuição e o humor surrealista, de forma similar ao que se convencionou chamar 

de arte de ação (action art), movimento que surgiu no campo da arte com maior 

força nas décadas de 1960 e 1970671. O principal aspecto da arte da ação é que, 

quando o corpo é usado em uma ação artística ele exemplifica o meio em que a 

arte se relaciona com o mundo e torna evidente a interdependência dos sujeitos.  

 
671 STILLES, Kristine. Uncorrupted joy: international art actions. In: SCHIMMEL, Paul. Out of 
actions: between performance and the object 1949-1979. London: Thames and Hodson, 1998, 
p.227. 
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Fig.97. Viajou Sem Passaporte, Trajetória da Árvore, 1979. Os membros do Viajou Sem Passaporte 
giram em torno de uma árvore na Praça José Gaspar, no centro de São Paulo. Fonte: imagem do 
arquivo do grupo Viajou Sem Passaporte. 

O corpo seria o meio do “real”, um elemento que pode trazer à tona a 

relação entre ver e significar, fazer e ser, assim como as vanguardas brasileiras, em 

que “o corpo é o motor da obra”672, nos termos do que Frederico Morais, além 

disso, dependiam da participação do espectador para acontecer e qualquer 

material poderia ter um uso poético - como apresentado no Evento Fim de Década, 

analisado no módulo anterior. Assim, foi um desdobramento da “contra-arte” 673 (e 

da “anti-arte” vanguardista), pois ações com inversão de papéis entre o artista e o 

público, em que o artista não era mais autor de obras, mas propositor de situações, 

apropriador de espaços ou, para usar as palavras do VSP: criadores de crises na 

normalidade. 

 

 

 
672 MORAIS, 1970. Op. cit. 
673 Ibid.  
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Fig.98. Viajou Sem Passaporte, Trajetória da Árvore, 1979. Participaram da ação dez pessoas, 
sendo que algumas ficaram incógnitas no bar tirando fotos e colhendo as impressões dos 
espectadores involuntários. Fonte: imagem do arquivo do grupo Viajou Sem Passaporte. 

 

6. Percorrer a cidade e produzir um espaço habitável 

 

As intervenções analisadas neste módulo estetizaram percursos na cidade 

de São Paulo e, com isso, instauraram uma outra ambiência nestes pontos, o que 

considero como ações anti-dominação, pois em afronta, tanto comportamental 

quanto estética, à ditadura militar. Nestes atos, a negatividade é a potência crítica 

de “intervir” na realidade, como nos ensina Giulio Carlo Argan, desde o campo da 

arquitetura, que deve projetar, sobretudo “contra a resignação ao imprevisível, ao 
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acaso, à desordem, aos golpes cegos dos acontecimentos, ao destino [...] projeta-

se para a revolução, contra todo o tipo de conservadorismo”. As palavras de Argan 

tratam da arquitetura, no entanto, também se pode empregá-las na arte de 

intervenção, pela dimensão social da sua recepção, que também produz espaços, 

mas desde o campo do simbólico. Em outras palavras, a arte de intervenção ressoa 

essa questão da negatividade colocada por Argan em trabalhos que se propõem a 

intervir nos espaços públicos sem estabelecer uma identificação imediata, mas de 

mediação com a realidade social que a produziu. Afinal, “a obra de arte é um fato 

social”674, um produto social de indivíduos sociais, no entanto, ao mesmo tempo, 

é “anti-social” 675, já que em sua autonomia e radicalidade a arte pode encontrar a 

sua maior expressão.  

Entendo que, a medida em que os artistas desviaram a produção do espaço 

ditatorial, eles apontavam para novas formas de usar a cidade, enquanto gesto ou 

ato de habitar. Assim, eles interromperam, de forma efêmera e lúdica, o cotidiano 

autoritário e funcional do regime, já que estimularam a participação e o direito de 

se expressar criativamente, quando os cidadãos tinham apenas o direito de 

circular em função do trabalho; as pessoas não podiam se aglomerar nas praças 

ou espaços públicos sem serem interpeladas pela polícia, que exigia a carteira de 

trabalho como prova de inocência e, se o cidadão não a portasse, era levado para 

a delegacia mais próxima, de acordo com as entrevistas realizadas com os artistas.  

Além da reprimir os corpos dos cidadãos676, a ditadura também passou a 

produzir uma cidade de acordo com os seus interesses, por meio das grandes 

obras de engenharia e infraestrutura urbana, que priorizavam as rodovias para a 

circulação de automóveis e mercadorias à habitação e ao bem-estar da população. 

Como cada sociedade produz seu espaço, a cidade ditatorial estava sendo 

 
674 CORREIA, F.; PERIUS, O. Considerações acerca de uma estética negativa em Theodor W. 
Adorno. Perspectiva Filosófica, vol. 44, n. 1, 2017, p. 73. 
675 Ibid. 
676 É importante lembrar que o legado da ditadura reverbera até hoje na cidade e no corpo dos 
seus habitantes. Como exemplo disso, e da não criminalização do regime militar, após mais de 50 
anos do golpe, a sociedade brasileira ainda permite afirmações mentirosas e absurdas como a 
seguinte: “a revolução não matou ninguém e foi uma necessidade histórica” , disse em entrevista 
ao jornal Folha de São Paulo o primeiro ministro do Exército pós-ditadura Leônidas Pires 
Gonçalves. In. FERRAZ, Lucas. Militares nunca foram intrusos na história brasileira, diz general. 
Folha de São Paulo, São Paulo, 14 mar. 2014. 
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construída como seu espelho, afinal - “uma ‘existência social’ que se desejasse e 

se dissesse ‘real’, mas não produzisse seu espaço, permaneceria uma entidade, 

uma espécie de abstração muito particular”677. Por isso, a ideia de espaço público 

se desintegrou em detrimento de um espaço dominado pelo regime, que não 

visava um contexto urbano e social igualitário.678 

O programa de desenvolvimento urbano da ditadura se alinha ao que o 

filósofo americano Marshall Berman considera como “mundo da via expressa”679, 

pautado mais na produção de mercadorias do que no humano. Porque as obras de 

infraestrutura urbana não buscavam atender às demandas sociais, mas ao 

mercado imobiliário e as elites da iniciativa privada, que foram os principais 

apoiadores do regime até o fim do “boom econômico mundial”. Com a recessão 

econômica, as elites favorecidas pelo regime até então, retiraram o seu apoio ao 

governo, mas, como de costume, os mais pobres foram os afetados pela crise. 

O grande surto econômico que suplantara nossas expectativas por um 

quarto de século após a Segunda Guerra Mundial estava chegando ao fim. 

A combinação de inflação e estagnação tecnológica (...) com uma crise 

energética de caráter mundial em pleno desenvolvimento (...) estava 

fadada a cobrar seu tributo – embora ninguém pudesse prever no início 

da década de 1970 a dimensão desse tributo.680 

A promessa de desenvolvimento econômico justificou a amnésia 

sistemática em relação a crimes de um Estado ditatorial, o que é muito danoso, do 

ponto de vista social. Neste sentido, Vladimir Safatle afirma que o único país latino 

que realizou a profecia da violência sem trauma foi o Brasil e, tal apagamento dos 

excessos do passado, é um sintoma da profunda tendência totalitária da qual 

nossa sociedade e, consequentemente, o espaço produzido por ela, nunca 

conseguiu se livrar.  

(...) há farta documentação internacional a respeito da participação do 

governo brasileiro na montagem da Operação Condor, aparato 

responsável pelo assassinato de opositores aos regimes militares 

 
677 LEFEBVRE, 1991(a). Op. cit., p. 53. 
678 No Brasil os tecnocratas e os militares criaram novos padrões de acumulação, calcados na 
concentração de renda e na internacionalização do sistema produtivo. In.: BRESSER-PEREIRA, p. 
177. Op. cit. 
679 BERMAN, Marshall. Tudo que é sólido desmancha no ar: a aventura da modernidade. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2005, p. 41. 
680 Ibid. 
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sul‑americanos, documentação que mereceria ao menos uma investigação 

séria, nada disso será ouvido. Da mesma forma, de nada adianta lembrar 

que, pela primeira vez na história, ex-presidentes da República brasileira 

(como Joao Baptista Figueiredo) estão sendo julgados em processo 

referente a crimes contra a humanidade que tramita atualmente na Itália, 

que torturadores internacionais declarados (como o general francês Paul 

Aussaresses) já disseram ter estado no Brasil na época para “treinamento 

militar”, que um ex-espião do serviço secreto uruguaio declarou ter 

envenenado um ex-presidente brasileiro (Joao Goulart) dando detalhes 

assustadores.681 

Com o conjunto de condições da Lei de anistia, promulgada em 1979, a sociedade 

brasileira desconhece a forma de operar as atrocidades cometidas pelos agentes 

da ditadura civil-militar do Estado. Ao contrário do que determina a Justiça 

Transicional, que impõe como necessária a criação de uma Comissão Nacional da 

Verdade como um dos passos essenciais para um país realizar sua democracia 

após um regime autoritário, respeitando o Direito à Memória e à Verdade.  

Nenhum país pode consolidar suas estruturas institucionais enquanto 

existirem sujeitos que se sintam violados pela violência estatal ou bloqueados em 

sua liberdade social. E, apesar do nosso fracasso em desenvolver um pensamento 

crítico sobra a história real da ditadura, ela afeta diretamente (por nossa memória 

corporal e espacial) a forma como habitamos a cidade. Afinal, o espaço não é um 

meio vazio, ele se configura por um complexo conjunto de circunstâncias físicas e 

sensíveis, que precisam oferecer condições favoráveis à vida e ao 

desenvolvimento humano.  Portanto, está aí a importância de olharmos para o 

passado de forma crítica, para que ele não se repita de forma inconsequente e, 

assim, talvez no futuro, nossas cidades possam ser mais humanas e “habitáveis”, 

em sentido não estrito.  

Em vista disso, retomo a experiência de percorrer e se apropriar do espaço 

pelos artistas independentes em plena ditadura. Tais ações, carregadas de uma 

negatividade característica, foram procedimentos estético-políticos para causar 

dissenso ou desentendimento, em termos que empresto de Jacques Rancière682. 

Afinal, a política não deve ser marcada pelo entendimento dos homens para o bem 

 
681 SAFATLE, Vladimir; TELES, Edson. O que resta da ditadura: a exceção brasileira. São Paulo: 
Boitempo, 2010, p. 241.   
682 RANCIÈRE, 1996(a). Op. cit. 
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comum, pois a base da política não é o acordo, e sim o conflito. A ação política é 

uma batalha sobre o sensível, sobre o perceptível, que tende a romper as relações 

de dominação que se encontram cristalizadas, mudando os destinos e lugares ali 

definidos, porque os processos de subjetivação destroem e reconstroem o campo 

da experiência e rearticulam os modos de ser, fazer e pensar.683 

 Para Henri Lefebvre, durante o século XX, a ideia do “habitar” se perdeu 

na funcionalização do “habitat”, em consequência da priorização do 

desenvolvimento técnico e econômico e em detrimento do social - o filósofo 

partilha da ideia que o conceito de “habitar” precisa ser pensado, constantemente. 

A perda da representação do espaço habitável, do espaço que é obra de uma 

atividade humana, “tão importante quanto o jogo, o riso, o amor e o trabalho, faz 

parte dos sintomas que, ao mesmo tempo, paralisam o conhecimento, a 

imaginação”684. 

A ideia de “habitar” se configura por um conjunto de circunstâncias 

materiais e sensíveis necessárias para prover condições favoráveis à vida e ao 

desenvolvimento da sociedade como um todo. Entretanto, apesar de todos os 

meios de que dispomos - técnicas avançadas e conhecimentos diversificados – na 

maioria das vezes o habitat ainda deixa muito a desejar porque o espaço produzido 

na maior parte das cidades, principalmente as que se localizam na periferia do 

capital, é oposto ao que deveria servir às necessidades do uso comum e à 

qualidade de vida para a maioria dos seus habitantes.  

Por isso, o autor sugeriu a estratégia de inventar, criar, produzir em um 

sentido novo o espaço para a sociedade contemporânea.  Entretanto, para dar 

andamento a tal empreitada, seria preciso considerar o espaço como um 

importante pressuposto de produção e intercâmbio das relações sociais (materiais 

e simbólicas) não apenas um resultado do sistema econômico e político. Logo, a 

cidade não pode ser compreendida como uma coleção de pessoas e coisas em um 

determinado local, pois o espaço é produto e produção, ao mesmo tempo, mas 

 
683 PALLAMIN, 2010. Op. cit., p.10. 
684 LEFEBVRE, Henri. Entrevista para a série de documentários URBANOSE, Canadá, 1972. 
Disponível em <<https://www.youtube.com/watch?v=z4klH4Hz3yg>>. Acesso em 10 mar. 2017. 
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não um produto como qualquer outro objeto fabricado para ser consumido, um 

produto no sentido amplo, da obra de arte – isso se nele priorizar o valor de uso e 

não apenas o valor de troca.  

Portanto, acredito que o caminho para chegar à cidade habitável, um 

espaço apropriado pela sociedade, o caminho se apresenta bastante longo, mas 

podem existir “desvios”, é assim que entendo certo tipo de intervenção artística 

na cidade, que busca interferir no cotidiano de forma crítica, inspirar novas formas 

de vida e, ou “outros espaços”, parafraseando o filósofo Michel Foucault. Essa 

ideia foi bem colocada por David Harvey685, ao afirmar que apesar de não 

podermos nos esquecer de que estamos imersos e limitados pelos mundos 

institucionais e ambientes construídos por nós, também não podemos fugir a 

questão da imaginação, pois “ao produzirmos coletivamente nossas cidades, 

produzimos coletivamente a nós mesmos” 686 

Entretanto, as cidades são instrumentalizadas para manutenção do poder e 

do lucro. O desenvolvimento urbano não é pautado pelo valor de uso dos espaços 

públicos, mas sim pelo valor de troca. Como resultado, a desigualdade e a 

separação são valores estruturantes o espaço. Esses valores contradizem 

diretamente os ideais da cidade democrática: a heterogeneidade, a acessibilidade 

e a igualdade social. A ideia de cidade se configurou por meio de ambientes que 

 
685  A base de Harvey para essa afirmação é do teórico social brasileiro Roberto Mangabeira Unger: 
“aceitamos que a sociedade é construída e imaginada, podemos também crer que ela pode ser 
reconstruída e reimaginada”. Unger sustenta que nós somos os criadores da sociedade e de suas 
estruturas, logo, podemos modificá-las. Ele é autor de obras sobre a sociedade que já repercutiram 
em grande parte do mundo e militante político no Brasil e propõe a formulação de um conjunto 
sistemático de ideias com potencial para gerar uma dinâmica capaz de iniciar a ruptura das 
estruturas institucionais restritivas que organizam a economia e a política na forma como as 
conhecemos. O que se alinha com alguns aspectos da teoria social de Henri Lefebvre, mas 
considero que o filósofo foi além, porque partiu de outras frentes - fenomenológica e linguística, 
para pensar sobre a produção do espaço social. Por isso, o considero especialmente interessante 
para discutir a arte urbana como prática crítica e constitutiva da cidade. Harvey, Unger e Lefebvre 
tiveram como base a teoria social de Karl Marx, que em uma das frases mais célebres disse que os 
filósofos haviam interpretado o mundo de várias maneiras, mas que naquele momento era 
necessário transformar o mundo. Acredito que, tantos anos depois, essa máxima permanece 
urgente. In.: HARVEY, David. Espaços de Esperança. São Paulo: Loyola, 2003. 
686 Ibid., p. 210. 
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possibilitavam formas de manifestações públicas - como praças, Assembleias e 

Tribunais -, e que fossem transparentes para os seus participantes.687 

O desaparecimento destes ambientes pode levar ao desaparecimento da 

vida urbana e da cultura, diz Oskar Negt: “A polis seria a ideia fundamental da 

cidade. Pode-se dizer até que não existe cultura sem cidade. (...) É lá que se 

desenvolve a cultura e o contato com o estranho, um contato aceito e tolerado 

com o que vem de fora”.688   

Richard Sennett defende que o espaço público está em declínio na 

sociedade contemporânea. Este movimento avança no interior da cultura social e 

na hipervalorização da intimidade, da privacidade, do retraimento e do silêncio. 

Para ele, os sinais de uma vida pessoal desmedida e de uma vida pública esvaziada 

“são resultantes de uma mudança que começou com a queda do Antigo Regime e 

com a formação de uma nova cultura urbana, secular e capitalista”689. Ele propõe 

uma completa inversão desse modelo, pois a civilidade é a possibilidade de forjar 

laços sociais independentemente da distância social, a cidade pressupõe a 

convivência com o desconhecido.  

(...) a cidade surgiu como foco para vida social ativa, para o conflito e o 

jogo de interesses, para a experiência das possibilidades humanas, 

durante a maior parte da história do homem civilizado. Mas hoje em dia 

essa possibilidade civilizada está adormecida.690 

No mesmo sentido segue o ponto de vista de Hannah Arendt, ela entende 

que o espaço público possibilita o encontro, o debate, a convivência, é onde a vida 

pode ser produzida e reproduzida objetivamente.  A política (no sentido amplo do 

termo) só poderia surgir na esfera pública, pois a socialização é capaz de promover 

ordem entre as diferenças.691 Arendt também constata que a sociedade está 

perdendo o interesse pela vida pública, a individualidade está sobrepujando o 

social, e o privado o público. Entretanto, uma sociedade livre não ocorre sem o 

 
687 NEGT, Oskar. Espaço público e experiência. In.: PALLAMI, 2002, p. 21. 
688 Ibid., p. 22. 
689 SENNETT, Richard. O declínio do homem público: as tiranias da intimidade. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1988, p. 30. 
690Ibid. p. 414. 
691 ARENDT, Hannah. O que é política? Rio de Janeiro: Bertrand, 2002. 
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exercício de pensar o mundo em comum, como algo que permanecerá a despeito 

de nós.692 

Na interpretação de Michel Foucault, a oposição entre o espaço privado e 

o espaço público, é movida por uma secreta sacralização: 

(...) talvez nossa vida ainda seja comandada por um certo número de 

oposições nas quais não se pode tocar, as quais a instituição e a prática 

ainda não ousaram atacar: oposições que admitimos como inteiramente 

dadas: por exemplo, entre o espaço privado e o espaço público, entre o 

espaço da família e o espaço social, entre o espaço cultural e o espaço útil, 

entre o espaço de lazer e o espaço de trabalho; todos são ainda movidos 

por uma secreta sacralização.693 

Ou seja, apesar de todas as técnicas e tecnologias de análise, a oposição entre o 

espaço privado e o espaço público ainda faria parte de um campo de oposições 

nas quais não se pode tocar.  

Henri Lefebvre desenvolve uma teoria urbana que reconstrói a crescente 

espacialização das relações sociais através da filosofia, da história e de uma análise 

estrutural que não separa a questão do espaço público do privado, mas busca 

compreender a relação entre eles de forma dialética, a partir da oposição entre os 

termos espaço apropriado e dominado. Isso porque, para o autor, o conceito de 

“habitar” está intrinsecamente ligado à ideia de “apropriação”694. Para ele, a perda 

da representação do espaço habitável, que se agrava na sociedade pós anos 1970, 

distancia a cidade da sua essência - obra de uma atividade humana - e a aproxima 

de um produto qualquer - a ser consumido pelo mercado privado ou a ser um 

instrumento do poder do estado, a despeito da qualidade de vida dos seus 

habitantes. 

