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A PERFORMATIVIDADE NO
ESPAÇO PÚBLICO
MEDIAÇÃO

Christina Fornaciari – UFV

A PERFORMATIVIDADE NA/DA RECEPÇÃO ACIDENTAL
Cecília Lauritzen Jácome Campos
UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI

- URCA

Trata-se de um recorte da tese em andamento, intitulada “A recepção acidental no teatro performativo urbano contemporâneo”, que pretende
definir aspectos característicos da recepção do teatro performativo em
meio ao espaço urbano. O presente trabalho apresenta determinadas
abordagens que buscam compreender o espectador da rua, salientando o
caráter acidental das manifestações teatrais de cunho performativo. Nesse
sentido, pergunta-se: como pensar os modos de leitura do espectador
acidental frente à performatividade não apenas teatral, como do próprio
espaço urbano? Para contribuir com a discussão, são abordados os escritos
de teóricos tais como Flávio Desgranges, André Carreira, Paul Zumthor,
Josette Féral e Ronaldo Entler.
Palavras-chave: Espectador. Espaço público. Teatro performativo.
Recepção.

CORPOÁSIS: PRÁTICA PERFORMATIVA DE DANÇA
CONTEMPLATIVA EM ESPAÇOS PÚBLICOS
Diego Pizarro
INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

- IFB
- UFBA

Este trabalho tece reflexões corporalizadas sobre a prática performativa CorpOásis
em Brasília-DF. A proposta surge como inspiração na Prática de Dança
Contemplativa (PDC) desenvolvida pela norte-americana Barbara Dilley, cuja
estrutura foi vivenciada pelos integrantes do CEDA-SI – Coletivo de Estudos
em Dança, Educação Somática e improvisação por cinco anos em diversos
locais e contextos. A PDC é uma estrutura de improvisação em dança que responde basicamente à seguinte pergunta: “Quais danças podem surgir a partir
de estados meditativos?”. Assim, ela se divide em quatro partes que fluem
em conjunto. No primeiro momento é realizada uma meditação sentada;
posição sentada, adentrar o espaço e fazer o que cada pessoa precisa após
a prática meditativa); em seguida há o retorno à calma (mais alguns minutos
de meditação) e, por último, o Espaço Aberto. Nesse último momento, as
pessoas entram e saem quando quiserem do espaço delimitado e dançam,
cantam, caminham, interagem, escrevem, desenham, deitam-se, ou seja, dão
vazão à performatividade estimuladas por estados meditativos. Como finalização, todos voltam à calma ao redor do espaço e encerram a ação. A partir
dessa estrutura básica, que se abre para diferentes formas de organização,
CorpOásis torna-se um convite para expandirmos nossos corpos em sua multiplicidade transcendental, promovendo atravessamentos entre Corpo Físico,
Corpo Mental, Corpo Espiritual e Corpo Energético para fazer mover sentidos,
estados e discursos nos espaços públicos. Cabe ressaltar que a diminuição
do ritmo fisiológico provocado pela meditação, além de ser procedimento da
PDC, configura-se como processo da coreopolítica em relação aos excessos
da contemporaneidade; excessos tecnológicos, opinativos, argumentativos,
imagéticos, violentos, corruptivos e excessos de movimento e som; somente
para citar alguns deles.
Palavras-chave: Prática de Dança Contemplativa. Meditação.
Performatividade. Corpo político.

O DESEMPENHO DAS FORMAS E DA AÇÃO NA NOÇÃO DE
PERFORMATIVIDADE
Fabio Kinas

UNIVERSITÉ DE FRANCHE - COMTÉ ( FRANÇA)

Proponho um questionamento sobre a atividade de se atravessar formas
ou ações (performatividade). O espaço público é o lugar de transito e deslocamento das mercadorias, sejam estes produtos seres humanos ou
objetos. O mercado se estabelece em meio ao espaço público e as ruas são
os lugares públicos de ligação entre o privado-particular e as sociedades privadas, industriais ou comerciais. A artista (pessoa) investe e atravessa este
espaço que é o lugar da performatividade do valor no sistema social capitalista. A artista então reveste de performatividade suas ações que serão
assimiladas, vistas ou “digeridas” sob uma ótica de performance e desemestas diversas noções de desempenho e performatividade dentro das poéticas artísticas. O objetivo geral da minha pesquisa é estabelecer parâmecamente, pretendo contribuir com uma critica do valor e da performance
como motores e dispositivos do capitalismo contemporâneo. Um parte do
trabalho é questionar o dispositivo artístico no espaço público, consequentemente ligar este dispositivo à “norma” da performatividade nas noções de
desempenho político, econômico, artístico e social. Para questionar a performatividade em relação à noção basilar de desempenho, proponho trazer
análises teóricas sobre estas questões e assim fomentar com as pessoas
participantes do GT um levantamento de ações artísticas que problematizem as relações entre espaço público, performatividade e produtivismo
capitalista através da noção de valor. Questionando ainda, como se manifesta o processo de valorização dos capitais artísticos, mercantis, amicais,
éticos ou amorosos. A performatividade de formas e ações podem ser consideradas dispositivos de valor do capital nos espaços públicos?
Palavras-chave: Valor. Performance. Critica. Economia

CORPOLÍCIA: PERSPECTIVAS DE PERFORMANCE
TRANSGRESSORA NO ESPAÇO URBANO
Julia Silva Remor de Oliveira
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

- UFRJ

O presente trabalho busca possibilidades de pensar os atravessamentos
sobre o corpo do sujeito urbano, onde encontram-se vetores de ordem que
coexistem – a cidade e a polícia. Este trabalho teórico-prático parte de exemplos de procedimentos performáticos que produzem dissenso e cujo atravessamento coreopolicial torna-se parte do dispositivo. Além disso, busca-se o diálogo com o estudo crítico dos planejamentos urbanos contemporâneos, onde traremos as autoras Paola Bereinstein Jacques, Fabiana Dultra
Britto e André Lepecki para sustentar a análise da relação destes vetores de
ordem. Assim, cidade e polícia compõem dois comandos coreográficos que

racismo. Configurando a cidade-espetáculo que transforma o que é urbano
em mercadoria e coloniza subjugando ao corpo a limitação de sua expea polícia sob uma perspectiva de sua performatividade, enquanto ordenadora do espaço urbano como indica o conceito de coreopolícia, na ideia de
atuando como mediadora dos limites e intensidades da corpografia. Para
tal análise traremos duas performances do Coletivo ETC, do qual a presente
autora é integrante, e a performance
da Cubana Tania Bruguera.
Foram elencados esses procedimentos performáticos, pois ambos esbarram
ou remontam criticamente a função coreográfica da polícia e podem ajudar
a pensar a relação de forças que o enfrentamento entre arte e coreopolícia
produz. Portanto, ao analisar a coreógrafa do complexo chão urbano busca-se tensionar o lugar da arte na cidade, podendo ocupar um território de
produção de corpos insubmissos e formulação de caminhos de fuga, que
buscam apreender os espaços urbanos de uma forma não-espetacular.
Palavras-chave: Performance. Cidade. Coreografia. Polícia. Dissenso.