 
692 ARENDT, Hannah. A Condição Humana. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010. 
693 FOUCAULT, Michel. Outros espaços. In.: Ditos e escritos. Estética: literatura e pintura, música e 
cinema. MOTTA, Manoel Barros da (Org.). Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001, p. 414.  
694 Henri Lefebvre toma emprestado o conceito de apropriação de Karl Marx. Em Marx, a 
apropriação se opõe nitidamente a propriedade. Mas, para Lefebvre, o conceito não é elucidado 
completamente pelo autor, porque Marx não o distingue da noção de natureza humana 
antropológica e filosófica. Apesar de Marx não ter abandonado completamente a busca especifica 
da natureza humana, ele rejeitou “qualquer ideia de que ela é constituída pelo rizo, pelo jogo, pela 
consciência da morte ou pela “habitação”; em vez disso, estava no trabalho (social) e - 
inseparavelmente - na linguagem”. In.: LEFEBVRE, 1991(b). Op. cit., p. 165; tradução minha. 
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Quando a ideia do “habitar” é substituída pela de “habitat”, ocorre uma 

“abstração funcional”, em que as classes dominantes se utilizam do espaço como 

um instrumento de poder; Lefebvre denomina essa produção social de “espaço 

abstrato”, isto é, instrumental, pois manipulado por toda espécie de “autoridades”, 

seu lugar e meio. O espaço abstrato assume a sequência do espaço histórico, que 

também nele persiste como sedimento e suporte, que vai se debilitando, de 

espaços de representação. As classes dominantes se apoderam do espaço 

abstrato à medida de sua constituição (que resulta de sua ação política, mas não 

se confunde com esta ação); “dele elas se servem como de um instrumento de 

poder, sem omitir, todavia, os outros usos: a organização da produção e dos meios 

de produção, o lucro”695. 

O espaço do habitar abrange o de um grupo (de uma família) e o de uma 

comunidade. Lefebvre se baseia na fenomenologia de Gaston Bachelard, para 

afirmar que o espaço privado se diferencia, mas é indissociável do espaço público: 

na melhor das circunstâncias, o espaço externo, o da comunidade, é dominado, e 

o espaço interno, o da vida familiar, apropriado.696 

O conceito de apropriação pode ser entendido como um espaço natural 

modificado para servir as necessidades de um grupo, de acordo com as suas 

possibilidades; pode ser uma estrutura (um monumento ou uma construção), um 

sítio, uma praça, uma rua.  Mas, não fácil dizer como, por quem e para quem, eles 

foram apropriados, apesar das casas camponesas e os antigos vilarejos 

expressarem “como um relato murmurado e um pouco confuso, a vida dos que os 

construíram e os habitaram. Tanto eles carregam uma marca”697. Em oposição à 

ideia de apropriação, o espaço dominado seria um espaço natural transformado e 

mediado por uma técnica, uma prática, um governo. Isto é, o espaço externo, 

aquele usado para “organizar” uma comunidade: a arquitetura militar, as 

fortificações e muralhas, os trabalhos de diques e de irrigação e etc. Por isso, as 

origens da dominação coincidem com o poder político em si.  

 
695 Ibid. 
696 LEFEBVRE, 1991(a). Op. cit., p. 166. 
697 Ibid., p. 165. 
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Para dominar um espaço, a técnica introduz num espaço anterior uma 

forma, o mais frequente uma forma retilínea, retangular (a malha, o 

quadriculado). A autoestrada brutaliza a paisagem e o país: ela corta, como 

uma grande faca, o espaço. O espaço dominado é geralmente fechado, 

esterilizado, vazio.698 

Na sociedade, o espaço dominado e o apropriado deveriam existir de forma 

combinada, mas a história da acumulação do capital é também a história de sua 

separação e contradição. A dominação prevalece no contemporâneo, na verdade 

ela aumenta com o papel das forças armadas, da guerra, do Estado e do poder 

político.  

A oposição “dominado-apropriado” não se limita ao discurso; não se trata 

de uma simples oposição significativa. Ela dá nascimento a uma 

contradição, a um movimento conflitual, que se desenvolve até a vitória 

opressiva de um dos termos: a dominação até a redução extrema de outro 

termo: a apropriação.699 

Vale o mesmo para o corpo, também dominado por “potências opressivas, 

aí compreendidas as técnicas brutais e a extrema visualização, o corpo se 

fragmenta, se despoja de si: se desapropria”.700 Mas o autor lembra que houve na 

antiguidade culturas e técnicas que apropriam o corpo, das quais o esporte e a 

ginástica são apenas paródias. Por isso, o seu projeto teórico visa uma 

reapropriação do corpo ligada à reapropriação do espaço, caso contrário, o 

verdadeiro espaço do prazer, que seria o espaço apropriado por excelência, nunca 

viria a existir. Afinal, a relação com o espaço de um “sujeito”, membro de um grupo 

ou de uma sociedade, implica sua relação com seu próprio corpo e vice-versa.701 

Sendo assim, não existiria ainda o espaço apropriado por excelência, 

“alguns casos no passado deixam lugar para a esperança, mas o resultado não 

corresponde ao desejo” 702. 

A apropriação não pode ser confundida com uma prática próxima dela, mas 

distinta, o desvio (détournement): “Um espaço existente, tendo tido sua finalidade 

(sua razão de ser, condicionando formas, funções, estruturas) pode se encontrar 

 
698 Ibid. 
699 Ibid. 
700 Ibid., p. 165. 
701 Ibid., p. 40. 
702 Ibid., p. 165.   
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vago e em seguida desviado. Portanto, reapropriado por um uso outro”703. Como 

exemplo o autor cita o caso do Halles Centrales, um antigo mercado atacadista de 

alimentos frescos (Paris-França) que foi ocupado, de 1969 a 1971, por jovens 

franceses como um ponto de encontro e de festa permanente antes de ser 

completamente demolido. 

Entre as décadas de 1970 e 1980, o governo de Paris decidiu implementar 

um grande projeto de renovação na área do Halles Centrales, para isso, transferiu 

o mercado de alimentos para os bairros de Rungis e La Villette. Apesar da 

mobilização em favor da manutenção dos pavilhões construídos por Victor Baltard 

em 1852, sua demolição começou em 1971. No vazio deixado pelos antigos 

quarteirões foram construídos um shopping center subterrâneo, o Forum des 

Halles e, abaixo do complexo, a estação RER Châtelet - Les Halles, conhecida como 

a maior estação subterrânea do mundo, que permite o acesso de toda a Região 

Parisiense. No entorno também foi construído o Museu Georges Pompidou.  

Meredith TenHoor (2007) defende que o Halles Centrales não era 

simplesmente um lugar onde os alimentos eram comprados e vendidos, mas 

também um centro de comunicação bastante simbólico entre o campo, o Estado 

e os cidadãos parisienses. A arquitetura do Halles Centrales representava o poder 

do Estado na organização do fluxo produtivo, por isso, os seus prédios mudaram 

constantemente (foram reformados ou até demolidos) para acomodar e/ou 

produzir noções de mudança de ordem arquitetônica, social e financeira da cidade.  

Desde esta perspectiva, a reapropriação do Halles pelos jovens - que 

tornaram um centro de trabalho e de grande representatividade pública em um 

espaço lúdico - se torna bastante simbólica. Afinal, o desvio no uso de um espaço 

pode nos ensinar sobre a produção de novos espaços 704. Tanto que, em fevereiro 

de 1975 - dois anos depois do desvio do Halles Centrales - o artista Gordon Matta-

Clark viajou à Paris para produzir “Interseção Cônica”, convidado pela nona edição 

da Bienal. Matta-Clark havia proposto um corte no edifício do Museu Georges 

Pompidou, que ainda estava em construção, a sua ideia era inscrever uma série de 

 
703 Ibid., p. 167. 
704 Ibid.  
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linhas de uma polegada de largura na estrutura do prédio. No entanto, a 

organização da Bienal não concordou com o projeto e ofereceu para o artista duas 

casas que estavam à espera de demolição, localizadas na área de estacionamento 

para caminhões de carga que serviam ao mercado Halles Centrales.  

  

Fig.99. Frame do filme “Des Halles de Paris aux Halles de Paris — 1969-1979”, Céline Chip, 
2013, construído a partir de documentos de diferentes naturezas, consultados na bibliothèque 
de l'Hôtel de Paris e nos arquivos de Alain Chayer. Fonte: Escola Nacional de Belas Artes de 
Lyon. 

 

Em Interseção Cônica Matta-Clark passou dias perfurando com martelão e 

formão as paredes de alvenaria sólida das casas cedidas pela organização da 

Bienal. O lento trabalho do artista criou um vazio em formato de cone que 

atravessou as estruturas e permitiu uma perspectiva visual de destaque da 

construção do Centre Pompidou. Todo o processo foi documentado em filme por 

Bruno De Witt. A intervenção do artista nas casas em vias de demolição instaurou 

uma libertação formal e funcional naquele espaço. As casas deixaram de ser um 

lugar com um programa formal utilitário, para ser habitado por uma família e se 

tornou um espaço essencialmente aberto à experiência, de uma qualidade elástica. 

A ação destacou o contraste entre construção e destruição e estabeleceu um 

diálogo entre ambos, tendo em vista a premissa de mutação constante, como no 

repertório do artista e do seu grupo, o Anarquitetura. 
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Fig.100. Residências cedidas pelo Centre 
Pompidou para Gordon Matta-Clark realizar 
suas intervenções, “Conical Intersect”, 1975. 
Fonte: Bertrand Prévost - Centre Pompidou, 
Paris. 

Fig.101. “Conical Intersect”, Gordon Matta-
Clark, 1975. Fonte: Bertrand Prévost - Centre 
Pompidou, Paris. 

 

Matta-Clark estava ciente da polemica renovação do bairro e da resistência 

de uma parte da população para manter aquele local histórico, alguns anos antes. 

A França não era um território novo para ele, que havia passado um ano estudando 

literatura francesa na Sorbonne, em Paris, quando ocorreram os eventos de maio 

de 68. Por isso, pode se dizer que, em Interseção Cônica, a intervenção 

(documentada e tornada obra pelo museu) acabou por destacar e tornar obra a 

produção do espaço naquele contexto: cada vez que o filme ou as fotografias 

forem vistas a história da demolição, não apenas das casas, mas de toda uma 

região, assim como o debate da comunidade irão vir à tona. De certa forma, Matta-

Clark também criou um desvio, porque reelaborou o espaço por meio da sua 

prática artística, o que apenas coloca provisoriamente fim à dominação, 

entretanto, o objetivo deveria ser por tornar o espaço apropriado – obra, no 

sentido de obra de arte -, o próximo passo após o desvio.705  

De volta à questão do corpo, Michel Foucault, assim como Lefebvre, 

considera que nas sociedades modernas o corpo segue dominado por potências 

 
705 Ibid. 
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opressivas. E essa questão do corpo se relaciona à questão da dominação e à 

apropriação do espaço, na medida em que, para Foucault na modernidade o 

exercício do poder é sutil, exercido por meio de técnicas disciplinares baseadas na 

indústria, que não procuram castigar ou forçar o corpo a trabalhar, muito diferente 

da antiga “forma absolutista do poder”, onde o poder era demonstrado por meio 

da violência física. O objetivo dessas novas técnicas disciplinares seria tornar os 

homens dóceis politicamente e úteis economicamente; extrair dos corpos o 

máximo de produção, já que com a disciplina não haveria capacidade de revolta e 

de insurreição contra o poder706. Entretanto, como apresentei acima, Lefebvre 

não acredita que o espaço molda o corpo, mas que o corpo e o espaço-tempo são 

produtos sociais, assim como os seus produtores; o espaço-tempo e o corpo 

seriam então ativos para o autor (por isso a sua teoria é relacional). 

Michel Foucault foi considerado por Gilles Deleuze707 como o "novo 

cartógrafo da topologia moderna” principalmente porque ele definiu que as 

relações de poder são ramificadas e não localizáveis: “o poder é local porque nunca 

é global, mas ele não é local nem localizável porque é difuso”708O autor entende 

o poder como sendo “menos uma propriedade que uma estratégia (...) ele [o poder] 

define-se pela singularidade, pelos pontos singulares por onde passa”709. Essa 

visão é contrária ao marxismo, principalmente no que diz respeito à questão da 

propriedade710. Portanto, Foucault e Lefebvre partem de diferentes axiomas para 

analisar o espaço.  

Além disso, de acordo o sociólogo e urbanista alemão Walter Prigge711, 

Foucault analisa a conexão das tecnologias políticas e suas estratégias de 

conhecimento associadas como matrizes espaço-temporais de poder (Poulantzas) 

- na transição da “forma absolutista do poder” para a “sociedade disciplinar” – 

assim, o autor descortina as "disciplinas" industriais como unidades 

 
706 FOUCAULT, Michel. Microfísica do Poder. Rio de Janeiro: Graal, 1979. 
707 DELEUZE, Gilles. Foucault. São Paulo: Brasiliense, 2006, p. 34. 
708 FOUCAULT, 1979. Op. cit., p. 36. 
709 Ibid., p. 35. 
710 "(...) os comunistas podem resumir a sua teoria na única expressão: supressão da propriedade 
privada". In.: Manifesto do Partido Comunista. Karl Marx e Friedrich Engels. Parte 02, 1848. 
711 PRIGGE, Walter. Reading the urban revolution. In: SCHMID, et al. (Org). Space, Difference, 
Everyday Life: Reading Henri Lefebvre. Routledge: New York, 2008. p. 47. 
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epistemológicas do conhecimento. Em contrapartida, Lefebvre entende que o 

estágio atual do capitalismo - se refere aqui aos anos 1960-1970 - se caracteriza 

pela tendência totalizadora da urbanização, não é mais a indústria e suas 

disciplinas focadas no capital e no trabalho, nas classes e na reprodução que 

constituem a possibilidade de conhecer a formação social, mas “as formas urbanas 

e suas formas focadas no cotidiano e no consumo, no planejamento e no 

espetáculo que expõem as tendências do desenvolvimento social na segunda 

metade do século XX” 712. 

Ou seja, em comparação com o espaço industrial homogêneo, o espaço 

urbano é constituído diferencialmente, com uma estrutura heterogênea, isso leva 

Lefebvre a esclarecer as formas sociais contemporâneas porque as disciplinas 

industriais - focadas no capital e no trabalho, nas classes e na reprodução - não 

constituem mais possibilidades para conhecer a formação social. Por isso o autor 

se volta para a análise da forma urbana, com o objetivo de expor as tendências do 

desenvolvimento social na segunda metade do século XX, o seu foco se voltou 

para o cotidiano e o consumo, o planejamento urbano e a espetacularização da 

sociedade.  No que diz respeito ao cotidiano e ao consumo, a análise de Lefebvre 

abrange as várias facetas da “sociedade burocrática de consumo dirigido”: a moda, 

a moradia, a culinária, a publicidade, a fala e a escrita. Portanto, o autor traz à tona 

aspectos do cotidiano, até então relegado ao plano secundário da vida, porque 

nele estariam inscritos o imaginário e o caráter simbólico do espaço – aquele que 

permanece oculto713.  

Os autores também divergem em um pressuposto essencial: a 

fenomenologia de Gaston Bachelard é uma das bases de apoio para Lefebvre 

afirmar que não é possível viver em um espaço vazio, o espaço é inteiramente 

carregado de qualidades (espaço vivido, concebido e percebido). Foucault 

concorda que não existe espaço vazio, entretanto, para ele a fenomenologia de 

Bachelard se refere ao “espaço de dentro”, e é ao “espaço de fora” que ele se 

debruça no livro “Outros Espaços”:  

 
712 Ibid., p. 49. 
713 LEFEBVRE, 1991(a). Op. cit. 
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(...) essas análises [se refere à Bachelard], embora fundamentais para a 

reflexão contemporânea, se referem sobretudo ao espaço de dentro. E do 

espaço de fora que gostaria de falar agora.  

O espaço no qual vivemos, pelo qual somos atraídos para fora de nós 

mesmos, no qual decorre precisamente a erosão de nossa vida, de nosso 

tempo, de nossa história, esse espaço que nos corrói e nos sulca é também 

em si mesmo um espaço heterogêneo. Dito de outra forma, não vivemos 

em uma espécie de vazio, no interior do qual se poderiam situar os 

indivíduos e as coisas. Não vivemos no interior de um vazio que se 

encheria de cores com diferentes reflexos, vivemos no interior de um 

conjunto de relações que definem posicionamentos irredutíveis uns aos 

outros e absolutamente impossíveis de ser sobrepostos.714  

 

Pode ser que a associação seja descabida, tendo em vista que Lefebvre e 

Foucault se utilizaram de metodologias distintas de análise do espaço, mas não 

deixa de ser interessante observar que ambos trabalham a ideia de “desvio”: o 

primeiro como um desvio-apropriação e o segundo como o desvio-heterotopia. 

Nos dois casos, o desvio se trata do percurso para alcançar espaços outros.  

Para Foucault “vivemos no interior de um conjunto de relações que 

definem posicionamentos irredutíveis uns aos outros e absolutamente impossíveis 

de ser sobrepostos”715. Tais posicionamentos podem ser definidos: 

posicionamentos de passagem (ruas, trens etc.), de parada provisória (escritório, 

cafés, escola etc.) e de repouso (casa, hotel etc.). Entretanto, o que interessa ao 

autor são posicionamentos que estão ligados a todos os outros, ao mesmo tempo 

em que os contradizem: as utopias (espaços irreais) e as heterotopias (lugares 

absolutamente diferentes de todos os posicionamentos). O autor descreve alguns 

princípios das heterotopias, assim como dá exemplos nos quais se localiza os 

indivíduos cujo comportamento “desvia em relação à média ou à norma 

exigida”716. Entre eles, o exemplo máximo seria o navio: “a heterotopia por 

excelência. Nas civilizações sem barcos os sonhos se esgotam, a espionagem ali 

substitui a aventura e a polícia. Por fim, ao colocar lado a lado Foucault e Lefebvre, 

se pode observar que ambos buscam outro tipo de historicidade e uma abordagem 

 
714 FOUCAULT, 2001. Op. cit., p. 414. 
715 FOUCAULT, 2001. Op. cit., p. 414. 
716 Ibid. 
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do espaço que leve em consideração aspectos sociais e políticos e que incluam 

também o corpo. 

Como demonstrou, na prática, a vivência corporal dos artistas 

independentes com as intervenções no espaço público da cidade, cheias de 

experimentações de linguagem. Esses corpos criaram uma efervescência cultural, 

apesar da política de adestramento social das ditaduras, com as torturas, 

assassinatos e desaparecimentos, que conformaram a frágil democracia pautada 

pelo jogo de interesses e pela corrupção; realizada pelos mesmos políticos e 

militares anistiados após o fim do regime, muitos deles, inclusive, continuam no 

poder até hoje. Assim, se por um lado os corpos sofreram os efeitos da violência 

ditatorial, por outro lado, esses corpos também se metamorfosearam pelas 

intervenções urbanas nos espaços públicos da cidade, como estratégia de 

resistência ou apenas por teimosia, pautados pelo humor e pelo prazer. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A contrapelo da ditadura militar, os grupos de arte independente Viajou 

Sem Passaporte, 3Nós3, D'Magrela, GEXTU, Atelier Mãe's Janaina e Manga Rosa 

realizaram intervenções urbanas na cidade de São Paulo. A análise destes grupos 

realizada aqui envolveu o cotejamento de seus fundamentos artísticos e 

sociológicos, a realização de entrevistas, o acesso a documentos inéditos e a 

reportagens de jornais. Neste percurso de pesquisa, pude criar um mapa 

contextual dessas intervenções, para mostrar que elas se opunham ao projeto 

urbano ditatorial.  Para constatar isso, eu me balizei em duas frentes, uma de 

caráter histórico e a outra mais prática.  

Historicamente, associei essas ações disruptivas como atividades artísticas 

que contrariaram em grande medida as interferências urbanas do Estado 

resgatando modelos de intervenção desenvolvidos desde o modernismo 

(surrealismo e dadaísmo) até as vanguardas de intervenção pública mais recentes 

como happenings, situacionismo e site-specific; ao fazer isso, eu defendi que esses 

grupos brasileiros convergiram com uma apropriação de tipo Lefebvriana ("The 

Production of Space", 1992), na qual encontrei uma contraposição entre o que 

seria uma "apropriação do espaço" e "espaço dominado".  

Por outro lado, em uma frente de caráter mais prático, identifiquei que 

essas intervenções, ao experienciar o jogo e a festa na origem simbólica da cidade 

instauraram uma outra ambiência urbana, que recuperavam práticas democráticas 

que haviam sido confiscadas pela ditadura e promoveram uma expansão das 

manifestações cívicas e artísticas para além dos muros dos Museus, Galerias e da 

lógica do capitalismo impregnado na arte.  

Portanto, a arte de intervenção dos grupos independentes, enquanto atos 

de resistência contracultural contra o regime militar, foram uma forma de lidar 

com a introjeção da repressão, de agenciar o poder transgressor da fantasia. 

Esses artistas convergiram em relação a ideia de “alteridade”, criaram 

situações estéticas abertas e coletivas, em contato direto com o público, o que 

possibilitou relações sociais baseadas na “diferença”. Eles usaram o espaço da 



274 
 

cidade - que é um campo privilegiado de disputa de poder -, como uma construção 

simbólica, um laboratório para as suas ações criativas. Tal movimento se 

distanciou do circuito institucional das artes para intervir no cotidiano da vida, 

disputou desde o campo da linguagem os meios de circulação de informação que 

corriam nas veias urbanas.  

Considero que as intervenções mobilizaram uma energia criativa baseada 

na “negação”, uma recusa ao estado das coisas, operando as formas de 

representação da memória urbana, como exemplificado a partir do operador “anti” 

- anti-monumento, anti-apagamento, anti-mídia, anti-alienação - no segundo 

módulo desta tese. Ou ainda uma abordagem festiva, como apresentei no primeiro 

módulo, que também era negativa, já que desde a perspectiva do “Eros”, pautado 

pelo presente e pela imaginação, em que o corpo era “o motor da obra”, o meio 

que trazia à tona a relação entre ver e significar, fazer e ser.  

Ou seja, o espaço vivido pelos artistas coexistiu, em conflito e contradição 

ao espaço dominado ditatorial. O que mostra que a cidade é experimentada pelos 

seres humanos na prática de sua vida cotidiana, por seu excedente, remanescente, 

indizível, ela não é apenas uma produção material, mas produção de significado, 

resultado das relações sociais, da percepção destas relações, assim como da sua 

capacidade de reprodução.  
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Entrevista sobre o grupo Viajou Sem Passaporte 

Entrevistado: Roberto Melo  

Data: 27 de agosto de 2013  

 

Patricia: Estou pesquisando os grupos que realizaram intervenções urbanas entre 

as décadas de 1970 e 1980. O Viajou Sem Passaporte tem materiais, fontes 

primárias sobre aqueles anos? 

 

Beto: Sim, todo o material físico com o Raghy, ele é mais sistemático.  

A gente tem um projeto de transformar todo material do Viajou em um livro. Como 

queremos que seja inédito, não vamos disponibilizar todo o acervo do grupo para 

a sua pesquisa.  

Mas, se quiser eu posso contar algumas histórias, selecionar coisas para 

disponibilizar, também existe a página do grupo na internet, reportagens em 

revistas e jornais.  

Como uma intervenção que fizemos na Bienal, para o Evento Fim de Década. Foram 

muitas ações, mas ninguém entendeu, não tinha a menor eficácia, foi um fracasso 

total!  

Tem outra coisa que não foi publicado em lugar nenhum: fizemos uma Intervenção 

no Metrô: a gente ficou nas saídas das catracas do metrô e entregou para os 

passantes um papel em branco, de 10 cm. Mas, quem aceitava tinha que carimbar 

em um guichê, que a gente montou na saída. As pessoas pegavam o papel e 

carimbavam, afinal, o carimbo é importante! Todos levavam o papel para carimbar 

no guichê, as pessoas faziam uma fila ali e a gente carimbava: “estive no fim de 

década, basta!” As pessoas olhavam, sem entender, mas levavam o papel. Depois 

chegou o segurança do metrô e nos expulsou, acabou tudo!  

Por alguns momentos a gente criou uma intervenção no metrô, ela girava em torno 

de carimbar um papel em branco, isso não é genial?  

Queríamos levar o público para o evento na Praça da Sé, mas ninguém entendia 

nada!  

A intervenção da bienal foi uma dessas ações para divulgar o evento e foi muito 

divertida (deste evento foi feito um catálogo e posso te dar). Dois grupos foram 
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os protagonistas dessa história, o Viajou e o 3Nós3, e em paralelo tinham outros 

grupos e os pichadores que colaboravam entre si. Eram todos meio irmãos, 

amigos, se ajudavam, mas cada um focava em uma coisa. A gente ajudava as ações 

deles e eles as nossas. O 3Nós3 tinha uma atitude mais documentativa, achavam 

que o registro era a obra era importante. Nós do Viajou éramos mais “loucos”, a 

gente achava o momento mais importante. Eles tinham uma pegada mais plástica, 

a gente uma pegada mais comportamental. 

 

Patricia: Os integrantes do Viajou eram todos da ECA[Escola de Comunicação e 

Artes - USP?  

 

Beto: Sim, eu fiz música, depois fui para o jornalismo; Raghy e a Tula do teatro; o 

Gordon do cinema; a Bia do jornalismo; eram oito (ou sete).  

Quando estávamos escolhendo um nome para o grupo, uma das propostas era 

“sete camelos japoneses”, mas acabou ficando Viajou sem Passaporte.  

Eu não gostava muito deste nome, achava meio hippie, mas ele foi escolhido como 

um exercício dadaísta: a gente pegou, ao acaso, um livro de gramática do 

Domingos Paschoal Cegalla, abrimos em uma página e estava escrito como 

exemplo de conjunção “viajou sem passaporte”. Foi isso, abrimos o livro e 

escolhemos uma frase alheatória.  

Enfim, a gente era da ECA, quase todos da esquerda trotskista da LIBELU. Eu era 

militante profissional, com 19 anos já tinha abandonado a música para ser 

militante. Depois virei surrealista, dadaísta e depois, por falta de talento em tudo 

isso, me tornei jornalista.  

 

 
Nota: a entrevista foi longa, mas o gravador parou de funcionar aqui e eu não percebi. Quando 
falei para o Roberto Melo do ocorrido ele gargalhou, disse algo como “a sua pesquisa não importa, 
o melhor foi a nossa conversa”. 
Essa foi a primeira entrevista da pesquisa. 
Pouco tempo depois o Beto se foi, mas a incrível conversa vai ficar na minha memória e a pesquisa 
está aqui, é resultado do processo.  
Em relação ao livro, ao qual Beto se refere no início da entrevista, até essa data jan. 2021, ele ainda 
não foi publicado. 
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Entrevista sobre o grupo Viajou Sem Passaporte 

Entrevistado: Luiz Sergio Ragnole Silva (Raghy)   

Data: 20 de fevereiro de 2017  

 

Patricia: Conte-me sobre as ações artísticas realizadas pelo Viajou Sem Passaporte 

em espaços públicos da cidade de São Paulo. Eu já conheço algumas, como as 

Trajetórias (árvore, curativo e paletó), Haspa e o Evento Fim de Década (e os pré-

eventos). Existe mais alguma ação que você gostaria de citar?  

Raghy: Foram muitas experiências. Houve uma muito rica que foi um Nada. Cerca 

de 12 pessoas se reuniram num círculo, de pé, na entrada da galeria Nova Barão. 

A ação consistia em ficar parado, sem expressão e sem fazer nada durante 10 

minutos. Findo o tempo, cada qual saiu para um lado e desapareceu na cidade. 

Havia espaço entre os participantes, mas apesar de ser um local de grande 

movimento, os transeuntes evitavam passar dentro do círculo. Lembro de alguns 

comentários tipo “deve ser algo religioso”, “deve ser uma seita”. Para os 

participantes ficou uma sensação forte de se entrar em alfa no centro de São 

Paulo. 

Patricia: Você se lembra da localização das Bases de Ação no Evento Fim de 

Década? Gostaria de fazer um mapa da Praça da Sé com as bases. Seria bonito ver 

aquele espaço apropriado por vocês, como em um palimpsesto do imaginário 

urbano criativo. 

Raghy: Lembro mais ou menos. Nem todas as bases tinham um ponto fixo. Fiz um 

desenho anexo. Nas bases como as caixas de papelão e as de bexiga o pessoal 

pegava as coisas no Marco Zero e as levava para os outros pontos da praça, 

principalmente os espelhos d’água. No Marco Zero fizemos um cercado de corda 

e ali ficou sendo o centro nervoso do evento. A maior parte das atividades que 

envolviam o “corpo” ocorreram mais ou menos em torno do Marco Zero. 

Patricia: Quais eram as motivações estéticas e políticas do coletivo? Vocês tinham 

algum tema em específico? Algum artista ou movimento estético como referência? 
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Raghy: Vou anexar dois documentos que podem ser esclarecedores a respeito, 

com a vantagem de serem da época. Um é o nosso primeiro manifesto público, 

ainda de 1978, que ficou conhecido como Público Idiota. O outro é uma entrevista 

que dei para um pequeno jornal estudantil, provavelmente no primeiro semestre 

de 1980, e que foi republicada pela Arte em Revista. Essa entrevista conta as 

histórias das principais intervenções, principalmente as em peças de teatro. Falta 

a do Boal, portanto foi antes de agosto de 1980. O grupo se formou com a 

intenção de pesquisar linguagem/linguagens. Em pouco tempo já falávamos em 

criatividade e imaginação e percebemos que as antigas subdivisões do fazer 

artístico (teatro, dança, pintura, desenho etc.) já não nos satisfaziam. Começamos 

então a buscar um método que nos permitisse criar e pesquisar a relação da nossa 

imaginação com a linguagem em geral. A partir de então surgiu a ideia de jogos 

criativos, as intervenções são uma espécie de desenvolvimento público desses 

jogos. Paralelamente, desde o início era nossa intenção gerar e fazer parte de um 

movimento mais amplo, envolvendo os artistas que também se dedicavam à 

linguagem, e aqueles que desejavam viver numa sociedade democrática, que não 

era a que existia naquele momento. Com o desenrolar da história nós nos 

aproximamos muito das pesquisas que os surrealistas desenvolveram e da ideia 

de que o que importa não é a arte e sim a imaginação. E que todos nós somos 

capazes de imaginar e criar livremente, e de que sonhos, arte, imaginação, 

revolução, amor etc., não dependem de instituições. A entrevista que anexei é 

esclarecedora a respeito. 

Patricia: Podemos dizer que as intervenções urbanas do Viajou Sem Passaporte 

eram em essência interrelacionais? Ou seja, tinham o foco prioritário no diálogo 

físico e/ou verbal entre os integrantes do coletivo e os transeuntes. 

Raghy: O objetivo de uma intervenção criativa é estabelecer uma crise na 

normalidade vigente, buscando apontar para a liberdade. Você tem vários 

exemplos aí. Inclusive as de teatro, porque considerávamos as peças de teatro, de 

modo geral, algo tão burocrático (normalidade) quanto andar de ônibus. De modo 

geral, as intervenções acabavam envolvendo padrões de comportamento.  
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Patricia: O coletivo tinha a intenção de criar ações com potencial estético-político 

disruptivo na cidade? Isto é, “desvios” (arte), que apontavam para outras formas 

de cotidiano (vida). O conceito de “desvio” foi criado pelo filósofo francês Henri 

Lefebvre e se refere às práticas de apropriação do espaço, que são pontos de 

ruptura radical e de possível reconhecimento espacial. Para ele, algumas práticas 

efêmeras podem passar instantaneamente ao esquecimento, mas durante sua 

passagem podem existir alterações no cotidiano – algumas vezes decisivas e 

outras revolucionárias. 

Raghy: Só conheço o autor de nome. Pelo que você diz aí, acho que sim. Mas 

nunca utilizamos esses termos e conceitos. Idem com relação ao interrelacional. 

Ou seja, pode-se estar dizendo a mesma coisa, mas de outra forma. Também não 

se usava o termo coletivo para designar os grupos. Sei que a partir de um certo 

momento essa palavra passou a ser utilizada, mas não era na época. 

Patricia: No contexto das décadas de 1970 e 1980, como era a cena dos coletivos 

de arte independente que realizavam intervenções urbanas? Vocês viviam 

coletivamente, tinham essa consciência de vivência coletiva?  

Raghy: O VSP foi até 1982 e fez uma ou outra coisa até 1985, mas acho que nós 

representamos exatamente a passagem da década. Na primeira metade dos 70 eu 

era ainda muito jovem e o país estava atravessando o pior momento do período 

ditatorial. Por um mero acaso histórico, foi quando entrei na universidade, em 

1975, que o vento começou a soprar p/ o nosso lado. Foi a juventude quem 

começou a criar problemas para os ditadores, principalmente através do 

Movimento Estudantil. Da mesma época foi a explosão dos grafites com 

mensagens poéticas e/ou enigmáticas (Gonha, Mó Breu; Rendam-se Terráqueos; 

Celacanto Provoca Maremoto). Também proliferaram publicações alternativas, 

tanto de cultura como de política. A poesia de mimeógrafo atingiu seu auge. A arte 

postal, idem. Muita gente começou a fazer teatro ou dança na rua, surgiram 

livrarias e editoras vendendo e publicando livros até então proibidos etc. Foi muito 

efervescente. Nós estávamos sempre em contato com outros grupos e artistas, 

discutindo, trocando projetos, trabalhando juntos. Inclusive com um grupo 

argentino que esteve aqui por um tempo. Não sei bem o que você quer dizer com 
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vivência coletiva, mas no que diz respeito à criação, ela se dava coletivamente com 

a maior naturalidade. 

Patricia: Alguns críticos da época (Arte em Revista) consideravam as ações dos 

coletivos de arte independente como “irracionais”, pois elas não estavam 

vinculadas ao mercado da arte e nem à arte política “stricto sensu”. O que você 

acha de tal afirmação? 

Raghy: Elas de fato eram independentes de mercado e não estavam submetidas a 

qualquer engajamento político, no sentido de se fazer propaganda de tendências 

políticas, partidos ou ideologias. Se isso é irracional, caberiam a eles explicar, mas 

era o tipo de opinião que não nos incomodava. 

Patricia: As intervenções urbanas dos coletivos de arte independente foram uma 

contraposição ao contexto urbano funcional e autoritário instaurado pelo regime 

civil-militar em São Paulo?  

Raghy: Talvez, mas não foram feitas com esta intenção. Ou melhor, não 

pensávamos no contexto urbano especificamente, mas na condição existencial de 

modo geral. O que ocorre é que, quando uma sociedade está muito asfixiada 

politicamente, qualquer lufada de ar fresco balança as estruturas estabelecidas. 

Patricia: Na sua opinião, as intervenções urbanas do Viajou Sem Passaporte 

interferiram na produção do espaço social da cidade? 

Raghy: No momento em que ocorreram, evidentemente interferiram no espaço. 

Na “produção do espaço” é algo que não entendi da sua pergunta. Vou anexar uns 

dazibaos que eu fiz contando a história da intervenção no Boal, que foi algo muito 

importante de um ponto de vista do confronto ideológico no campo cultural. 

Nota: Foram muitas as conversas com o Raghy, duas presenciais e outras virtuais. Sem dúvida, ele 
colaborou muito com essa pesquisa. Inicialmente ele não queria que os arquivos do grupo fossem 
abertos, pois planeja publicar um livro inédito (que até o momento, jan. 2021, não foi publicado. 
Na época a gente discutiu bastante, hesitou em mostrar alguns registros, mas, aos poucos, ele foi 
disponibilizando alguns materiais  
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Entrevista sobre o grupo Viajou Sem Passaporte 

Entrevistado: Marilda   

Data: 30 de novembro de 2014 

 

Patricia: Qual era a relação do Viajou Sem Passaporte com o espaço da cidade? 

 

Marilda: Escolhíamos os espaços onde intervir seja por seu caráter simbólico 

evidente, ou pelo fato dele oferecer condições adequadas ao efeito pretendido. 

Mas acho que de forma geral o espaço "inspirava" a intervenção em maior ou 

menor grau. 

 

Por exemplo, escolhemos a Praça da Sé, o marco zero da cidade, para o Evento 

Fim de Década, em 1979, porque fazer um evento ali significava uma afronta à 

proibição de não se reunir em praça pública em 1979, ou coisa assim. E era o ponto 

central da cidade. Acho que pedimos uma licença à prefeitura para liberar a praça, 

mas não tenho certeza.  

 

Lembro-me que fomos em um grande grupo até a administração regional da Sé. 

Parecia um pouco uma invasão do local. Esse era o nosso jeito de fazer as coisas, 

tudo era uma mobilização de pessoas e um ato.  

 

Outros locais, como por exemplo, as ruas no centro da cidade. Fomos lá e 

estendemos um pano grande esticado por umas 4 ou 5 pessoas e com isso 

esperávamos que o dinheiro caísse do alto. Como aquelas redes para salvar 

pessoas que os bombeiros usam, sabe? Estávamos fazendo uma parodia de um 

comercial do Banco Safra [Não era o banco Safra, mas uma poupança que se 

chamava HASPA, como explica Raghy com base nos arquivos do grupo VSP] 

veiculado na TV que dizia algo como “dinheiro cai do céu". 

 

Na Avenida Sumaré, fizemos aquilo de esticar uma faixa no meio da avenida, em 

celofane, acho, o que era uma intervenção mais dirigida junto com o 3Nós3, eu 

acho. A avenida se prestava bem porque era larga e os carros vinham correndo de 
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longe, era um espaço bem aberto. O aspecto visual da intervenção era bem 

importante. E tinha o aspecto de causar estranhamento.  

 

As Trajetórias nos ônibus: entramos nos ônibus da Rebouças. Acho que eram 

ônibus que a gente tomava todo dia para ir à USP.  

 

De uma forma geral, acho que ocupar espaços era um ato de liberdade e ousadia. 

Era ainda ditadura. Mas o fato de fazer tudo em grupo nos dava força e era muito 

divertido.  

 

Entrevista sobre o Grupo 3Nós3  

Entrevistado: Mário Ramiro 

Data: 23 de abril de 2015 

 

Patricia: Existe alguma pesquisa ou publicação sobre o Evento Fim de Década? 

 

Ramiro: Existem trabalhos de pesquisa já realizados sobre o 3Nós3: Aldana, Ana 

A, Araceli Niceli, Adelaide Pontes (foco na documentação-fotografia como lugar 

da performance). A Aldana tem vários textos, para ela o 3Nós3 foi o eixo para 

discutir os demais grupos, pois era um dos poucos grupos daquele período ligado 

as artes visuais. Talvez, por isso, acabou aparecendo mais no trabalho dos 

pesquisadores que identificam a intervenção urbana com o campo das artes 

visuais. Sobre o Evento Fim de Década acho que tem muita coisa no Multimeios do 

CCSP, no arquivo do Hudinilson, ele era muito sistemático, organizado, um 

arquivista. Ele podia ter resolvido os problemas básicos da vida com isso. 

 

Patricia: Gostaria que você falasse um pouco do potencial do trabalho dos grupos 

independentes para criar disrupções no cotidiano da cidade, e os procedimentos 

que eles utilizaram para isso. 
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Ramiro: o 3Nós3 fazia interversões urbanas e o Viajou Sem Passaporte 

intervenções humanas. Durante um período a gente usava o termo interversão 

que significa alterar o modo habitual das coisas. 

 

Patricia: Por que os coletivos se organizaram para fazer um evento na Praça da 

Sé? 

 

Ramiro: A ideia era juntar vários coletivos. Não sei se você encontrou, saiu em 

várias matérias dos jornais da época. Tivemos a ideia de fazer o evento na Praça 

da Sé porque ela tinha acabado de passar por obras de reforma (revitalização) em 

que esculturas foram instaladas. Já se falava naquela época que a ideia de romper 

aquela “planaridade” da superfície da praça e de criar desníveis teria sido uma 

estratégia do governo para evitar grandes concentrações na praça.  