Wagner Lacerda de Oliveira
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

- UFBA

É um projeto de doutorado na linha de pesquisa em processos artísticos em
Artes Visuais PPGAV UFBA tem com objeto de estudo a performance urbana
coletiva colaborativa e relacional na cidade de salvador inciativa do artista
visual e professor da Escola de Belas Artes da UFBA Wagner Lacerda com
alunos Alzira Moura, Amanda Barbosa, Ednete Sacramento, Indira Ghandy
Souza Jade Silva, Norma Cavalcante, Paulo Filho ,Suzana Costa e convidados
Rodolfo Carvalho, Monique costa, katia Lanto, Jenny Muller contextualizada
nas questões do arquétipo feminino que traz muito além da delicadeza
,doçura, e submissão feminina,mas promove aspectos de força empoderamento e ativismo pacifico e feminista dentro da segunda cidade mais violenta do Brasil GLBTfóbica, misógina, intolerâncias raciais e religiosa pontos
que só causa o isolamento e medo das pessoas. Nesse aspecto Cidade
Rosa busca, através de ações, performances e happenings uma atmosfera
de acolhimento, diversidade, amor e dialogo com Salvador. Com metodologia de movimento autentico procuramos dialoga com improviso por vias
de um corpo individual associado ao corpo coletivo, corpo politico, corpo
Vestimos cor de rosa choque, que é uma cor relacionada ao amor incondicional, ao plano sutil e ao mesmo tempo num tom forte que nos traz forca, e
proteção e associado ao preto traduz o luto a todos estes problemas sociais
citados. Improvisando com a rua , os transeuntes andamos pelo centro
da cidade Largo dois de julho Praça da Piedade, Dique do Tororó, Canela,
versões. Recebemos importantes resultados muito mais acolhimento que
agressividade , vindos de moradores de rua que desabafam suas inquietações sociais e com poesia nos abraçam nesta causa.
Palavras-chave: Cidade. Arquétipo. Feminino.
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ARTE COMO PROVOCAÇÃO
POLÍTICA NO ESPAÇO
PÚBLICO
MEDIAÇÃO:
Fabio Salvatti - UFSC
Daniela Amoroso - UFBA

OCUPAR É RESISTIR: XØKE É AÇÃO DIRETA DE
PROVOCAÇÃO E PRODUÇÃO INDEPENDENTE E GRITA QUE
“HAJA O QUE HOUVER, HAVERÁ ARTE DE GUERRA NAS
RUAS DA ILHA DO DESTERRO”
Bárbara Teles Cardoso
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA

- UDESC

A cidade está à venda, o Mercado Público é revitalizado: o fast food toma
lugar do antigo restaurante de comida típica e acolhe, re$peitosamente, a
gentrificação; enquanto isso um grupo monocromático carrega um sofá até
Bobs Tainha. O principal jornal da capital pergunta: “Quem são aqueles mascarados e porque carregam placas que dizem ‘Mercado à venda’?”. O relato
formalmente alguns dos experimentos de intervenção no cotidiano da
cidade realizados pelo ETC. Na ilha do Desterro (vulgo Florianópolis) não
há verba para a Cultura fora de politicagens, grandes eventos-palanques,

de pessoas, agrupadas pelo interesse comum de intervir artística e politicamente nos espaços da cidade, insatisfeitas com o descaso das entidades
que deveriam defender a eficácia das políticas públicas culturais, voltam-se
para a ação direta: surge a XØKE :: Mostra Independente de Arte de Guerra.
A partir da análise desse conjunto de ações de intervenção e ocupação do
espaço público urbano, articulada de modo independente pelo ETC e colaboradores, pretende-se refletir sobre sua possível contribuição no horizonte
de uma luta em favor do direito à cidade. Será traçado um panorama que
exponha a trajetória da XØKE, suas atividades e modo de produção, e, no
diálogo com autores que abordam questões referentes ao direito à cidade,
usos e contra-usos dos espaços, busca-se compreender melhor de que
forma as ações diretas de ocupação, que intervém nos espaços públicos,
dos espaços, afrontando a lógica usual de consumo, no sentido inverso à
gentrificação.
Palavras-chave: Ocupação. Espaço público. Produção independente.
Direito à cidade.

BRAVA COMPANHIA E ARTE PÚBLICA: NOVAS
POSSIBILIDADES DE AÇÃO POLÍTICA A PARTIR DA
EXPERIÊNCIA DA LEI DE FOMENTO AO TEATRO PARA A
CIDADE DE SÃO PAULO
Cristiane Malagoli Taguchi
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