Então, para nós, o Estado queria transformar aquele espaço de encontro político 

em outro, um espaço de convivência mais amena, além da reforma para receber o 

metrô. Olha essa matéria falando do que as pessoas achavam das esculturas. Elas 

eram muito recentes, e a ideia de fazer a intervenção lá, foi de uma certa forma, 

para reatualizar essa ideia do que tinha sido colocado lá.   

Os pré-eventos foram ações muito interessantes neste sentido, no páginas 

escolhidas, a gente se amarrou no marco zero e leu textos. Outra coisa, a gente 

fez questão de entrar em contato com deputados, o Mario Chamie, com o Suplicy, 

com várias personalidades para dar apoio a iniciativa que tinha um caráter político 

também.  

A ideia da ocupação, depois daquela intervenção urbanística, era ressocializar a 

praça, dentro de uma perspectiva mais anarquista, no contexto da época, ou seja, 

independente. Dentro desta ideia de interatividade, de trazer o público para 

participar.  

Na Arte em Revista você pode entender o contexto sócio-político. Nosso trabalho 

vem na sequência da pichação, eles tinham um sentido muito político, além das 

manifestações que vinham surgindo na cidade. Os pré-eventos foram muito mais 

loucos que a própria ocupação pelo evento, eles tinham mais um caráter de 

intervenção surrealista, do ponto de vista do Viajou, no sentido de criar uma crise 
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na normalidade e do ponto de vista de interversão, do 3Nós3, ou seja, bastava 

você fechar uma parte da praça com fios de plástico para juntar gente para ver 

pessoas narrando poemas. Eu estava ali declarando poema com a boca censurada 

né, até que a gente se enrolasse e que tudo terminasse sem grande catarse.  

É claro que a polícia veio perguntar o que estava acontecendo e o Raghy foi lá 

conversar. 

 

Patricia: Você acredita que as ações de vocês tinham um caráter “irracional”? Ou 

seja, as pessoas não entendiam o que vocês estavam propondo. 

 

Ramiro: Este vídeo é um exemplo da reação da mídia e do público em relação às 

intervenções [ele me mostra um vídeo de um jornal, transmitido pela Rede Globo, 

sobre uma das intervenções do grupo, na Av. Dr. Arnaldo], eles olhavam, achavam 

bonito, mas não sabiam o que estava acontecendo.  

A gente sabia que estava trabalhando nesta frequência. Sobre isso, teve uma 

exposição no BUBU [Centro Georges Pompidou, França] muito emblemática 

porque trazia um depoimento de uma russa vendo uma parada lá em 1917-1918 

(antes de 1920), eu me lembro do catálogo. Era uma parada de carros feita pelos 

suprematistas russos. Essa mulher russa era uma camponesa e estava dizendo: 

“meu deus, agora eles querem que a gente acredite no diabo!”. A ideia da ocupação 

da Praça da Sé era uma ação artística, mas não uma obra de arte, um objeto de 

arte. Por exemplo, o Geraldo Dias fez vários cotonetes gigantes e os apoiava nos 

orelhões apenas para ver a reação das pessoas, ou ainda na Base do Dragão 

Chinês, que engolia as pessoas. 

 

Patricia: No Evento Fim de Década as bases de ação convidavam os transeuntes 

para participar do evento, vocês buscavam construir algo com o público? 

 

Ramiro: A base do microfone aberto, por exemplo, era uma banda que qualquer 

um podia ir lá e cantar. Você podia ver os meninos de rua junto com a nossa amiga 

Sandra Coltinho, que virou vocalista da banda As Mercenárias, famosa nos anos 

80.  



301 
 

 

Patricia: Você poderia falar um pouco sobre os procedimentos artísticos que 

vocês utilizaram? Além disso, para você o evento foi uma festa ou uma afronta? 

 

Ramiro: A ideia de confronto estava implícita, mesmo nos pré-eventos.  

Por exemplo, na Passeata Alfabética cada um levou palavras de ordem ao acaso, 

isso era uma oposição a ideia de passeata política e a proibição ditatorial de se 

manifestar. Tínhamos um caráter anárquico na cena política da época, estávamos 

jogando contra as duas frentes.  

Havia uma negação à esquerda radical, especialmente porque o Viajou Sem 

Passaporte era da LIBELU, uma tendência trotskista, e isso era muito coerente 

porque o Trotsky era amigo do Breton, o trotskismo tinha algo surrealista. A 

LIBELU se opunha ao partidão, do partido comunista brasileiro, dos caras do 

realismo socialista, a arte para eles era a pintura de trabalhadores segurando foice 

e martelo. Logo, essa passeata atacava em duas frentes, a ditadura e uma certa 

esquerda que não nos interessava fazer parte.  

O Ensacamento do 3Nós3 se reatualizou com o escândalo das prisões de Abugrabi, 

lá no Iraque, quando apareceram aqueles prisioneiros todos com o saco na cabeça. 

Aquela imagem do homem em cima do balde com o saco na cabeça virou um ícone 

da ideia da tortura.  

Então, esse caráter político das intervenções, que a gente não declarava, era para 

ser lido nas entrelinhas. Que é exatamente onde eu acho que a arte funciona. O 

interesse da arte tem a ver com o estranhamento, com a alteração da ordem 

habitual, com a crise do cotidiano, pois que interessa as pessoas não é ver aquilo 

que já está dado, mas olhar aquilo que ela reconhece no mundo com o 

estranhamento.  

Tem alguns autores que vão escrever sobre a função do estranhamento na arte, 

que é ela que provoca exatamente a possibilidade de fazer uma leitura da 

realidade, do cotidiano, com uma outra ótica.  

A arte proporciona uma redescoberta do banal e do cotidiano. 

 

Patricia: Com a arte urbana isso se potencializa? 
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Ramiro: Sim, por isso o caráter midiático das intervenções, especificamente do 

3Nós3, mas o Viajou tirou partido disso também. A ideia era divulgar essas ações 

para os jornais. Como não existia ainda uma categoria de arte como intervenção, 

não passava pelo filtro do jornalista que estava cobrindo os eventos na cidade.  

O jornalista não tinha aquela dicção cultural e ele vai fazer uma leitura das coisas, 

uma interpretação disso. E esse texto nos interessava muito porque é um texto de 

uma crítica não especializada, como é a impressão do público não especializado 

na Praça da Sé, que não era um público que frequentava galeria. 

 

Patricia: Parece-me, com base nas reportagens, que mesmo o público 

especializado (do caderno de cultura da Folha de São Paulo, por exemplo) ficou 

confuso ao tentar analisar as suas ações. Será que eles buscavam um padrão 

estético para avaliar as intervenções? 

 

Ramiro: Sim, para tentar nominar aquilo como arte.   

Foi uma crise criada, por exemplo, com o X-Galeria, como pode ser observado na 

matéria que saiu no jornal com o depoimento de alguns galeristas.  Outro exemplo 

foi a instalação do Triplitico na frente do Teatro Municipal enquanto os 

professores faziam uma manifestação em frente ao Mappin, de “abaixo a 

ditadura", eram professores em greve.  

O Evento Fim de Década catalisou todas essas manifestações, todos esses 

trabalhos, que cada grupo já vinha fazendo anteriormente. Ele não deixa de 

catalisar essa força, essa bala toda, esse sentido contestatório que cada grupo 

vinha trazendo no seu repertório.  

O Viajou tirou partido do trabalho que eles vaziam nas invasões de teatro, quando 

a Rute Escobar, organizou o festival internacional de teatro e colocou placas em 

volta do local dizendo: “Perigo, o Viajou Sem Passaporte está na área!”, ou seja, 

eles trabalhavam já com um certo imaginário criado pela informação divulgada nos 

jornais, de que tinha um grupo atacando peças de teatro, eles tiravam partido da 

mídia.  
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A ideia dos Pré-Eventos não foi diferente. Eles tinham um sentido de ir preparando 

a população e a mídia para algo que iria resultar em uma ocupação poética, 

criativa, anárquica na Praça da Sé. 

 

Patricia: Você acha que os procedimentos utilizados pelos artistas tiveram 

diferentes repercussões durante a experiência na Praça da Sé? Por exemplo, 

houve ações relacionais e contextuais, ambas tiveram a mesma potência para criar 

fissuras no cotidiano? 

 

Ramiro: Eu acho que a Base Esculturas de Papelão que aconteceu no Evento Fim 

de Década, base onde as pessoas montavam esculturas e tiravam fotos, tinha um 

efeito diferente dos jogos criados pelo Viajou Sem Passaporte como a Cama de 

Gato ou o Cadeirão. No primeiro eles juntavam o corpo de um monte de gente 

como em uma cama de gato, no outro eles colocavam as pessoas em círculos e, 

num dado momento, eles pediam para as pessoas se sentarem, um no joelho do 

outro, para criar um círculo em suspensão, mas isso dependia do comportamento 

das pessoas. 

Ao olhar para esse material, a impressão eu tenho hoje é que especialmente essas 

ações que envolviam o corpo das pessoas tinham uma força muito grande, que a 

questão está no limite do corpo do outro. Abrir esse tipo de possibilidade, de 

interação, com o corpo do outro, eu acho que continua sendo algo muito radical. 

Diferente de você ver um cotonete num orelhão ou de ver um pessoal de circo 

fazendo malabarismo, que dá mais esse caráter de espetáculo medieval, de festa. 

A base de calouros, o microfone aberto, eu também acho bastante radical, naquele 

momento de ditadura, ali na Praça da Sé, o largo de São Bento, era ponto de 

encontro da cultura punk. Grande parte do nosso público eram os punks. 

 

Patricia: Naquele momento vocês se consideravam artistas? Vocês achavam que 

aquelas ações eram arte? 

 

Ramiro: O 3Nós3 se considerava um grupo de arte, tanto que cada um dos 

integrantes do grupo tinha seus trabalhos paralelos, chegamos a fazer uma 
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exposição na Pinacoteca. Diferente do Viajou Sem Passaporte, eles pensavam de 

acordo com aquela frase do Joseph Beuys: “todo mundo é artista”. 

 

Patricia: Você acha que juntar todos os coletivos potencializou o Evento Fim de 

Década? 

 

Ramiro: Sim.  

No dia em que os coletivos foram conversar na Secretaria de Cultura [um dos pré-

eventos do Evento Fim de Década] foi entregue para o secretário um Copinho de 

feijão, um copo com um feijão colocado em um algodão e as instruções de como 

se comportar com o feijão. Cada instrução era diferente da outra, por exemplo: 

tocar música clássica, tocar violão, agredir verbalmente feijão, ou agradá-lo.  

Falamos para o secretário que isso era uma pesquisa e que ela deveria ser 

entregue no Instituto de Biologia da USP.  

E, acredite, veio um sujeito do gabinete do secretário de terno, um burocrata com 

carro oficial e tudo em um sábado de manhã trazer o pé de feijão para entregar ao 

Instituto!  

Os grupos eram essa mistura muito louca!  

Essa iniciativa foi do VSP, bem dentro do espírito surrealista que eles alimentavam, 

mas eles já contavam com a participação de todos os outros integrantes dos 

grupos de intervenção para produzir esse material. Nas grandes ações foi 

fundamental a colaboração dos outros integrantes dos grupos para que a gente 

conseguisse dar perna para aquilo.  

Depois do Evento Fim de Década a gente fundou o CLE (Centro de Livre 

Expressão), esse nome é uma palavra em francês, sua tradução é “chave”. A ideia 

era criar uma organização independente de artistas que dariam continuidade a 

essa produção.  

Mas, no caso do 3Nós3, o Rafael ganhou uma bolsa para ir a Chicago, para 

aprofundar a sua produção em vídeo arte e a gente decidiu parar. Com isso, eu me 

encaminhei para o campo da arte e tecnologia no Brasil e o Hudinilson para o 

trabalho com xerox. A gente acabou se distanciando dos coletivos, a minha ideia 

de arte pública foi para a telecomunicação e a do Hudinilson para o grafite. 
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Entrevista sobre o grupo D’Magrela 

Entrevistado: Carlos Adão Volpato (Cadão) 

Data: 15 de fevereiro de 2017 

 

Patricia: Como surgiu o coletivo D'Magrela?  

Cadão: Ele nasceu por conta de uma amizade que floresceu naquele período 

(1979-1980) entre três anos diferentes da ECA (USP): eu, da classe 75, mais Alex 

Antunes, Paulo Zocchi, Renato Cosentino, Jair Rattner e Eugenio Bucci, da classe 

78, mais Tide Borges Guimarães e Wylma Moradian, classe 79. Espero que não 

tenha esquecido ninguém. Nós compartilhávamos um grande senso de humor e 

um agudo senso de solidariedade político: eram tempos bicudos da ditadura e 

tempos velozes do movimento estudantil, que se reagrupara fortemente a partir 

de 1977. Mais que tudo, dividíamos uma grande criatividade, situada à margem 

das artes daquele tempo. Também gravitávamos alegremente.  

Patricia: Quem são os integrantes?  

Cadão: Cadão Volpato, Alex Antunes, Paulo Zocchi, Renato Cosentino, Jair 

Rattner, Eugenio Bucci, Tide Borges Guimarães e Wylma Moradian. 

Patricia: Qual o período de atuação do coletivo (data de início-fim)? 

Cadão: Entre 1979 e 1980. 

Patricia: Quais foram as ações artísticas realizadas pelo coletivo em espaços 

públicos da cidade de São Paulo? 

Cadão: Grafitamos o famoso “Rendam-se Terráqueos”, fizemos uma revista com 

o nome do grupo, cheia de desenho e poesia “nonsense”, e construímos o célebre 

dragão que, no Evento Fim de Década, acabou sendo conduzido pelos populares 

do Teatro Municipal até a Praça da Sé, desaparecendo em seguida, sem deixar 

vestígio. Esta última ação foi feita em sintonia com outros coletivos como Viajou 

sem Passaporte e o 3Nós3. Ouvíamos, pela primeira vez, a expressão “Intervenção 
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Urbana”. Esta ocupação multidisciplinar da Praça da Sé em dezembro de 1979 foi 

negociada com o então secretário da Cultura Mario Chamie.  

Patricia: Existem fotografias ou alguma documentação das ações do coletivo? 

Cadão: Creio que muito pouca coisa, infelizmente.  

Patricia: Vocês se consideravam como um coletivo de arte independente?  

Cadão: Completamente. Mas muito politizados. Alguns eram militantes trotskistas 

(eu, Alex, Zocchi, Tide, Wylma, Jair). 

Patricia: Quais eram as motivações estético-políticas do coletivo? Vocês tinham 

algum tema em específico? Algum artista ou movimento estético como referência? 

Cadão: Éramos nós mesmos, por nossa conta. Talvez o Viajou sem Passaporte, 

com seu surrealismo de resultados (viviam fazendo performances e experiências 

engraçadas) fossem um norte. 

Patricia: Na sua opinião, o coletivo estabeleceu um diálogo com o espaço da 

cidade, seus usos, funcionalidades, dimensão simbólica ou produzir 

ressignificações? 

Cadão: Ao ocuparmos a Praça da Sé, mostramos uma outra cidade loucamente 

possível. Ao escrevermos “Rendam-se Terráqueos” nos muros, acho que 

queríamos ser misteriosos e divertidos.  

Patricia: O coletivo tinha a intenção de criar ações com potencial estético-político 

disruptivo na cidade? Isto é, “desvios” (arte), que apontavam para outras formas 

de cotidiano (vida). O conceito de “desvio” foi criado pelo filósofo francês Henri 

Lefebvre e se refere às práticas de apropriação do espaço, que são pontos de 

ruptura radical e de possível reconhecimento espacial. Para ele, algumas práticas 

efêmeras podem passar instantaneamente ao esquecimento, mas durante sua 

passagem podem existir alterações no cotidiano – algumas vezes decisivas e 

outras revolucionárias. 
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Cadão: Não sei se era para tanto. Mas a cidade, na ditadura, ganhou uns ares mais 

intrigantes com nossas ações, que nem eram tão impactantes assim (isto é, não 

ensacávamos as cabeças das estátuas como fazia o 3Nós3, por exemplo).  

Patricia: No contexto das décadas de 1970 e 1980, como era a cena dos coletivos 

de arte independente que realizavam intervenções urbanas?  

Cadão: Não eram muito diferentes de nós. Talvez um pouco mais pretensiosos. 

Mas, você sabe, o humor costuma ser contagioso. A ocupação da Praça da Sé foi, 

acima de tudo, extenuante e divertida. 

Patricia: Vocês trabalhavam em conjunto com outros coletivos?  

Cadão: Sim: Viajou sem Passaporte, Três Nós Três, GEXTU. São os que eu me 

lembro.  

Patricia: Alguns críticos da época (Arte em Revista) consideravam as ações dos 

coletivos de arte independente como “irracionais”, pois elas não estavam 

vinculadas ao mercado da arte e nem à arte política “stricto sensu”. O que você 

acha de tal afirmação? 

Cadão: Eles estavam certos. Por isso éramos interessantes - e efêmeros. Nosso 

lema, com o Viajou: “Ninguém é Artista, Todo Mundo é Artista”. Ou “Mudar o 

mundo, segundo Marx, mudar a vida, como Rimbaud”. 

Patricia: As intervenções urbanas dos coletivos de arte independente foram uma 

contraposição ao contexto urbano funcional e autoritário instaurado pelo regime 

civil-militar em São Paulo? 

Cadão: Sem dúvida. Mesmo o Mario Chamie, que tinha dado aula para o Jim 

Morrison na Califórnia, conseguiu nos cooptar, ainda que tenha liberado a Praça 

da Sé. Achei, aliás, que ele foi generoso por isso. Éramos um pé de vento com uma 

risada embutida.  

Patricia: Na sua opinião, qual foi a importância dessas ações na produção do 

espaço social da cidade? 



308 
 

Cadão: A cidade foi nossa por alguns instantes, quando muito algumas horas, 

inclusive das madrugadas. Quem hoje pode dizer a mesma coisa?  

 

Entrevista sobre o grupo GEXTU 

Entrevistado: Alan G. Dubner 

Data: 17 de agosto de 2017 

 

Patricia: Como surgiu o GEXTU?  

Alan: O GEXTU (Grupo Experimental de Teatro Universitário) surgiu entre alunos 

da PUC e da FGV. A ideia era criar um ambiente de aprendizagem em artes 

cênicas. 

Patricia: Quem são os integrantes?  

Alan: Gisele Jacon, Renata Aspis, Marion Strecker, Alan Dubner e tivemos alguns 

que “passaram” pelo grupo. Lembro do Renato Solnado e da Cristina (esqueci o 

sobrenome). 

Patricia: Qual o período de atuação do coletivo (data de início-fim)? 

Alan: Não sei ao certo, mas diria que foi dos anos 78 até 82 mais ou menos. 

Patricia: Quais foram as ações artísticas realizadas pelo coletivo em espaços 

públicos da cidade de São Paulo? Você poderia me enviar alguma imagem dessas 

ações?  

Alan: Tínhamos o “Sonâmbulo” (tenho fotos em negativo P&B) que entrava (a 

caráter) nos bares, restaurantes e casas noturnas depois da meia noite e vagava 

pelo salão até ser bem percebido - a sua mulher entrava gritando e pedindo 

desculpas que o marido era sonâmbulo. Cada lugar acontecia uma história muito 

engraçada e não previsível. Numa delas uma frequentadora disse que iria levar o 

sonâmbulo para casa dela. Outra que experiência foi na escadaria da catedral da 

Sé. Nosso objetivo era perceber quanto tempo precisaríamos e o que seria 
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necessário fazer uma foto com muita gente na escadaria. Imaginamos que levaria 

em torno de meia hora (ou mais) para agrupar um número significativo de pessoas 

por lá. Falávamos que éramos do interior e queríamos mostrar para a família que 

fizemos muitos amigos na capital. Em 5 minutos a escadaria lotou e só 

conseguimos convidar os primeiros porque os outros se juntavam a nós sem ter a 

menor ideia do que se tratava. A foto ficou sensacional! Uma diversidade incrível. 

Participávamos de Festivais de Teatro e dávamos oficinas. Lembro que em 

Londrina teve um festival conduzido pelo Renato Borghi com a presença especial 

do Guarnieri. À noite fomos dormir na sala das casas que nos acolhiam e quando 

Guarnieri ficou sabendo disso, deixou seu quarto de luxo no hotel para ir dormir 

no chão com a gente. Quando começamos a participar do encontro dos grupos 

que faziam Intervenções Urbanas, nossas realizações passaram a ser coletivas. A 

gente se encontrava no galpão da Lapa do Viajou sem Passaporte para combinar 

as ações da semana. Foram muitas! Algumas em série, como a de fazer uma 

intervenção em peças de teatro. Entre os textos de autores que nos inspiravam 

Boal foi o principal e, por ironia do destino, acompanhávamos uma das 

intervenções do Viajou de entrar em várias peças com pequenos problemas, mas 

quando fizeram uma intervenção com o próprio Boal foi um escândalo 

inacreditável, queria bater, chamar a polícia. O véu CAIU! Para quem estava lá 

nesse dia... Boal era uma farsa! O mais engraçado era que a peça mais de “direita” 

que imaginávamos que poderia “fechar o tempo” foi a mais tranquila. Dois atores 

bebendo numa mesa quando o Viajou subiu e ocupou um lugar na mesa. O ator 

parecia que ia estourar, depois de uma troca de água na cara continuaram 

normalmente. As outras peças não pareciam que iam causar qualquer problema, 

principalmente uma do grupo Aldebarã que interagia e incentivava a interação 

com o público. Foi ridículo, pararam a peça aos gritos e pediram para todos saírem 

que receberiam um novo ingresso para voltar outro dia. O público começou a 

reagir contra aquela atitude do grupo e depois de muito bate-boca o grupo “teve” 

de continuar a peça.  

Fazíamos experiências, em conjunto com os outros grupos, pela cidade como uma 

que combinamos numa rua do centro sem carros (acho que era a sete de abril) em 

que ficaríamos bem distantes um do outro formando um círculo. Ou seja, com 
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tanta gente passando, imaginamos que não seriamos percebidos. Num horário 

combinado, ficaríamos imóveis sem qualquer caricatura do gesto. Ficamos 

simplesmente parados numa posição natural. Depois de um tempo curto (não 

lembro quanto) voltaríamos aos movimentos normais. A coisa mais 

impressionante aconteceu... As pessoas perceberam logo e a multidão não queria 

entrar no círculo (grande) que formamos e passavam pelas frestas laterais 

causando um enorme engarrafamento de pessoas. Foi difícil ficar lá o tempo 

combinado, foi uma sensação muito forte. Fomos visitar a Bienal vendados 

durante a visita das autoridades e ficávamos elogiando as obras com frases 

“feitas”. Muitos de nós (como eu) acompanhávamos de fora para o caso de haver 

alguma confusão e colher impressões do público. Teve o outdoor da Consolação 

com uma cadeira e um revezamento de algum herói que ficava lá em cima. O roubo 

da escultura (em homenagem ao Garcia Lorca) dos depósitos da ditadura foi uma 

empreitada maravilhosa. Chumbamos ela no vão livre do MASP na madrugada de 

sábado para domingo. Fizemos na frente de todo mundo, pensaram que éramos 

operários que estavam montando o espetáculo para o Domingo com a Paulista 

fechada. Tirei uma foto do prefeito Olavo Setubal por trás de um buraco da 

escultura (ainda não encontrei essa preciosidade). Colocamos uma lona plástica 

vermelha ligando os buracos no final da Paulista com a Consolação. A iniciativa do 

foi do grupo 3Nós3 e eles vieram com uma papelada “inventada” e conseguiram 

segurar a polícia que queria impedir a intervenção. Com muito custo, criatividade 

e engenharia conseguimos passar a imensa lona vermelha de plástico. Foram 

muitas intervenções urbanas! O evento de maior repercussão foi o “Fim de 

Década” em dezembro de 79 na Praça da Sé. Cada intervenção per si mereceria 

algumas páginas de descrição e resultado.        

Patricia: Vocês se consideravam como um coletivo de arte independente? Os 

termos “coletivo” e “independente” eram usados por vocês? 

Alan: Acredito que se perguntarem para 10 participantes terão nove respostas. 

Na minha visão a gente se considerava ativistas da Arte. Denunciava o que era 

fake, explicitava os absurdos e chamava atenção para a possibilidade de ter a 

própria cidade como tela de uma obra e o cidadão coparticipante da arte 
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produzida. Era um tempo em que o pessoal da ECA liderava o movimento com 

muito amor e humor. As reuniões eram sempre muito profundas no conteúdo e 

nos conceitos a serem “descobertos”. Nada era por acaso na intenção, o acaso era 

reflexo dessa abertura para o que viesse. Nós éramos um coletivo, mas não me 

lembro do termo ter sido usado como usamos hoje. Independente era usado, 

principalmente da dependência dos patrocinadores ou apoiadores. Era importante 

estar desvinculado das intenções ocultas dos patrocínios. Não me lembro de ter 

tido qualquer problema nessa área. Era tudo óbvio para nós. 

Patricia: Quais eram as motivações estético-políticas do coletivo? Vocês tinham 

algum tema em específico? Algum artista ou movimento estético como referência? 

Alan: Quando o GEXTU estava se desenhando como um grupo de intervenções 

urbanas, nos sentíamos muito sozinhos. Parecia que estávamos fazendo algo 

inédito, sem pares nesse tipo de arte. Quando encontramos o Viajou sem 

Passaporte e o 3Nós3, foi como se tivéssemos encontrado a nossa família, nossos 

pares! A partir daí percebemos que tinha muita gente fazendo isso. O movimento 

se ampliou para arte nos muros (pichação não era politicamente incorreto), 

projeções de cinema na rua, lacração de Galerias e outras áreas que não tínhamos 

contato até então. Era maravilhoso estar na “clandestinidade” da arte com pessoas 

tão talentosas e interessadas em se aprofundar nos conceitos. Cada grupo e 

indivíduos tinham suas referências.  

Patricia: O coletivo estabeleceu um diálogo com o espaço da cidade, seus usos, 

funcionalidades, dimensão simbólica ou produziu ressignificações? 

Alan: Acredito que teve tudo isso, foi mais para “e” do que “ou”. O diálogo com o 

espaço da cidade era muito forte. Nos muros, nas exposições fotográficas, cinema 

de rua, “adesivação”, cenas de rua e muitas intervenções que claramente 

dialogavam com os espaços da cidade, seus usos, funcionalidades e 

principalmente a dimensão do simbólico. Acredito que também produzíamos 

ressignificações. A cidade não é apenas o espaço que se utiliza para ir de um lugar 

a outro e se reivindica apenas transporte e segurança. Nosso movimento ampliava 

a cidade para ser um espaço de manifestações culturais, filosóficas (pensar e 
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repensar), amor e humor. O “nonsense” obrigava a pessoa a ressignificar a cidade, 

mesmo que por um momento... Mesmo que logo após o “susto” encontrasse um 

rótulo que servisse. Normalmente ia de “baderneiros” à “jovens artistas” com 

algumas dezenas de possibilidades mais para o lado de baderneiros. É preciso 

lembrar que estávamos sob o regime militar e nossas manifestações eram, muitas 

vezes, confundidas com protestos contra o governo. Na verdade, as nossas 

manifestações eram muito mais que isso. Protestávamos com beleza, poesia e 

arte!  

Patricia: O coletivo tinha a intenção de criar ações com potencial estético-político 

disruptivo na cidade? Isto é, “desvios” (arte), que apontavam para outras formas 

de cotidiano (vida). O conceito de “desvio” foi criado pelo filósofo francês Henri 

Lefebvre e se refere às práticas de apropriação do espaço, que são pontos de 

ruptura radical e de possível reconhecimento espacial. Para ele, algumas práticas 

efêmeras podem passar instantaneamente ao esquecimento, mas durante sua 

passagem podem existir alterações no cotidiano – algumas vezes decisivas e 

outras revolucionárias. 

Alan: Na minha visão sim! Do ponto de vista da “ritmanálise” fazíamos uma 

interferência que alterava a normalidade e criava uma nova, mesmo que 

temporária. A tônica era a disrupção! Não no sentido de quebrar ou estragar 

alguma coisa, mas redirecionando para novas possibilidades. Mexíamos com a 

alma da cidade e acredito (pretensiosamente) que, através do efeito borboleta, 

estávamos mexendo com o mundo (Amor Mundi). A cidade se transforma de uma 

maneira que nem sempre é fácil ver onde foram os desvios. Quando interferimos 

no dia a dia das pessoas, uma primeira resistência aparece. Ninguém quer 

“acordar” do seu entorpecimento. A disrupção causa uma repulsa inicial, mas se 

ela for criativa o suficiente para abrir uma porta, ser uma ponte... Abre um espaço 

para a reflexão. A maioria das pessoas é cúmplice de tudo aquilo que reclama, ela 

não se sente responsável pelo resultado de suas ações. Ela está apenas cumprindo 

o seu “dever”, na linha do conceito da banalidade do mal (Hannah Arendt). As 

intervenções urbanas são uma possibilidade de reflexão.  
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Patricia: No contexto das décadas de 1970 e 1980, como era a cena dos coletivos 

de arte independente que realizavam intervenções urbanas?  

Alan: O maior problema não eram os espaços públicos ou algum tipo de repressão 

das “autoridades” e sim a própria classe dos artistas que se sentiam incomodados 

pelas nossas manifestações. Isso acontece em qualquer movimento de vanguarda. 

Nas palavras atribuídas a Schopenhauer: “Toda verdade passa por três estágios. 

No primeiro é ridicularizada, no segundo é rejeitada com violência e no terceiro é 

aceita como óbvia!”. Quando vejo hoje movimentos maravilhosos de intervenções 

urbanas como o “Guerrilha Garden”, Free Hugs, OASIS (Elos), Pianos na Rua, 

Geladeiras Solidárias, Hortas Urbanas e muitos outros, me sinto parte dessa 

história. Se nesses últimos 10 anos existe um contexto muito mais propicio para 

essas iniciativas, em parte o caminho foi aberto por aqueles que produziam 

intervenções urbanas num ambiente mais hostil nos últimos 100 anos. Bom fazer 

parte dessa história!  

Patricia: Vocês trabalhavam em conjunto com outros coletivos?  

Alan: No início sozinho e depois em conjunto. Trabalhávamos bem próximos do 

Viajou sem Passaporte e do 3nós3. 

Patricia: Alguns críticos da época (Arte em Revista) consideravam as ações dos 

coletivos de arte independente como “irracionais”, pois elas não estavam 

vinculadas ao mercado da arte e nem à arte política “stricto sensu”. O que você 

acha de tal afirmação? 

Alan: Faria algumas perguntas:  

1. O que são os coletivos independentes? Nós tínhamos muita dificuldade de nos 

encaixar em alguma denominação. Não por algum elitismo ou manifestação do 

ego, simplesmente fazíamos coisas que não tinham uma definição clara. Éramos 

parecidos com partes de muita coisa... Maiakovski, Flavio de Carvalho, Peter 

Brook, Grotowski, Kaprow, Debord e centenas de outras micro inspirações.           
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2. Como assim irracional? O que não é racional? O que está mais para o emocional, 

intuitivo, artístico? Mais para a poesia e ou “poiesis”? Sim éramos irracionais! A 

razão entrava por último!   

3. O que era o Mercado da Arte? Bienal? Sim estávamos fora do mercado da arte. 

Nossa arte estava no estado da arte. 

4. Arte Política ou Política da Arte? Aqui os críticos se perderam porque se for 

literalmente Arte Política é óbvio que o fazíamos! Estávamos fazendo 

intervenções na pólis com e para os cidadãos da mesma. A questão que poderiam 

levantar é de qual a linguagem que estávamos usando e até mesmo a eficácia em 

termos de resultados mais abrangentes. Só para dar um exemplo, a escultura de 

Flavio de Carvalho em homenagem a Garcia Lorca que em sua inauguração teve 

até o discurso de Garcia Lorca foi confinada, por motivos políticos, aos depósitos 

da ditadura (pós AI5). Foi através de ações “irracionais” desses coletivos de arte 

independente que a escultura foi resgatada, restaurada e colocado no vão livre do 

principal museu de São Paulo no dia em que o prefeito Olavo Setúbal e o diretor 

do museu Pietro Maria Bardi, visitavam o Museu de Arte Moderna de São Paulo 

(MASP). Arte Política na veia!     

Na época existiam muitas publicações de arte que por não “estarem no mercado”, 

ficaram mais invisíveis. A Marion do nosso grupo, junto com a Lisette Lagnado, 

publicava a Revista Arte em São Paulo em que a própria revista era arte. 

Patricia: As intervenções urbanas dos coletivos de arte independente foram uma 

contraposição ao contexto urbano funcional e autoritário instaurado pelo regime 

civil-militar em São Paulo? 

Alan: Acredito que não! Da minha parte senti que era um movimento em 

contraposição ao “establishment” não apenas ao regime civil-militar em São Paulo, 

mas muito mais abrangente. Até mesmo às instituições de ensino superior, à arte 

vigente, à mídia e outras formas entorpecidas por esse “establishment”. Na minha 

visão estávamos usando a nós mesmos e a cidade como espaço de exploração 

artística com um forte foco no teatro. Éramos aprendizes do que ainda não existia. 

Erámos de certo modo ingênuos.      
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Patricia: Qual foi a importância dessas ações na produção do espaço social da 

cidade? 

Alan: Há pouco tempo esteve no Brasil o arquiteto alemão Matthias Hollwich que 

tem um trabalho maravilhoso em relação aos espaços de conviver/conviver. Em 

sua palestra apareceu claramente que seu know how está vinculado a muitos anos 

de pesquisa realizada por cientistas, arquitetos, artistas, psicólogos, historiadores, 

médicos e tantas outras áreas do conhecimento que permitiram que ele pudesse 

estar realizando com talento seus projetos. O Fim de Década aconteceu quando 

ele era ainda uma criancinha. Os primeiros desdobramentos daquele momento 

emergiram quando ele era adolescente. Quando entrou para faculdade e começou 

a estudar, seu contexto foi o resultado de milhares de sementes, como a nossa 

que floresceram. 

Os resultados daqueles quatro a cinco anos de intervenções urbanas parecem 

nada, até mesmo para nós. Mas se pensarmos de forma sistêmica, com certeza, 

cada um de nós foi influenciado por esse período e influenciou muita gente que 

veio depois. Talvez a gente nunca consiga medir o impacto direto e indireto no 

espaço social da cidade. Seria um desafio bem interessante conseguir fazer isso.  

 

Entrevista sobre o grupo Atelier Mãe's Janaína  

Entrevistado: Fernando Meirelles 

Data: 08 de fevereiro de 2017 

 

Patricia: Você fazia parte do coletivo de arte independente Atelier Mãe's Janaína?  

 

Fernando: Quem coordenava a Mãe's Janaína era o Marcelo Machado, eu ia ao 

Mães apenas para visitar. Não era membro. 

 

Patricia: No contexto das décadas de 1970 e 1980, como era a cena dos coletivos 

de arte independente? Quais as intervenções urbanas que chamaram mais a sua 

atenção? 
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Fernando: A ideia de coletivos, que nem tinha este nome, não era tão difundida. 

Alguns colegas se juntavam para rachar despesas de um atelier, mas na verdade 

todo mundo trabalhava por conta própria.  

No final dos 70 saíamos para fazer grafites que, quando começou, eram pequenos 

poemas ou desenhos escritos nos muros e replicados pela cidade. Cada um tinha 

a sua marca. Grafitei bastante um desenho com a inscrição “XÔ Urubu”.  

Em 1981 iniciamos uma produtora independente chamada Olhar Eletrônico que 

esta sim era um coletivo. Havia uma empresa por trás e nota fiscal, mas a dinâmica 

interna era de uma associação de artistas que produziam um trabalho juntos 

criando coletivamente e trocando as funções a cada projeto. Fizemos muitos 

programas de TV independentes, vídeos para festivais e videoarte. Pensávamos 

TV e audiovisual em reuniões semanais de estudo, intervíamos onde era possível. 

Eram 4 sócios no papel, mas 8 ou nove sócios de fato. O Marcelo também era 

parte deste grupo. 

 

Entrevista com o Atelier Mãe's Janaína 

Entrevistado: Marcelo Machado 

Data: 13 de fevereiro de 2017 

 

Patricia: Como surgiu o coletivo de arte independente Atelier Mãe Janaína?  

Marcelo: O Atelier Mãe’s Janaína (não esqueça da apóstrofe) surgiu de uma 

oportunidade. Um colega da FAU que morava num espaço grande propôs 

fazermos cursos de desenho noturnos na casa dele. Juntamos algumas pessoas, 

começamos o curso e ele acabou abrindo mão da moradia e nós ocupamos. Ficava 

na rua Alberto Seabra, uma sobreloja em cima de uma oficina mecânica. Dois ou 

três moravam lá. E outros namoravam lá.  

Além dos cursos de desenho, tentamos produzir uma revista de poesia (Seo 

Waldir), dávamos apoio a uma revista de cinema (Cine Olho), tínhamos um coral e 

assim foi chegando gente, amigos, quase todos estudantes da USP.  
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Na época, começaram a aparecer nos muros algumas intervenções de caráter 

artístico (Alex Vallauri), havia uma tendência poética (o grupo TVDO com Tadeu 

Jungle e Walter Silveira) e pixos também (Gonha Mó Breu). Escrever nos muros 

tinha um caráter transgressor, havia ainda a repressão da ditadura militar. Cada 

um de nós tentou alguma coisa. Eu cheguei a fazer intervenções em monumentos 

públicos, achava que a arte estava “apagada” na cidade, precisava ser 

ressignificada.  

Patricia: Vocês se consideravam um coletivo de arte independente? 

Marcelo: Coletivo é uma expressão que passou a ser usada nos últimos 10 anos, 

a ideia era a mesma, mas não se falava em coletivo da década de 1980. 

Patricia: Existem fotografias ou alguma documentação das ações do coletivo? 

Marcelo: De forma mais organizada, o Roubo da Escultura “Homenagem à Garcia 

Lorca” do Flávio de Carvalho marcou e foi a experiência mais documentada. 

Temos também fotos posadas do grupo feitas pelo Cesar Koji Hirata. 

Patricia: Quais eram as motivações estético-políticas do coletivo? Vocês tinham 

algum tema em específico? Algum artista ou movimento estético como referência? 

Marcelo: Gostávamos do Dadaísmo, acompanhávamos o novo cinema alemão 

(Herzog, Wenders), tínhamos a Antropofagia e a Tropicália em alta, da FAU 

trazíamos Klee e Kandinsky no bolso, líamos poesia marginal (Chacal, Nuvem 

Cigana), Júlio Cortázar, todo mundo cultuava o desenhista Saul Steinberg e 

existiam os gostos pessoais, eu sempre me liguei no austríaco Hundertwasser que 

além de pintar era ambientalista e fazia uma arquitetura intervencionista. E 

ouvíamos música, muita música: Gil, Bério, Marley, Elomar, Gismonti e Naná, 

Dylan etc. Existem uns livros coletivos, que fazíamos reproduzindo um hábito dos 

modernistas, cada um escrevia, desenhava, colocava o que desse na telha. Vale à 

pena vê-los. 

Patricia: Você pode falar um pouco sobre o “Roubo da Escultura”? Tal ação tinha 

uma intenção contextual? Ou seja, o propósito de estabelecer um diálogo com o 
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espaço da cidade, seus usos, funcionalidades, dimensão simbólica e produzir 

ressignificações.  