- UNICAMP

O presente trabalho apresenta um estudo de caso, tendo como objeto o trabalho artístico da Brava Companhia (grupo de teatro da cidade de São Paulo/
SP, com mais de dez anos de atividade) em relação às comunidades onde
o grupo está inserido e por onde se apresenta. A Brava Companhia é um
e políticas em bairros da periferia da capital paulista. Grande parte dessas
ações, fomentadas pela contemplação de projetos do grupo, inscritos na Lei
de Fomento ao Teatro para a Cidade de São Paulo e pela extensa pesquisa
da Brava acerca das técnicas e princípios brechtianos para a cena. Na base
da criação do grupo está a militância político-cultural em bairros da zona Sul
de São Paulo; trabalho esse realizado por meio de oficinas teatrais, debates,
palestras, assembleias populares, ocupação e manutenção de um espaço
cultural, público e coletivo chamado Sacolão das Artes durante dez anos.
função da arte na nossa sociedade e da relação entre a elaboração estética
e o pensamento político. O último trabalho do grupo intitulado JC procura
refletir precisamente sobre essas questões. A pesquisa tem como metodoCamargo Costa, Sérgio de Carvalho, entre outros; os Cadernos de Erros da
Brava Companhia; entrevistas com membros do grupo e analises de espetáculos da Brava Companhia e dos projetos contemplado na Lei de Fomento
ao Teatro para a Cidade de São Paulo.
Palavras-chave: Teatro político. Brava Companhia. Lei de Fomento ao
Teatro para cidade de São Paulo.

TRAJETO INCERTO
Dayse Cristina Amaral Santos
Dorivana do Socorro Martins
José Dantas Pereira Neto
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

- UNIFAP

Trajeto Incerto é um trabalho teórico-prático que relata o processo de intervenção urbana, termo utilizado para fazer relação com a arte contemporânea no espaço das cidades, de um modo que haja uma ressignificação do
lugar, e os artistas são considerados responsáveis políticos de modificação
pública. O objetivo deste trabalho foi provocar reflexão sobre a valorização
da vida e a conscientização do ser humano como agente principal dessa
valorização, tanto pela população, quanto pelas autoridades locais. Como
objeto de estudo optou-se por uma importante rodovia, localizada no bairro
Jardim Marco Zero na cidade de Macapá, Estado do Amapá, onde acontecem
muitos acidentes fatais, com pessoas, que em sua maioria são ciclistas trabalhadores da construção civil, empregadas domésticas ou esportistas.
A rodovia tem baixa luminosidade tornando-se perigosa para todos que
nela transitam, por não haver ciclovia ou ciclofaixas, colocando os ciclistas
em risco constantemente ao lado dos veículos grandes ou pequenos, como
pedestres esporádicos ou os moradores das áreas próximas a rodovia e
que precisam atravessá-la para pegar o ônibus se arriscam entre os carros
E com o intuito de ocupar um espaço – incomum para propor as mais
variadas reflexões sobre a valorização da vida, buscando através dessas
reflexões, identificar o papel e o lugar da arte e do artista como provocadores políticos no espaço público. E para isso, utilizou-se como aporte teóser utilizado como ferramenta de apoio aos processos de intervenção em
espaços públicos, porém, sua viabilização não é imediata, demanda tempo,
mas, como ferramenta de apoio ao processo, poderá trazer resultados
positivos significativos. É também um método de abordagem do espaço tal
como é vivido, já que a intenção foi identificar e interpretar as estruturas da
senta sem qualquer pré-julgamento por parte do pesquisador. Os dados

foram obtidos por meio da observação da reação da população que transitava pelo local. Com base nos resultados obtidos, elaborou-se um estudo
preliminar de conscientização cuja discussão encontra-se em andamento,
na forma de investigação ação, com a comunidade.
Palavras-chave: Intervenção Urbana. Fenomenologia. Rodovia.

HÉLIO OITICICA E A DESCOLONIZAÇÃO DO PENSAMENTO
Everton Lampe de Araujo
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA

- UDESC

Hélio Oiticica realizou diversas atividades coletivas e colaborativos ao longo
de sua carreira e que muitas vezes passam despercebidas na aproximação
e experimental de tais investigações em espaço urbano. Durante a ditadura
tadas pelos artistas e seus modos de articulação coletivos frente à realidade
Apocalipopótese
Orgramurbana
no compartilhamento parcial da pesquisa de mestrado realizada no PPGT
acontecimentos são costurados a partir da condição precária e marginalizada de determinada arte brasileira e sua configuração política, ao produzir
efemeridades descolonizadas, no trânsito da arte e vida, e discorrer acerca
da linguagem, estética e espacialidade em que determinados eventos se
instauraram como produção de acontecimentos políticos. O recolhimento
de diversas matérias como relatos, jornais da época e reverberações de
tais eventos, assim como a articulação teórica e vivencial do pesquisador
enquanto artista em espaço urbano, possibilitaram a estruturação de um
renças configuram problematizações das estratégias artísticas sobre como
produzir potencialidades políticas efetivas/afetivas em experimentações
coletivas hoje.
Palavras-chave: Brasil. Hélio Oiticica. Performatividade. Espaço público.
Política.