Marcelo: O roubo da escultura partiu da cabeça do Fernando Meirelles. Mas 

houve um envolvimento grande do grupo e a estratégia toda foi pensada e 

realizada no atelier. O contexto era mesmo a abertura, resgatar o que havia sido 

depredado e tirado do espaço público durante a ditadura. Claro que o Flávio de 

Carvalho muito nos inspirava, um artista performático, com ações transgressivas. 

Como colaborávamos com a Cine Olho, um pessoal da ECA se integrou à iniciativa.  

E não precisava grandes explicações: Lorca, Carvalho, CCC, tudo isso pedia ação.  

Patricia: O Atelier Mãe Janaína tinha a intenção de criar ações com potencial 

estético-político disruptivo na cidade? Isto é, “desvios” (arte), que apontavam para 

outras formas de cotidiano (vida). O conceito de “desvio” foi criado pelo filósofo 

francês Henri Lefebvre e se refere às práticas de apropriação do espaço, que são 

pontos de ruptura radical e de possível reconhecimento espacial. Para ele, algumas 

práticas efêmeras podem passar instantaneamente ao esquecimento, mas durante 

sua passagem podem existir alterações no cotidiano – algumas vezes decisivas e 

outras revolucionárias. 

Marcelo: Havíamos lido o Henri Lefebvre na FAU. Existia alguma conexão, mas 

não direta. Um texto que muito nos inspirou, foi o “Réquiem Pelos Mídia” do Jean 

Baudrillard. Ele foi traduzido pelo jornalista e ativista Fernando Mesquita, que 

frequentava o atelier e colaborava na revista Cine Olho. Um guru para nós. Foi 

publicado nessa revista. Existia também um livro de fotografias sobre grafite no 

metrô em Nova Iorque que circulava e nele havia alguns textos. De quem? Não 

lembro. 

Patricia: No contexto das décadas de 1970 e 1980, como era a cena dos coletivos 

de arte independente que realizavam intervenções urbanas? O Atelier Mãe 

Janaína trabalhava em conjunto com outros coletivos?  

Marcelo: Sim havia outros coletivos, quase todos da ECA - como já disse o TVDO, 

o 3Nós3 o Viajou Sem Passaporte (um grupo grande com foco em intervenções 
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teatrais). Quando o Asdrúbal Trouxe o Trombone veio pra São Paulo, nos 

identificamos muito também. 

Patricia: Alguns críticos da época (Arte em Revista) consideravam as ações dos 

coletivos de arte independente como “irracionais”, pois elas não estavam 

vinculadas ao mercado da arte e nem à arte política “stricto sensu”. O que você 

acha de tal afirmação?  

Marcelo: Irracionais não éramos, pois quase todas as formas de expressão 

estavam cerceadas pela ditadura e sempre me pareceu bem razoável que nossa 

geração enfrentasse aquilo.   

Patricia: As intervenções urbanas dos coletivos de arte independente foram uma 

contraposição ao contexto urbano funcional e autoritário instaurado pelo regime 

civil-militar em São Paulo? Na sua opinião, qual foi a importância dessas ações na 

produção do espaço social da cidade? 

Marcelo: Éramos na grande maioria estudantes e estávamos em contato com 

muitos aspectos da criação no Brasil e no mundo. Tateávamos, experimentávamos 

sim, mas tínhamos alguma base de reflexão não apenas na escola, mas na nossa 

prática de desenho e pintura dentro do atelier. 

 Mercado de arte parecia um mundo a ser combatido, arte não deveria ser 

mercadoria, estávamos frontalmente contra.  

Da FAU vinha também a leitura dos textos da Escola de Frankfurt (Benjamin era 

leitura curricular) e estudávamos semiótica com o Décio Pignatari, ou seja, não 

estávamos assim tão perdidos. Mas não acredito que alguém estivesse ainda na 

maturidade de sua produção artística. 

Mais do que tudo procurávamos caminhos. 
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Entrevista sobre o Grupo Manga Rosa 

Entrevistado: Carlos Alberto Dias 

Data: 03 de março de 2017 

 

Patricia: Como surgiu o coletivo Manga Rosa?  Conte-me sobre o período de 

atuação, os seus integrantes e as ações artísticas mais importantes realizadas em 

espaços públicos da cidade de São Paulo. 

Carlos: O grupo Manga Rosa não utilizou o termo “coletivo” para se auto designar. 

Na época os termos: “coletivo”, “corpo coletivo”, “coletividade” e “comunidade” 

eram usados para designar (o desejo utópico de) agrupamentos humanos 

autônomos, independentes e autodeterminados. No contexto da nova esquerda 

substituía os desgastados termos “socialismo” e “comunismo”.  

O Grupo Manga Rosa foi fundado em 1978 em São Paulo. Inicialmente chamado 

Manga Rosa Produções Artísticas o grupo se dedicava à publicação de uma revista 

alternativa chamada “ALIENARTE”, que divulgava autores do ideário de 

contracultura. Manga Rosa Produções Artísticas, sediado na Rua Augusta, 1365 – 

loja 6, também publicava e divulgava obras de poesia, literatura e música marginal 

e independente.  

Nesta época o grupo também colaborou com a retomada das atividades do Teatro 

Oficina, do diretor José Celso Martinez Corrêa, contribuindo com a pré-produção 

gráfica do Jornal do Coro e outras publicações do Teatro Oficina.  

Em 1980, durante a realização do 1º Encontro Brasileiro de Arte Independente, 

organizado pelo jornalista e produtor cultural Paulo Klein para o SESC Consolação, 

Carlos Alberto Dias colaborou com o Grupo Manga Rosa na criação e 

planejamento gráfico do Jornal Programa do evento.  

Nos meses posteriores a este evento o Grupo Manga Rosa passou por uma 

reformulação que alterou tanto seus membros, quanto a sua linha de atuação. Da 

formação original restaram Francisco Zorzete e Jorge Bassani que juntamente 

com Carlos Alberto Dias passaram a investigar o território das linguagens visual e 

plástica tendo como referência o corpo da cidade e a atuar como grupo de 
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intervenção urbana, áreas de atuação nas quais Carlos Alberto Dias já havia 

realizado algumas incursões.  

Entre 1983 e 1986 Francisco Zorzete e Jorge Bassani deram prosseguimento às 

atividades de investigação visual e plástica ainda sob a influência dos 

experimentos desenvolvidos pelo Grupo Manga Rosa por meio de diversas 

atividades entre as quais se destacam as “Transcodificações Intersemióticas”, 

“Imagicidade” e algumas instalações urbanas. Carlos Alberto Dias realiza suas 

últimas intervenções performáticas e dá início ao trabalho de arte educação 

orientado para a investigação de processos criativos de caráter coletivo e 

interativo. 

Cronologia dos principais trabalhos de intervenção Urbana do grupo Manga Rosa 

e de seus integrantes: 

1976 – Inserções Poéticas – Bode expiatório. Série de projeções de slides em 

empenas cegas da cidade de São Paulo. Por Carlos Alberto Dias. 

1976 – Inserções Poéticas – Portas de banheiros de bares no centro de São Paulo. 

Por Carlos Alberto Dias. 

1976/77 – Inserções poéticas. Série de cartazes Lambe-Lambe espalhados pela 

cidade. São Paulo – SP. Por Carlos Alberto Dias. 

1978 – Fundação do grupo Manga Rosa Produções Artísticas. 

1978 – Intervenção Urbana Performática – “A Um Passo do Paraíso”. 

Respiradouros da estação paraíso do metro. Por Carlos Alberto Dias. (Fotos de 

Messias Miat Publicadas no Fanzine Paranoia Plá.). 

1978 – Intervenção Urbana Performática – “Deus é Morto”. Praça da Matriz – 

Piracicaba – SP. Vinculada ao 10º Salão de arte contemporânea de Piracicaba. Por 

Carlos Alberto Dias. 

1979 – Manga Rosa Produções Artísticas lança os números 1 e 2 da revista 

Alienarte. 

1979/80 – Intervenção urbana performativa “Via Crucis do Corpo”. Av. Paulista – 

São Paulo – SP. Por Carlos Alberto Dias. 

1980 – Manga Rosa Produções Artísticas lança o número 3 da Revista Alienarte. 
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1980 – Série de cartões postais inseridos no circuito internacional de arte postal. 

Por Carlos Alberto Dias. (Com imagens de algumas das inserções poéticas e 

intervenções performáticas). 

1981 - Projeto Gráfico para o jornal-programa do 1º Encontro de Arte 

Independente. Grupo Manga Rosa. 

1981/ 82 – Arte ao Ar Livre / Manga Rosa ao Ar Livre. Série de Intervenções 

urbanas realizadas em placas de outdoors pelo Grupo Manga Rosa, por artistas e 

grupos convidados. Rua da Consolação, São Paulo - SP. - Patrocínio: Central de 

Outdoor. 

1982 – Arte ao Ar livre / Manga rosa ao Ar Livre II. Série de Intervenções urbanas 

realizadas em placas de outdoors pelo Grupo Manga Rosa e seus integrantes. Av. 

Rebouças – São Paulo – SP. - Patrocínio JBS Murad Propaganda.  

1982 - Investigação sobre combinação aleatória de cores. Com Grupo Manga 

Rosa. Instalação penetrável e articulável inspirada em Hélio Oiticica. - 10º Salão 

de arte contemporânea de Santo André - SP. 

1982 - “Percurso Visual-Sensitivo”. Grupo Manga Rosa. Intervenção indoor com 

instalações, pinturas, objetos e performances. Espaço Carbono – 14 - São Paulo - 

SP. 

1982 - Homenagem a Flávio de Carvalho – construtor. Grupo Manga Rosa. 

Exposição de trabalhos dos integrantes do grupo Manga Rosa. Saguão de entrada 

da Biblioteca Mário de Andrade. / Instalação ‘Um índio’ e performances com 

Pessoal do Coro/Teatro Oficina. Praça. D. José Gaspar - São Paulo – SP. 

1982 – “Outdoor rasgado” – Proposta de intervenção em painel outdoor 

apresentada ao evento produzido pelo MAC-USP. (Recusada pela comissão 

organizadora). 

1982 - SINALIZAÇÃO (DE)FORMATIVA. Grupo Manga Rosa. Intervenção urbana 

performática em placas de sinalização na cidade de São Paulo. Proposta 

apresentada ao salão nacional de artes contemporâneas (Aceita pelo júri recusada 

pela comissão organizadora). Realizada parcialmente em torno da Praça Roosevelt 

– SP. 
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1983 – Intervenção Performática “Dejetos Urbanos”. Série de intervenções 

performática realizada em nas ruas Alagoas, Cardeal Arco Verde, Avenida Paulista 

e Praça da Sé em São Paulo, SP. Por Carlos Alberto Dias. 

1983 – Intervenção performática “APRISIONAMENTO DO ESPÍRITO”. 

Participação de Hilda Peixoto, Miriam Peixoto e Cléo Busato. Praça Roosevelt – 

São Paulo – SP. (Fotos Jorge Bassani). 

1984 - Elemento da série ritmos lineares. Instalações performáticas. Sessão 

corrida – CCSP. Praça do Pôr do Sol, Pinheiros – SP. Por Carlos Alberto Dias. 

1984 - Instalação “Rosa Doente” – Jardins do MAC – USP. Por Francisco Zorzete, 

com a colaboração de Carlos Alberto Dias e Jorge Bassani. 

1985-1987 – Transcodificações – Francisco Zorzete e Jorge Bassani. 

1985 – Intervenção Performática “Dejetos Urbanos”. Série de intervenções 

performática realizada em nas ruas Alagoas, Cardeal Arco Verde, Avenida Paulista 

e Praça da Sé em São Paulo, SP. Por Carlos Alberto Dias. 

1985 – Instalação “Concretus” – Jardins do MAC – USP. Por Jorge Bassani, com 

a colaboração de Francisco Zorzete. 

1986 – Inserções Poéticas – Desconstruções Cores – Reserva técnica MAC – 

USP. Por Carlos Alberto Dias. 

1986 - Imagicidade. Por Francisco Zorzete e Jorge Bassani.  

1986 - “Construção IV" - instalação – Ipiranga – SP. Por Francisco Zorzete. 

Patricia: Existem fotografias ou alguma documentação das ações do coletivo? 

Carlos: Sim, existem documentações. Eu possuo fotos e textos das intervenções 

performática que realizei e algumas fotos dos eventos produzidos pelo Manga 

Rosa. O Acervo fotográfico do grupo Manga Rosa está sob a guarda de Jorge 

Bassani. A documentação em papel (Projetos, documentos, reportagens etc.) e 

algumas fotos estão sob a guarda de Francisco Zorzete. Também é possível 

acessar documentação em acervos públicos do MAC-USP, em pesquisa realizada 

por Taísa Palhares, no banco de tese da FFLCH - USP (André Mesquita - 

Insurreições Poéticas) e Centro Cultural São Paulo, em pesquisa realizada por 

Maíra Vaz Valente. Outras informações materiais podem ser obtidas nos seguintes 

sites: 
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http://grupomangarosa.blogspot.com.br/ 

http://jorgebassani.blogspot.com.br/ 

http://www.zorzete.com.br/ 

http://zorzete.blogspot.com.br/2008/04/francisco-zorzete.html 

http://arteimagicidade.blogspot.com.br/ 

http://arteconstrucoes.blogspot.com.br/ 

http://carlosalbertodias.blogspot.com.br/ 

https://independent.academia.edu/CarlosDias5 

https://br.pinterest.com/diascarlosalber/?eq=carlos&etslf=8220 

https://www.facebook.com/CarlosAlbertoDiasRiscosUrbanos/ 

Bassani, Jorge: As linguagens artísticas e a cidade. São Paulo 1999. Dissertação 

mestrado FAU 

Patricia: Quais eram as motivações estético-políticas do coletivo? Vocês tinham 

algum tema em específico? Algum artista ou movimento estético como referência? 

Carlos: No período em que o Grupo Manga Rosa se concentrou em intervenções 

e instalações urbanas, 1981-83, não possuíamos um programa político-estético 

unidirecional. Não havia um tema específico que nos ocupasse. Animava-nos um 

espírito experimental no qual cada trabalho explorava aspectos distintos do 

território das linguagens visual e plástica tendo como suporte e referência a cidade 

de São Paulo. As referências estéticas dos membros do grupo eram díspares e 

diversificadas. (Naquela época ainda era possível estabelecer diálogos e 

colaborações entre pessoas com ideias divergentes). Referência quase obrigatória 

a todos os jovens aspirantes à artista daquela época era o concretismo paulista, o 

neoconcretismo carioca, a tropicália e as vanguardas modernas. De minha parte a 

ideia de uma anti-arte (Dadaísmo, Alan Kaprow, Grupo Fluxo) e a ideia da morte 

das belas artes (Jean Galard) se associavam a ideia de socialização da arte 

(Vanguardas Russas, sobretudo Anatoli Lunatscharski; Surrealismo André 

Breton/Trotsky). Acreditava que era preciso promover a morte da arte burguesa, 

isto é, da arte enquanto criação de individuo iluminado por uma genialidade 

idiossincrática, para promover a ressocialização da arte e a coletivização da 

imaginação. 

http://grupomangarosa.blogspot.com.br/
http://jorgebassani.blogspot.com.br/
http://www.zorzete.com.br/
http://zorzete.blogspot.com.br/2008/04/francisco-zorzete.html
http://arteimagicidade.blogspot.com.br/
http://arteconstrucoes.blogspot.com.br/
http://carlosalbertodias.blogspot.com.br/
https://independent.academia.edu/CarlosDias5
https://br.pinterest.com/diascarlosalber/?eq=carlos&etslf=8220
https://www.facebook.com/CarlosAlbertoDiasRiscosUrbanos/
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Pelo que me lembro das conversas com Zorzete e Bassani eles traziam como 

referência o ideário de contracultura (Décio Pignatari, José Carlos Maciel, Jorge 

Mautner, Zé Celso etc.), mas também muita informação sobre arquitetura e 

urbanismo. Bassani contribuía com textos sobre comunicação visual e o circuito 

de informação nas cidades, além de outros aspectos sobre urbanismo. Das 

conversas sobre o caráter impactante da comunicação visual na urbe surgiu a 

paleta de cores e o repertório de formas com as quais o grupo e seus integrantes 

realizaram uma variedade de obras visuais e plásticas incluindo algumas 

intervenções e instalações urbanas.  

No transcorrer das conversas, quando já nos preparávamos para iniciar o projeto 

“Arte ao Ar Livre / Manga Rosa ao Ar Livre”, surgiu entre nós o artigo de Jean 

Baudrillard - “Kool Killer, a insurreição pelo signo” publicado pela revista Cine 

Olho, nº 6 – 1979. - Neste artigo Jean Baudrillard examinava o fenômeno dos 

grafites em Nova York na década de 1970 e classificava este movimento como 

uma espécie de insurgência dos habitantes do gueto contra seu estado de 

segregação espacial e cultural na cidade. A partir da leitura deste artigo surgiu 

entre nós o conceito de ‘cidade como suporte da informação circulante’ e 

começamos a imaginar a possibilidade de produzir ruídos de informação, ou contra 

informação nos meios de informação circulante da urbe. Esta foi uma das ideias 

norteadoras do projeto de “Arte ao Ar Livre / Manga Rosa ao Ar livre” e de 

propostas como a intervenção “Sinalização (De)Formativa”, por exemplo. 

Neste mesmo número da revista Cine Olho havia também uma reportagem 

relatando o “Roubo da Escultura” de Flávio de Carvalho em homenagem à Garcia 

Lorca, que havia sido destruída pelo Comando de Caça aos Comunistas em 1969. 

A reportagem relatava o resgate, restauro e reinstalação pública desta escultura 

pelos artistas e videomakers reunidos no Ateliê Mãe Janaína, situado na Vila 

Madalena. Esta reportagem na revista Cine Olho foi o mote para a realização do 

evento Homenagem a Flávio de Carvalho – Construtor realizado pelo Grupo 

Manga Rosa. Neste espaço de confluência de ideias e práticas dispares muitas 

vezes antagônicas que circulavam no Grupo Manga Rosa alguns trabalhos, 

inclusive as intervenções e instalações, se fizeram também guiados pela ideia de 
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uma arte sem obras de arte, de uma arte sem artistas e realizada fora do circuito 

segregado das artes (Ver texto publicado pelo grupo na revista Arte em São Paulo 

nº 6 de 1982 e reportagem da Folha de São Paulo em 10/11/82).  

Contextualizando: A ideia de uma anti-arte foi se construindo no contexto das 

vanguardas artísticas do final dos anos cinquenta e sessenta (situacionismo, arte 

conceitual, arte povera, p.ex., mas não só), a partir de releituras da herança 

Construtivista, Dadaísta e Surrealista (na versão mais politizada de André Breton), 

para se cristalizar nos anti-movimentos artísticos do final da década de 70 e início 

dos anos 80, sobretudo na América Latina (Ver catálogo da exposição “Perder La 

Forma Humana. Uma imagem sísmica dos anos oitenta na América Latina”). Nesta 

perspectiva, fomos os últimos e não os primeiros. No contexto brasileiro, esta 

fronteira do ‘território do além da arte’ (Celso Favaretto) foi ultrapassada por José 

Celso Martinez Corrêa, em seus trabalhos desenvolvidos em países da África 

Lusófona, Frederico de Moraes com seus Domingos de (Re)Criação no MAM-Rio, 

Hélio Oiticica e Ligia Clark em seus últimos trabalhos. Nas obras destes autores a 

tradicional relação dicotômica e disjuntiva entre público e obra/artista foi rompida 

e o antigo receptor passivo da obra foi instigado a se tornar parte integrante de 

processos criativos coletivos e interativos. Ligia Clark em um de seus últimos 

textos se questionava: “Não sei se o que faço é ainda é arte, mas sei que preciso 

fazê-lo” (apud FABBRINI 1994.). A partir dessas referências e de estudos sobre a 

obra de Hélio Oiticica (Arte em Revista) o grupo Manga Rosa se animou por um 

breve período, não exclusivamente, pela ideia de processos de criação coletiva de 

trabalhos interativos. São exemplos deste mote as instalações “Combinações 

Aleatórias de Cores” e “Cubos” que geraram um dos mais instigantes trabalhos do 

grupo, a saber: “Percurso Visual Sensitivo”: conjunto de pinturas, instalações, 

objetos e performances interativas integradas em um percurso que a um só tempo 

estimulava sensivelmente o espectador e o instigava à interação com as obras. 