DESOBEDIÊNCIA CÊNICA: PROVOCAÇÕES POÉTICAS EM
ESPAÇOS URBANOS
Frederico Alves Caiafa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

-

UFOP

Desobedecer às ordens estipuladas a arte e a seus locais específicos parece
ser primordial às produções contemporâneas exatamente por ressaltarem
o fato de serem filhas indóceis de forças de insurreição. A experimentação
que percebemos estar sintonizado à arte urbana e as diversas linguagens
ou mesmo às artes de intervenção, de composição e instalação de outros
artistas e coletivos – que fazem uso da urbanidade como cenário ou até
ao artista e ao cidadão. Como a arte pode criar campos de tensões entre o
artista, sua obra os passantes e tudo o que configura o espaço público. Seu
feitor precisa saber como reinventar seu existir em um espaço hostil, o exercício político de manter sua presença, vândala, criminosa, poeticamente
incorreta. Confeccionamos nossa pesquisa fazendo uso de uma cartografia
analítica como um rizoma reflexivo para abarcar as diversas atividades

liberdade de não se apregoar a rótulos. Mas por se dedicar profundamente
a campos que se abrem a diversas linguagens e, portanto, há um caráter
desobediente nestas atividades. Liminaridade entre arte, política e filosofia
criando pontos que associam terrorismo poético, artivismo, escrache, etc.
como atos de expressão transgressora que se executam nas fendas da
cidade, anomalia instaurada na arquitetura. Se o sistema massacra o sujeito
ser a resposta popular mais óbvia. Se o espetáculo é característica do cotidiano, desobedecer é urgente.
Palavras-chave:
de Espetáculo. Terrorismo Poético.

O SENTIDO POLÍTICO E POÉTICO DO ESPAÇO DA CIDADE:
METODOLOGIAS E ABORDAGENS DE JOGO
Liliane Ferreira Mundim
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

- UNIRIO

Essa pesquisa tem como um dos focos principais estabelecer um diálogo
amplo e irrestrito com o espaço urbano e todos os elementos que dele
fazem parte, tendo o Jogo e suas inter-relações epistemológicas como
possibilidades investigativas. Diversos são os atravessamentos no espaço
urbano. No que tange ao fazer artístico, se delineiam em ocupações, intervenções pontuais ou incidentais, passando por múltiplos projetos que se
utilizam da cidade como um espaço para a expressividade, abordando de
criação. Jogar no espaço da cidade é buscar um “estado de jogo” disponível
para vivenciar e experimentar diversas formas de ocupação e apropriação,
visto que esse é um espaço de atravessamentos múltiplos, simultaneidade
de situações, fluxo ininterrupto, mudanças bruscas, rupturas, imprevisibilidade; fatores que podem gerar conforto, desconforto e tensão, entre outras
sensações. A cidade é um corpo vivo e pulsante e é fluxo permanente. As
mico tiveram como base a exploração do espaço da cidade como indutor
e fundador do Jogo, na perspectiva de realizar um exercício amplo e irrestrito de escuta para a paisagem urbana. Tais procedimentos, inseridos nos
os estudos e pesquisas de Jogo propostas pelo pensador e professor Jean
se trilhar e descobrir as fissuras e brechas visíveis e invisíveis do espaço da
cidade. Especialmente a linguagem do Teatro como área de conhecimento
e seu viés pedagógico tem avançado em abordagens e perspectivas epistemológicas, em seu caráter científico. Nesse sentido, essas investigações
além de contribuírem sobremaneira para estreitarem as relações de conrelevância quando articuladas às observações e reflexões sobre o tecido
urbano, permitindo assim, uma maior abertura para os canais sensíveis
de percepção, como também ampliação de olhares que possam se tornar
mais atentos para o lócus da cidade. Em tempos de velozes transformações e rupturas de antigos paradigmas, o papel do formador e pedagogo de

Teatro, como interlocutor e mediador de conhecimento, articulado às novas
ser ressignificado ao perceber e reconhecer a cidade de forma dialógica,
incorporando as estratégias e táticas de Jogo como facilitadores no entendimento de muitas das representações que fazem parte do espaço urbano.
Palavras-chave: Pedagogia do teatro. Jogo. Espaço urbano.