Lembro-me com emoção o dia em que visitando a exposição no Carbono 14 

deparei-me com diversas pessoas interagindo com a instalação ‘Cubos’ enquanto 

ouviam uma apresentação do músico Paulinho Boca de Cantor que se apresentava 

em um espaço contíguo à instalação. Coincidentes confluências. 
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Era assim: produzíamos arte para questionar a arte. Quem precisa de coerência? 

Patricia: Você pode falar um pouco sobre o evento Arte ao ar livre? Tal ação tinha 

uma intenção contextual? Ou seja, o propósito de estabelecer um diálogo com o 

espaço da cidade, seus usos, funcionalidades, dimensão simbólica e produzir 

ressignificações. 

Carlos: Observação: O evento denominado “Arte Ao Ar Livre / Manga rosa Ao Ar 

Livre” foi de todos os eventos produzidos pelo Manga Rosa aquele de maior 

repercussão tanto nos cadernos culturais da grande mídia, impressa e televisada, 

quanto no circuito das artes, incluindo as revistas especializadas. Por isso mesmo 

ainda hoje somos (re)conhecidos apenas com produtores de outdoors ‘artísticos’. 

Porém os trabalhos do grupo, e de seus membros, foram mais amplos e mais 

complexos do que o que se pode aprender deste evento. Em todo caso vamos lá: 

No mesmo ano em que produzimos o evento “Arte ao Ar livre / Manga Rosa Ao 

Ar Livre” Paulo Brusky havia realizado o evento Artdoor - I no Recife, com 

patrocínio da Central de outdoor. Foi por meio deste mesmo sindicato empresarial 

que realizamos nosso evento. Porém logo de início recusamos a fórmula de uma 

galeria de arte ao ar livre usada por Brusky e, depois de encerrado nosso evento, 

também pelo MAC - USP em 1982. Escolhemos uma única placa em frente à igreja 

da Consolação, ao lado da Praça Roosevelt no centro de São Paulo e nela 

veiculamos a cada quinze dias um trabalho artístico realizado por nós ou por 

artistas convidados. Não havia um tempo de duração predeterminado para o 

evento. Não havia uma seleção prévia dos trabalhos, todo trabalho enviado seria 

publicado. Esta era a mecânica do evento. 

Nesta proposta de interferência ou intervenção urbana não visávamos 

diretamente o espaço físico da cidade, mas o circuito de informação circulante no 

espaço da cidade. Nosso jogo era simbólico, mas não com a intenção de produzir 

ressignificações positivas: não queríamos ‘embelezar’ a cidade, muito menos 

‘democratizar o acesso à arte’, menos ainda ‘aproximar a arte da vida’, pois isso 

seria aceitar a disjunção tradicional entre público e obra/artista. Queríamos 

instaurar, ou melhor, evidenciar o vazio semântico da mídia publicitária e o vazio 
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pragmático da informação artística por meio do jogo de saturação e 

indiferenciação da informação estética veiculada naquele único ponto da cidade. 

“Contrainformação no circuito de informação circulante da cidade.” (Ver “Manga 

rosa Ao Ar Livre” in revista Arte em São Paulo, nº 6, 1981).  

Em nossas leituras críticas das manifestações de arte em outdoor, realizadas desde 

1968 até 1981, percebemos que o circuito de informação circulante nas veias da 

urbe tinha uma imensa capacidade produzir total indiferenciação das mensagens 

veiculadas. Sabíamos, portanto que qualquer trabalho veiculado em uma ou em 

mil placas de outdoor na cidade seria percebido pelo cidadão comum apenas como 

mais uma mensagem entre tantas outras mensagens, apenas uma mancha colorida 

na massa cinza da arquitetura urbana. Seu conteúdo era indiferente frente à 

presença da mídia (O meio é a mensagem? Quem se lembra disso?). Era indiferente 

que uma pintura clássico-impressionista fosse sucedida por uma bem arquitetada 

abstração geométrica e, depois, por uma cadeira vazia. O que queríamos 

evidenciar é que, ao contrário da modernidade, a ideologia da arte contemporânea 

não utiliza critérios estéticos para selecionar o que é ou o que não é arte. No 

circuito da arte contemporânea o que define o que é ou não é arte é o jogo de 

inserção da obra no circuito institucional das artes. 

Assim sabíamos que se obtivéssemos o aval da imprensa cultural e do circuito das 

artes todos os trabalhos ali veiculados, independentes de suas opções estéticas 

ou mensagens, se fundiriam em uma só mensagem: ‘Isto é arte!’ (‘Outarte?’ ‘Até 

Quando?’, mesmo que este aval viesse na forma de artigos críticos ou 

questionadores da validade da arte veiculada em outdoor, como de fato aconteceu 

quando da publicação do número da Arte em Revista dedicada à mostra de arte 

em outdoor realizado pelo MAC - USP). 

O jogo de contrainformação instaurado no interior do projeto Arte ao Ar Livre / 

Manga rosa ao Ar Livre estabelecia uma dupla indiferenciação: A perda da 

identidade estética de cada obra e a perda de identidade autoral. Eis a ironia que 

o trabalho foi capaz de produzir: Arte não é resultado de trabalho autoral 

individualizado. Arte é aquilo que o circuito das artes designa como Arte. Este jogo 

de contrainformação desnudou a contradição maior da arte contemporânea: 
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Quanto mais a obra de arte se quer independente, transgressora ou marginal, mais 

ela depende do aval institucional do circuito das artes para ser reconhecida como 

Arte. Arte contemporânea como território da institucionalização forçada da arte: 

Empalhamos nosso porco e urinamos na fonte. 

“Arte ao Ar Livre / Manga Rosa ao Ar Livre” II. Enquanto administrávamos o 

recebimento e a veiculação de propostas no painel da Consolação, recebemos a 

proposta de outra empresa de publicidade e propaganda, A JBS MURAD 

Propaganda, para ocupar outra placa em frente a sua sede na Avenida Rebouças 

– SP. Para esta placa usamos outra estratégia de trabalho. Nela veicularíamos 

apenas trabalhos do grupo Manga Rosa e de seus integrantes alternadamente. O 

processo de trabalho dentro do ateliê do Manga Rosa prosseguia intenso e 

profícuo, várias eram as experimentações com as linguagens plástica e visual em 

diálogo com o espaço e a comunicação urbana. O espaço cedido foi utilizado para 

concretizar e divulgar tais experimentações que nos levariam a trabalhos como 

“Investigação sobre combinação aleatória de cores” e ao “Percurso visual-

sensitivo” realizado no espaço do carbono 14 (espaço de entretenimento cultural 

multimídia situado na Rua 13 de Maio no Bixiga). Um acidente curioso no percurso 

deste evento colocou novos desafios ao Grupo: durante a instalação do trabalho 

intitulado “Contraste cromático – Amarelo e Violeta” (um painel crossmídia que 

tanto serviu como mensagem estética em outdoor como fundo cenográfico para 

performance do pessoal do Coro - grupo de dança ligado ao Teatro Oficina 

durante o percurso visual sensitivo) no painel da Rebouças o publicitário 

patrocinador propôs usar aquela imagem com logomarca de uma fabricante de 

linhas para crochê. Por alguma razão as negociações não prosperaram. O episódio, 

no entanto, reacendeu em nós as discussões sobre as fronteiras entre arte e 

comunicação visual urbana. De olho na superação desses limites e, com a intenção 

de volver aos caminhos da provocação, discutíamos a necessidade de 

radicalizamos os aspectos contra informacionais dos trabalhos. Zorzete trouxe sua 

solução em sua série “DÊBANDEIRA” conjunto de desconstruções da imagem da 

bandeira do Brasil. Por um momento ultrapassamos nossos próprios limites 

ressemantizando, ainda que desconstrutivamente, símbolos cujo significado 

primário era de domínio coletivo. Esta nova dimensão semântica alcançada 
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repercutirá tanto na proposta de Sinalização (DE)Formativa, quanto na instalação 

em Homenagem à Flávio de Carvalho. 

Patricia: O Manga Rosa tinha a intenção de criar ações com potencial estético-

político disruptivo na cidade? Isto é, “desvios” (arte), que apontavam para outras 

formas de cotidiano (vida). O conceito de “desvio” foi criado pelo filósofo francês 

Henri Lefebvre e se refere às práticas de apropriação do espaço, que são pontos 

de ruptura radical e de possível reconhecimento espacial. Para ele, algumas 

práticas efêmeras podem passar instantaneamente ao esquecimento, mas durante 

sua passagem podem existir alterações no cotidiano – algumas vezes decisivas e 

outras revolucionárias. 

Carlos: Lefebvre nunca foi uma referência teórica para o Grupo Manga Rosa. Eu 

particularmente tenho pouca intimidade com as ideias deste autor e, portanto, não 

tenho capacidade para avaliar se os conceitos deste autor são ou não 

instrumentos conceituais válidos para interpretar nossos trabalhos. 

Porém, as ideias de interrupção do fluxo normal da vida cotidiana e de 

interferência na paisagem da urbe estão presentes tanto em meus trabalhos de 

inserções poéticas e de intervenções performativas, quanto nas intervenções 

urbanas e instalações, indoor e outdoor, do Grupo Manga Rosa. Interferir no 

cotidiano da cidade ou das pessoas a partir de leituras de locais específicos sim, 

mas sem propor novas formas de viver. Afinal o quê de ‘decisivo ou revolucionário’ 

poderia resultar de uma inscrição na porta de um banheiro de bar, de um corpo 

estendido por alguns minutos no chão da avenida paulista ou de uma cadeira vazia 

pendurada em um outdoor entre outros 4 mil outdoors? Diferentemente de 

nossos antecessores modernos, cheios de otimismos quanto à possibilidade de 

transformar a natureza humana por meio das artes, éramos dominados por um 

sentimento difuso de ceticismo, senão de descrença mesmo, em relação às utopias 

políticas e às vanguardas artísticas. Porém, nos divertíamos à beça com atitudes, 

as quais alguns chamavam anti-arte, que deliberadamente primavam pelo 

“nonsense”, e por isso mesmo inconsequente em todos os níveis. As 

interferências, intervenções e interversões que fazíamos se queriam efêmeras em 

último grau, isto é, sem consequências futuras (muitos trabalhos sequer foram 
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documentados).  Para encerrar, e a título de provocação, podemos aqui glosar “a 

definição dada à filosofia por Merleau-Ponty” 717 para definir o que é uma 

intervenção urbana: Intervenção urbana é uma coisa com a qual ou sem a qual tudo 

permanecerá tal e qual. 

Patricia: No contexto das décadas de 1970 e 1980, como era a cena dos coletivos 

de arte independente que realizavam intervenções urbanas? O Manga Rosa 

trabalhava em conjunto com outros coletivos? 

Carlos: O contexto histórico do final dos 70 e início dos 80 que compunha a cena 

e o cenário nos quais os grupos de intervenção urbana atuaram é um contexto de 

passagem. Limítrofe entre os sonhos e utopias coletivistas de uma época que 

estava terminando e outra época de distopias e recolhimento narcísico 

(Hudnilson, Jr) que estava começando. Na atuação dos grupos de intervenção 

urbana podemos encontrar elementos da época histórica que estava acabando 

convivendo com aquele que estava nascendo. Contraditoriamente utopias 

políticas coletivistas conviviam com distopias descrentes de um futuro 

harmonioso das sociedades humanas, descrença esta que já delimitavam o 

território apolítico no qual o individualismo extremado da era neoliberal irá 

florescer e dominar as práticas políticas. Atitudes de desdém, escárnio e negação 

das instituições artísticas eram realizadas por meio de ações voltadas diretamente 

para o circuito artístico institucional (3Nós3 lacrou a porta de uma galeria de arte; 

Viajou sem Passaporte realizou cortejo de cegos em uma bienal; Manga Rosa 

veiculou ‘obras de arte’ em circuito em mídia publicitária; Tupinãodá amarrou 

sacos de lixo em uma exposição de arte ao ar livre etc.). A negação da obra de arte 

era feita por meio de pretensas obras de arte, a negação do artista era feita por 

grupos que se apresentavam publicamente como artistas. Para entender este 

quadro histórico complexo, cheio de contradições e autonegações e deliberado 

 
717 Carlos se refere a um ditado (muitas vezes atribuído a Merleau-Ponty) que diz o seguinte: “A 
filosofia é uma ciência com a qual e sem a qual o mundo permanece tal e qual”. O que é uma 
provocação, como ele mesmo diz e, por isso mesmo, não pode ser ignorada. Tanto que, para 
responder a isso sugiro o livro dos professores Danilo Marcondes (PUC-Rio e UFF) e Irley Franco 
(PUC-Rio) exploraram esse assunto no livro “A Filosofia: O que é? Para que serve?”, recentemente 
publicado pela Zahar. Afinal, a própria filosofia tem como característica se colocar em questão, 
assim como a arte. 
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“nonsense” (recusávamos deliberadamente a substituir o mundo pelo significado 

do mundo - Merleau-Ponty) será preciso um esforço de “arqueologia dos saberes” 

(Foucault) a partir da qual será possível a reconstrução das complexas redes de 

pensamento do final dos anos 70 e início dos 80. Somente desta maneira será 

possível traçar a etiologia daquelas categorias de pensamento que orientavam, de 

forma pensada ou impensada, consciente ou inconsciente, as ações dos grupos de 

intervenção urbana e seus integrantes em São Paulo. Sem esta arqueologia de 

saberes corre-se o risco de se construir passado idealizado apenas com o objetivo 

de validação de certas racionalizações sobre um presente igualmente idealizado. 

A seguir um esboço de reconstrução da cena histórica dos anos entre 1976 e 1986 

com o objetivo de indiciar neste quadro (imperfeito e inacabável) as categorias de 

pensamento da época (1976-86): 

A Cena política internacional: O final da década de 1970 é marcado por dois 

movimentos políticos distintos e não conexos: do lado daqueles que contestavam 

o status quo permanecia um clima de descrença tanto em relação à democracia 

burguesa, ou democracia representativa, quanto em relação às velhas formas da 

esquerda (a confissão de culpa feita por Kruschev ainda repercutia). Alguns 

setores da esquerda mundial tentavam redefinir tanto os meios quanto os fins da 

luta política. Movimentos dos anos 50/60 tais como o feminismo, os movimentos 

de afirmação dos direitos civis dos negros e de outras minorias, as comunidades 

hippies, a defesa da liberdade sexual e a defesa da ecologia forneciam as bases de 

uma nova teoria política de contestação do ‘sistema’. De outro lado já se 

consolidava a reação ultraconservadora à direita que irá marcar as décadas 

seguintes. Foi marco simbólico do início desta virada ultraconservadora a eleição 

de Margaret Thatcher no Reino Unido (1979), e Ronald Reagan nos EUA (1980), 

ironicamente uma (ex) mulher e um (ex) artista. Eleitos para redesenhar a 

economia política conservadora que emerge do novo quadro econômico do 

capitalista internacional, a saber: a desvinculação do dólar do padrão ouro, a crise 

do petróleo e a crise do estado do bem-estar social na Europa. Começava a vaga 

neoliberal que prossegue varrendo do cenário político todos os laços de 
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solidariedade construídos desde o século XIX e que construíram o espaço social 

da cena política do século XX. 

A Cena Política Nacional: A presença de uma ditadura cívico-militar no Brasil 

explicitava as estruturas arcaicas e autoritárias da sociedade brasileira (ainda 

presentes nos dias de hoje). No cenário das esquerdas, a resistência armada já 

havia sido aniquilada por métodos brutais de terrorismo de Estado, e a esquerda 

tentava se reorganizar a partir das lutas sindicais e do reconhecimento dos 

movimentos sociais. Como estratégia para tentar superar as limitações impostas 

pelo terrorismo de Estado as vertentes ativas da esquerda caminharam para a 

unificação de suas pautas e ações em torno de um partido político que pudesse 

atuar no cenário institucional de abertura política que a ditadura cívico-militar 

conduzia desde 1974. O sonho de luta unificada durou pouco. O retorno dos 

exilados e auto exilados no final dos anos 70 contribuíram para o redesenho desta 

luta e as velhas rinhas entre grupos de esquerda tanto fez surgir um novo partido 

como ressurgir velhos partidos de oposição. Fragmentação das ações estratégicas 

dentro do movimento de oposição institucional à ditadura cívico-militar. Fora do 

cenário da política institucional o movimento estudantil, que desde meados dos 

anos 70 havia colocado seu bloco na rua, junto com setores mais radicais da 

esquerda intelectual teve papel fundamental na colocação de pautas mais radicais 

de contestação. Este cenário político complexo e cheio de contradições 

determinou os rumos da política institucional da abertura conduzida pela ditadura 

cívico-militar: Anistia ampla geral e irrestrita, redemocratização a partir de um 

parlamento redesenhado pelos engenheiros políticos do sistema, eleição indireta 

de Tancredo-Sarney.  

Cenário Urbano: No mundo o cenário urbano era caracterizado cada vez mais por 

um urbanismo voltado para circulação da mercadoria, do automóvel e da 

informação instituindo políticas de segregação de espaços sociais. (Marshall 

Berman Na floresta dos símbolos: algumas notas sobre o modernismo em Nova 

York in ‘Tudo que é Sólido Desmancha no Ar’).  São Paulo era (e é) exemplo de 

caos urbano. Políticas públicas voltadas para a especulação imobiliária causava a 

expulsão de camadas sociais mais pobres dos bairros mais tradicionais em direção 
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a uma periferia sem infraestrutura de qualquer espécie causando danos 

irreversíveis em áreas de mananciais e outras reservas verdes. A malha urbana 

voltada para o incentivo ao uso do automóvel causava a degradação tanto de 

áreas centrais quanto de bairros tradicionais da cidade. Morte dos rios urbanos 

transformados em esgoto a céu aberto ou canalizados. Transporte coletivo 

insuficiente e velho. Enfim a representação e materialização do arcaísmo político 

dentro daquilo que deveria ser a realização máxima de nossa modernidade. Caos 

Urbano. 

Cena educacional: Ensino básico materialmente precário fundado em princípios 

ultrapassados e autoritários, com a maioria da população em idade escolar fora da 

escola. Sistema universitário segregado do restante do sistema de ensino 

reproduzia a perversa desigualdade social brasileira para cumprir seu papel 

original: formar quadros para a burocracia política-administrativa do Estado. Dos 

gabinetes da burocracia educacional da ditadura cívico-militar surgiu um decreto 

que transformava todo o ensino médio em ensino técnico profissionalizante 

setorizado por áreas de conhecimento (humanas; exatas, ciências da natureza 

etc.), pois foi exatamente este decreto que permitiu o surgimento em São Paulo 

dos Colégios Equipe, Iadê e Vocacional que são exemplos até hoje de ensino 

humanístico e formador de consciência crítica. De outro lado assiste-se o 

surgimento de escolas técnicas como o Liceu de Artes e Ofícios e o 

Termomecânica que são exemplos de ensino orientado por ideologia tecnicista e 

comportamentalista, com os CEFETs entre os dois. Fora dos circuitos 

institucionais os movimentos de educação popular e de arte-educação - derivado 

da escolinha de arte do Brasil de Augusto Rodrigues - se juntavam para aprender 

das camadas populares suas formas de organização solidaria e expressões 

culturais próprias. Dar voz púbica àqueles que não estavam representados nos 

quadros da política institucionais por meio das linguagens artísticas. 