TEATRO E MEMÓRIA: “SANGUE E SUOR” EM ESPAÇOS DE
RESISTÊNCIA NEGRA EM PELOTAS
Marco Antonio Duarte Silva
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

-

UFPEL

Ubuntu de Teatro tinha como intenção explorar estéticas afrobrasileiras e
ressaltá-las com foco na valorização da contribuição africana na história do
Brasil e principalmente na cidade de Pelotas, que é a segunda cidade com
mais negros no Rio Grande Sul. A cena teatral buscava encontrar um elo
entre o quilombo do passado com as favelas de hoje e os meios de genocídio que prejudica a população negra há anos. A proposta da Cia. Ubuntu
tinha como foco apresentar “Sangue e Suor” em espaços públicos em que a
população negra contribuiu na construção histórica e identitária da cidade,
com a intenção de combater a ocultação da história da cultura negra em
espaços tradicionais pelotenses como o Mercado Público e a Praça Coronel
Osório, além da valorização e reconhecimento da cultura afro-brasileira
público identificou que a cena como experimento de uma estética afro-brasileira estava em seu início e o quanto é restrito tratar de questões étnico-raciais no município de Pelotas.
Palavras-chaves: Sangue e Suor. Cia. Ubuntu. Estéticas afro-brasileiras.

O TEATRO DO OPRIMIDO E A COMUNIDADE PRISIONAL EM
JUAZEIRO DO NORTE
Mateus Gonçalves
UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI

- URCA

O TOCA (Teatro do Oprimido no Cariri) é um grupo de pesquisa que realiza estudos teórico-práticos sobre TO e realiza práticas comunitárias a
partir disso. Apresentamos um relato das oficinas de teatro realizadas com
internos da Penitenciária do Cariri, no município de Juazeiro do Norte/CE, na
perspectiva da livre expressão e direitos humanos.
Palavras-chave: Teatro do oprimido. Prisão. Direitos humanos.

INFECTACIDADE: DESDOBRAMENTOS PRÁTICOS DA
TEORIA DE UMA PESQUISA EM ANDAMENTO
Mirela Ferreira Ferraz
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA

- UDESC

Resumo: A performance “InfectaCiDADE” é um desdobramento prático da
na cena contemporânea” e tem como principal objetivo trabalhar com o
conceito de “sociedade panóptica” de Michel Foucault. Ela se baseia numa
tuada em nossa sociedade, a qual é pautada numa política separatista e
excludente, que ainda privilegia os indivíduos considerados aptos para
habitação da cidade, na medida em que separa e exclui do convívio social,
àqueles vistos como marginais: loucos, moradores de rua, usuários de
crack, entre outros. Para este fim, compreende-se a performance como um
“dispositivo profanador”, o qual busca borrar e questionar os limites do
real e do ficcional, num jogo que se estabelece entre performers, espaço e
transeunte, com intuito de instaurar uma linha de fuga de tensão nas ruas
da cidade.
Palavras-chave: Zona de tensão. Sociedade panóptica. Dispositivo
performático.