A Cena Artística: A cena artística paulistana no final da década de 70 e início dos 

80 era diversificada e multifacetada. A música popular brasileira, cronista maior 

de nosso cotidiano, clamava pela volta do irmão do Henfil, Refavelava e 

desbundava na vontade de dançar- Odara.  Depois de Walter Franco ter explodido 
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nossas cabeças. Marcus Pereira, reeditando e ampliando Mário de Andrade, nos 

apresentava as tradições populares brasileiras. O Punk rock ocupava os porões da 

cidade. A New wave chacoalhava os esqueletos pequeno burgueses nas 

danceterias dos jardins. Pequena burguesia que tramava a revolta dos babacas 

(Angeli) nas mesas do Ritz. A música independente ressoava e renovava a lira 

paulistana. No circuito de música erudita o festival de música nova nos atualizava 

das experiências eruditas mais radicais. No circuito de galerias a mesmice, os 

mesmos nomes sendo vendido e revendido. O curso de Artes Plásticas da FAAP 

e da ECA reunia em seu corpo docente a nata das artes plásticas contemporâneas 

brasileiras estimulando uma diversidade de expressões artísticas desde os 

suportes e técnicas tradicionais até as experimentações mais ousadas. A Escola 

Brasil e a revista Malasartes ensinavam as práticas e os princípios da arte 

conceitual. No MAC-USP a Jovem Arte Contemporânea abria espaço para 

experimentação sem limites, algumas galerias ousavam divulgar estas 

provocativas artes. A cooperativa dos artistas tentava organizá-los como classe 

profissional. A Bienal de 1977 trouxe o grafiteiro chique de Nova York e abriu 

espaço para novos artistas e novas manifestações artísticas. Havia uma seção 

denominada o “Muro como suporte” outra com o nome de “Arqueologia do 

Urbano” que expunham as experimentações artísticas em espaços urbanos. O 

Colégio Iadê inscreveu seus alunos, adolescentes de terceiro ano do curso técnico 

de comunicação visual, para fazer arte em meio aos artistas desta Bienal. (Se as 

expressões mais agudas da arte contemporânea embutiam o convite para que 

todos se tornassem artistas, aceitamos o convite.) O teatro, apesar dos pesados 

ataques que havia sofrido da censura e das milícias de extrema direita em passado 

recente, prosseguia vigoroso instigante e provocativo nos palcos da cidade. Por 

desejar estar cada vez mais perto da cultura popular o teatro busca novos espaços, 

como escolas da periferia, sindicatos, quadras em praças públicas, tenda de circo 

e a Rua. (De novo: fomos os últimos!). Teatro Oficina reabre suas portas, 

rebatizado: Te-Ato Uzina/Uzona. Teatro Vento Forte muda-se para São Paulo 

trazendo os fortes ventos da imaginação. PLan K, grupo Belga que se apresenta 

em São Paulo, explora os territórios fronteiriços entre as linguagens e rompe os 

limites da percepção. Ainda em formação XPTO preparava seu teatro 
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experimental para São Paulo enquanto Asdrúbal trazia seu trombone para a 

Paulicéia desvairada. Nas Ruas poetas e escritores vendem seus livros de mão em 

mãos bares, fila de cinema e teatro. Mashao Ohno, refinado editor publicava as 

experimentações poéticas do grupo concreto. Ligia Clark retorna ao Brasil em 

1976 para nos ajudar a construir nosso corpo coletivo. No cinema uma vigorosa 

produção marginal e independente em diversos formatos circulava em salas 

alternativas, tendas ao ar livre e cine clubes. O festival internacional de cinema de 

São Paulo nos colocava a par das novas produções e relembrava os autores do 

passado. Pude ver todo Pasolini (Êxtase). Os primeiros videomakers alcançavam 

as telas da televisão comercial e espalhavam suas videocriaturas e outros 

experimentos pelas galerias e palcos a cidade. SESC Consolação (encontro de arte 

independente, projeto Pixinguinha) e Pompéia (Fábrica do som de Tadeu Jungle e 

Walter Blackberry) começam a se destacar na cena cultural como alternativa às 

conservadoras políticas públicas oficiais. No bixiga, na esquina da Consolação com 

a Paulista e nos arredores da Praça Roosevelt as ruas do centro de São Paulo 

foram tomadas por multidões de jovens de bairros distantes que queriam para si 

a cidade. Em todo o lugar crescia a vontade de pertencer, de fazer algo e de se 

apossar da cidade e seus espaços públicos. Os primeiros grafites assinados, os 

lambe-lambe poéticos, as intervenções urbanas são partes importantes deste 

movimento coletivo. 

A Cena Intelectual brasileira: As universidades públicas eram o centro do debate 

intelectual que era rico e diversificado. Nela se podia encontrar ainda o velho 

marxismo dogmático, subdividido em suas tradicionais correntes - leninismo, 

trotskismo stalinismo, maoismo – ao lado de velhos liberais e de representantes 

da nova esquerda. No departamento de filosofia e em outros grupos a ousadia de 

Foucault em negar o papel de vanguarda política à intelectualidade fazia escola: 

Vamos dar voz a quem não tem. Os Centros e Diretórios Acadêmicos das 

faculdades de Filosofia, Arquitetura e Urbanismo e Escola de Comunicação e 

Artes, corações do movimento estudantil, contribuíam com o debate fazendo 

circular em cadernos mimeografados textos e autores, traduzidos por alunos, que 

a academia ainda não lia. Li pela primeira vez W. Benjamin e Adorno em cadernos 

do CAF. Li pela primeira vez o ‘Anti-Édipo’ de Deleuze em uma cópia 
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mimeografada. Li pela primeira vez ‘Sociedade do Espetáculo’ em uma cópia 

distribuída pelo pessoal do ‘Liberdade e Luta’. Se a grande imprensa continuava a 

repisar seus velhos manuais liberais e moralistas, a imprensa alternativa veiculava 

todas as correntes de pensamento aprofundando e enriquecendo o debate 

político com pautas mais amplas e análises do contexto brasileiro balizado por 

conceitos mais refinados e atualizados. Nas revistas alternativas de poesia, 

literatura, artes e cinema todas as correntes estéticas e todas as modalidades 

artísticas. “Malasartes” e “A Parte do Fogo” me informaram sobre a arte conceitual 

daqui e do mundo. Tomei contato pela primeira vez com a expressão ‘Intervenção 

Urbana’ por meio de uma fotorreportagem com o ‘Grupo Viajou sem Passaporte’ 

publicada no Número 6 da revista Cine Olho de 1979, foi quando descobri que 

algumas coisas que fazia na rua tinha nome e antecedentes (criminais?!). O 

movimento de antipsiquiatria e antipsicanálise dos anos 60 ainda reverberava em 

terapias alternativas baseadas em uma mescla de anticomportamentalismo, 

orientalismo e técnicas de ressensibiização corporal e espontaneísmo (Jung, Reich 

e Guatarri e Roberto Freire) se mesclavam com propostas artísticas em busca de 

um novo corpo desautomatizado e ressensibilizado que iria construir o novo corpo 

coletivo. 

A Cena Intelectual Internacional: a cena intelectual internacional do final dos anos 

1970 dava continuidade aos esforços de revisão crítica da noção de racionalidade 

iluminista que, desde a década de 1930, parcela da intelectualidade europeia e 

americana empreendia. Autores como Marcuse nos EUA, Haberman na Alemanha 

atualizavam e aprofundavam a crítica à indústria cultural e à sociedade de massa 

e seu homem unidirecional. Merleau-Ponty e outros prosseguiam a 

reconfiguração fenomenológica da razão cartesiana nos limites do idealismo. 

Foucault e Deleuze em Paris tentavam reconstruir todo edifício filosófico 

ultrapassando os limites epistemológicos do idealismo (pensamento sem sujeito) 

a partir de suas revisões críticas da obra Nietzsche.  

Foi neste cenário extremante diversificado, variado e contraditório, muitas vezes 

paradoxal, muitas vezes sem sentido algum, que os grupos de intervenção urbana 

começaram a atuar. Não saberia dizer quais as motivações de outros grupos. 
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Quanto ao Manga Rosa este se constituiu como grupo, primeiro para dar voz e 

vez a literatura marginal no contexto dos da contracultura. E em sua segunda 

formação o grupo se constituiu como investigador das linguagens plásticas e 

visuais tendo como referência o corpo da cidade sem intenção de falar em nome 

de quem quer que seja, sem intenção de representar qualquer aspiração política 

universal e sem propor qualquer programa estético-político unidirecional que 

visasse estabelecer normas do bem fazer artístico ou instaurar novo patamar de 

sensibilidade. Ocupamos nosso espaço in urbe et orbis. Não queríamos ser 

movimento nem orientar os carnavais. Queríamos mesmo é bailar todos os 

carnavais. 

“Primeiro passo /conquistar espaços/ Tem espaço à beça / ocupe se vire” 

[Torquato Neto – Liberato Cantábile in Últimos dias de Paupéria (Org. Wally 

Sailormoon), 1973 pg. 36.], foi extraído de um cartaz programa do Teatro Oficina. 

O que nos atraiu neste texto de Torquato Neto, que usamos no outdoor que abre 

o evento “Arte ao Ar livre/Manga Rosa ao ar livre”, é a indeterminação do sujeito. 

A frase se dirige a todos sem ser específico para ninguém, instiga, mas não orienta. 

“Ocupe e se vire”. Ninguém, muito menos nós, irá te dizer o que fazer com o 

espaço conquistado. És Livre. Experimente sua liberdade. Esta talvez seja a única 

crença, ou ilusão que nos restou: Liberdade, assim mesmo difusa e sem definição, 

Anárquica. Porém passível de apropriações política conservadora ou mesmo 

individualista. 

Para a segunda parte de sua pergunta, podemos responder sim e não. Na primeira 

formação, quando o Grupo Manga Rosa se dedicava a difusão do ideário 

contracultura, e a divulgação da literatura marginal o grupo interagia 

constantemente com os poetas, escritores, e músicos e outros artistas 

independentes. Em sua segunda formação, quando o Manga Rosa iniciou os 

trabalhos de intervenção urbana os Grupos Viajou sem Passaporte e 3Nós3 já 

tinham pelo menos três anos de existência e já haviam realizados a maioria de suas 

intervenções, outros grupos tais como o Tupinãodá, entre outros, assim como 

artistas isolados como Alex Valauri, Carlos Matuck, Bill Gibon e outros também 

atuavam na cena urbana paulistana com seus grafites conceituais. Nós do grupo 
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Manga Rosa convidamos estes grupos e artistas para participar do evento Arte ao 

Ar Livre / Manga Rosa ao Ar Livre e a partir de então passou a haver algum tipo 

de colaboração esparsa. Entre os grupos 3Nós3 e Viajou sem Passaporte havia 

uma cooperação mais estreita uma vez que todos os integrantes destes grupos 

eram alunos da ECA-USP na mesma época. Esta cooperação entre eles estreitou-

se ainda mais quando os integrantes do Viajou sem Passaporte fundaram o CLE-

Centro Livre de Expressão. 

Por fim, o mito de cooperação total entre os grupos de intervenção urbana (70/80) 

surgiu quando Hudnilson Jr deu entrevista para a pesquisadora Taísa Palhares que, 

em 199(?) elaborou o primeiro dossiê sobre intervenção urbana em São Paulo para 

o MAC-USP. Nesta entrevista Hudinilson, alma sempre generosa e bondosa, fez 

questão de citar o Manga Rosa no rol de uma cooperação total entre todos os 

grupos. Um exame mais atento da documentação disponível confirmará apenas 

parcialmente esta afirmação do generoso amigo.  

Patricia: Alguns críticos da época (Arte em Revista) consideravam as ações dos 

coletivos de arte independente como “irracionais”, pois elas não estavam 

vinculadas ao mercado da arte e nem à arte política “stricto sensu”. O que você 

acha de tal afirmação? 

Carlos: No contexto cultural do final dos anos 70 a crítica sistemática ao 

racionalismo iluminista, responsabilizado pelas principais barbáries do século XX, 

já se havia vulgarizado a ponto de se tornar hábito cultural impensado. Não 

poderia haver ofensa maior do que dizer para alguém: - “Você racionaliza demais”. 

“Você é muito racional”, estas e outras frases similares significavam dizer para 

alguém que ela não estava aberta para novas experiências sensoriais, corporais e 

sexuais. Discursos políticos de conscientização de classe eram rechaçados como 

forma ultrapassada, porque autoritária, do fazer político; reafirmar pública e 

coletivamente a própria sexualidade significava afirmar o primado do desejo sobre 

a razão e, portanto, era a afirmação - acreditávamos - de uma nova forma de se 

fazer política (Ver catálogo da exposição “Perder La Forma Humana. Uma imagem 

sísmica dos anos oitenta na América Latina.”) Política do corpo com o corpo na 

política. Fazer arte fora dos muros dos espaços institucionais da arte, outra 
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herança dos anos 60, sem depender do aval da burocracia cultural-estatal ou das 

instituições artísticas vinculadas direta ou indiretamente ao mercado das artes era 

antes uma afirmação de independência e autonomia radicais com ampla 

implicação política, pois representava o desejo de libertar os processos de criação 

e de imaginação das amarras romântico-burguesas. Tomar o espaço público das 

cidades com eventos de anti-arte significava querer devolver a produção da arte, 

isto é, do imaginário, para a coletividade de onde ela havia sido raptada pelo 

individualismo fundador da modernidade. Fazer arte em grupo significava atacar 

o fundamento ético e político da arte burguesa (Arte com expressão da 

individualidade). Rir de tudo isto era a mais radical afirmação do humor como força 

libertadora da caretice geral. Portanto, se a crítica citada estivesse sendo dirigida 

ao Grupo Manga Rosa e a outros grupos de intervenção, seria entendida antes 

como um elogio, um grato elogio.  

Porém, tenho que expressar, novamente, algumas dúvidas: o texto citado teria 

realmente em vista os trabalhos do grupo Manga Rosa e de outros grupos de 

intervenção? Ou ele se referiria a outras manifestações artísticas do mesmo 

período? Não sei responder.  

O nº 8 da Arte em Revista (198?) dedicou seu número ao tema da arte em outdoor 

e, apesar de focado no evento organizado pelo MAC-USP, cita o evento Arte ao 

Ar Livre assim como o grupo Manga Rosa e outros diretamente. Nas entrelinhas 

de alguns textos pode-se ler com facilidade tanto o preconceito em relação à arte 

feita para outdoor quanto aos grupos de intervenção urbana. Menos a ideia de 

arte no espaço urbano e mais a ideia de arte em grupo era o que incomodava. Isto 

sim era tratado como uma espécie de anátema em relação aos fundamentos da 

grande Arte, fundamentos que sobrevivia mesmo na contestatória arte 

contemporânea: ‘Arte é a expressão da rica interioridade de indivíduos dotado de 

genialidade’. Na atual onda de perseguição autoritária aos grafiteiros/pixadores, 

Belo horizonte e São Paulo tentam tipificar o “crime” por meio da lei de 

“associação criminosa”, em outras palavras atacar-se-á preferencialmente aos 

grupos, ou coletivos com se prefere hoje, porque a essência da ética neoliberal é 

impedir a formação de quaisquer laços ou formas de solidariedade. Iaco Viana, 
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artista plástico que escreveu o nome do Prefeito de São Paulo sobre as paredes 

cinza, que velaram os grafites, só não foi enquadrado em inquérito (inquisição?) 

do DEIC porque provou estar agindo só e não em grupo. 

 Patricia: As intervenções urbanas dos coletivos de arte independente foram uma 

contraposição ao contexto urbano funcional e autoritário instaurado pelo regime 

civil-militar em São Paulo? Na sua opinião, qual foi a importância dessas ações na 

produção do espaço social da cidade? 

Carlos: De novo a questão me suscita dúvidas: Seria totalmente correto afirmar 

que o ‘contexto urbano funcional e autoritário’ da cidade de São Paulo foi 

‘instaurado’ pela ditadura cívico-militar? Este caráter (dis)funcional e autoritário da 

cidade de São Paulo não seria resultado de processo histórico que remontaria à 

sua própria fundação? Pelo menos foi isto que entendi da leitura de Raízes do 

Brasil (O semeador e o ladrilhador) de Sérgio Buarque de Holanda.  As gestões 

municipais da cidade de São Paulo diretamente ligadas à ditadura cívico-militar, 

assim com as gestões ligadas à ditadura Vargas, se empenharam em processos 

modernizadores de caráter conservador, isto é, processos modernizadores que 

não afetavam as apropriações oligárco-ruralista do espaço urbano (a Avenida 

Paulista foi construída com centro de vivendas da oligarquia cafeeira) sempre 

guiados pela lógica do capital (especulação imobiliária, supremacia da circulação 

da mercadoria por meio de automotores, a cidade como suporte da informação 

circulante etc.), neste sentido sim a ditadura cívico-militar instaura um novo 

patamar de (dis)funcionalidade autoritária, da qual ainda não saímos, que 

aprofunda as desigualdades sociais por meio da intensificação do processo de 

segregação espacial das camadas mais pobres da população paulistana. 

Neste sentido é lícito falar que as intervenções urbanas, assim com outras ações 

tais como a circulação da literatura marginal, os lambe-lambes, o teatro e as 

apresentações musicais de rua, os grafites ou as ocupações espontâneas de ruas 

do centro de São Paulo, por exemplo, são uma tentativa de contraposição ao uso 

hiper-regulado do espaço urbano da metrópole. “Tem espaço à beça / Ocupe e se 

vire” é uma clara manifestação deste desejo de se apropriar do espaço da cidade. 

Sinalização (De) Formativa o mais radical desejo de interferir na 
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(dis)funcionalidade autoritária da comunicação visual da cidade. Este trabalho se 

inspirou em uma passagem do artigo “Koll Killer...” de Jean Baudrillard no qual ele 

relatava a experiência dos insurretos da primavera de Praga (1968) que, diante da 

marcha dos tanques soviéticos, alteraram as placas indicativas de trânsito e de 

identificação das ruas desorientando a marcha da cavalaria (mecanizada) 

vermelha. Ressalte-se que isto não impediu a repressão soviética e a subjugação 

da Iugoslávia ao bloco soviético. A partir deste relato ficamos imaginando o que 

seria se substituíssemos todas as placas de comunicação funcional da cidade por 

placas inteiramente disfuncionais? 

O que importa agora é um pouco de reflexão sobre estes eventos de quase 

quarenta anos atrás. A ideia de que as intervenções urbanas possam ter 

determinado de alguma forma, mínima que seja a “produção do espaço social da 

cidade” me parece um exagero mais propício à satisfação de egos narcísicos do 

que uma realidade de fato. (Ah! Dúvidas, por que me persegues?). Uma avaliação 

isenta de ilusões idealistas, isenta de pré-juízos, e principalmente isenta de 

vaidade egoísta, terá que reconhecer - impelido pela coragem de dizer a verdade 

(Sócrates relido por Foucault) - que as ações de intervenção urbanas pelo seu 

caráter efêmero e deliberadamente sem sentido de modo algum determinaram a 

“produção do espaço social da cidade”, mesmo considerando seu desejo juvenil de 

rebeldia.  

Sendo um pouco mais condescendente com as práticas de intervenção urbana 

(acordei de melhor humor hoje) poderia dizer que participamos no final dos anos 

70 e início dos 80, de maneira ativa num movimento coletivo (de todos sem ser 

específico de ninguém) que expressava da melhor forma possível a ‘vontade geral’ 

de uma redemocratização da sociedade brasileira. Deste movimento coletivo - por 

isso sem autores, mas com múltiplos protagonistas – participamos dizendo: - Olhe 

para o espaço público das cidades ele também pode ser apropriado pelos seus 

moradores. “Ocupe se vire”. 
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