O QUE É UMA AÇÃO FILOSÓFICA? FILOSOFIA E
PERFORMANCE NAS RUAS DO RIO DE JANEIRO
Charles Feitosa
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

-

DEFIL/PPGAC - UNIRIO

O objetivo da apresentação é propor para o debate o conceito de “ação filosófica”, enquanto uma das formas possíveis de composição entre filosofia
e performance. Trata-se de um trabalho teórico-prático. Aparentemente a
filosofia nada tem a ver com a performance (ou com suas artes), pois o fazer
da filosofia parece ser apenas teórico e abstrato, enquanto a palavra “performance” remete às noções de ação, operação, execução, desempenho. O
fio condutor do projeto é a busca de ocupação do espaço público como um
dispositivo para repensar a cidade e suas políticas. Durante a apresentação
realizadas por mim, em parceria com diversos artistas, nas ruas do Rio de
crítico para os transportes de massa das grandes cidades e “Fomos Poesia e
Filosofia... Seremos Crime?”, que discute o conceito de terrorismo no Brasil.
Palavras-chave:

GRUPO DE TRABALHO

O TEATRO DE RUA A PARTIR
DO OLHAR POPULAR E
CONTEMPORÂNEO
MEDIAÇÃO:
Osvanilton Conceição - UFBA

PARA FUNDIR ARTE E VIDA, O TEATRO DE RUA
CONTEMPORÂNEO
Altemar di Monteiro
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

- UFMG

O presente artigo, inserido dentro dos estudos aplicados aos processos
criativos do Teatro Contemporâneo, lança-se ao desafio de refletir sobre a
Teatro, na periferia de Fortaleza - Ce. Dimensionando as práticas do grupo
de montagem ou nas propostas de encenação/dramaturgia propostas ao
espectador, o artigo se pergunta sobre as possibilidades dessa cena teatral que se faz atravessar pelos tempos e pelas materialidades discursivas,
arquitetônicas, simbólicas e políticas da cidade. O estudo teórico-prático
Teatro a partir de um olhar atento às dinâmicas da cidade e a singularidade da sua ação poético-política na periferia. A proposição do artigo é,
o urbanismo, refletindo sobre o que o teatro tensiona, a partir do sensível

Palavras-chave: Teatro de Rua Contemporâneo. Nóis de Teatro. Periferia.

A DRAMATURGIA DE URGÊNCIA E O AGITPROP: OS AUTOS
DE RUA DO CPC DA UNE
Danilo Henrique Faria Mota
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

-

UFU

O presente trabalho surgiu a partir do estudo teórico da dramaturgia de
agitação e propaganda do Centro Popular de Cultura, fundado na década

golpe de Estado civil-militar brasileiro. O CPC originou-se pela atividade
de militância política e cultural de Oduvaldo Vianna Filho, na linha do conjunto de artistas e intelectuais de esquerda. A pesquisa propõe abordar a
curta duração escritas coletivamente por um grupo de dramaturgos. A
construção dramática do texto se estruturava a partir das apresentações de
cena de cinco minutos, improvisando uma notícia de jornal, com o propósito de levar a discussão política em sindicatos, escolas, faculdades, associações de bairros, praças públicas, porta de fábricas etc. Igualmente, o objetivo do trabalho é analisar a dramaturgia dos Autos e extrair as formas teatrais populares, visualizando a estrutura cena/texto no contexto do Teatro
de Rua. Os temas políticos e sociais marcaram a dramaturgia dos Autos, que
abordavam problemas de injustiça social e da opressão do proletariado, em
cima de acontecimentos rotineiros, ilustrando o quadro social através de
uma reportagem crítica. Desta maneira, este estudo permite a revisitação
do contexto político da época, por meio dos depoimentos dos integrantes
que participaram do movimento cultural do CPC. O método adotado foi a
analise textual do material dramatúrgico e dos relatórios de atividades culturais escrito pela ‘Equipe de Redação do CPC’. Contudo, o intuito da discussão é contribuir para o olhar sobre a dramaturgia brasileira e da persda responder as seguintes hipóteses: no teatro contemporâneo é possível
pensar em novos instrumentos para velhos projetos para criação estética e
política do teatro de rua? Quais são as ferramentas de trabalho que os dramaturgos devem munir-se para a construção do texto no teatro de rua? Por
fim, as reais condições sociais e econômicas da contemporaneidade, admite

a visualização do trabalho, no passado recente da cultura brasileira na tentativa de descrever os motivos que levaram a criação de um organismo cultural para conscientização política da classe trabalhadora.
Palavras-chave: Teatro Brasileiro. Épico. Dialética.

Gyl Giffony Araújo Moura
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

- UNICAMP

O artigo busca explicitar e tramar vínculos entre questões estéticas no penpoéticas do processo de pesquisa e criação do espetáculo “Devorando
Heróis – A tragédia segundo os Pícaros”, do coletivo de teatro de rua Os
Pícaros Incorrigíveis. Considerando os contextos de cada um desses agentes
criativos, a partir de pesquisa bibliográfica e da crítica genética, são levantados aspectos e tensões de culturas marginais brasileiras, principalmente
o carnaval e a criminalidade, que geram contribuições, adversidades e tensões para o fazer artístico, ético e estético, o que aparece aqui como um
preciso desmonte das convenções da arte e sociedade, gerando estilhaçamentos e revisões nesses campos.
Palavras-chave: Teatro de Rua. Coletivo Os Pícaros Incorrigíveis. Hélio
Oiticica. Cultura Marginal.

QUEBRANDO PAREDES: AS PEÇAS CÔMICAS DE LUÍS
ALBERTO DE ABREU, O DIÁLOGO COM A CULTURA
POPULAR E A ACESSIBILIDADE A PALCOS ABERTOS
Mariá Guedes Pereira
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

- UNICAMP

Luís Alberto de Abreu em suas peças cômicas em “Comédia Popular
Brasileira” propõe ao público um jogo de tensão e relaxamento ao mesclar
elementos cômicos a trágicos, cultura popular e erudita, profano e sagrado.
Pode-se identificar o pluralismo que já é frequente na cultura brasileira
desde sua origem, mas soma-se à misturas, rupturas e colagens ousadas
que o autor combina com intuito de ressignificar o tradicional, proporcionando ao público espetáculos dinâmicos, lúdicos, rítmicos e bastante acessíveis que é facilmente adaptado para o teatro de rua, adotando locais alternativos (praças, ruas, etc). Muitas características fazem com que tais peças
estabeleçam diálogo com o público, comunicando-se com diversas classes
sociais, incluindo desde o público cativo, o espectador transeunte nas ruas
até o espectador que não é frequentador de espaços teatrais. Dentre tantas
características, destaca-se a utilização do simbólico e inconsciente coletivo,
do imaginário comum que permeia as sociedades, arquétipos de culturas
variadas, estrutura cômica, a utilização da cultura popular, da tradição e
a ressignificação das mesmas, a contextualização de temas pertinentes às
laçamento das vertentes culturais erudita, popular, de massa e arte sacra.
Cria-se acessibilidade e identificação pelos que a assistem, representando
o povo brasileiro e toda sua amplitude cultural e diversidades. Essa familiaridade com texto e personagens, mesmo que em alguns momentos
induz a cenas óbvias em que o público já pressupõe o que irá acontecer
na trama, torna-se cativante, pois surpreende o espectador com quebras
e situações inusitadas proporcionadas ao decorrer do enredo. Trata-se de
um texto de rápido entendimento e que intersecta elementos referenciais
indivíduo e que estão presentes nas tramas sociais, de todos os tempos),
o texto de Abreu se aflora ao explorar contrastes simultaneamente, o que
o torna singular. Revela-se um teatro contemporâneo que dialoga com a
tradição, abandonando da mesma apenas elementos que já não cabem
mais na sociedade atual. Mostra-se uma caixa de surpresa ao público que

reconhece e desconstrói a todo tempo arquétipos marcantes do teatro e da
cultura brasileira, mantidas por antepassados, recriadas e recontadas para
os descendentes. Acrescenta-se as diversas linguagens e a multiplicidade
de temas, expondo a realidade que está ao redor do povo brasileiro e que
pode estar em qualquer parte do Brasil. Pode-se concluir que gera identificação do público, que está bombardeado por todos os lados de informaconstruções, que vão desde a história do Brasil à atualidade, entre outras
vertentes que se opõe e contrapõe, formando um mosaico de possibilidade, interpretações que configuram-se em uma peça singular e necessária
à espaços alternativos.
Palavras-chave: Diversidade cultural. Comédia brasileira. Imaginário
comum humano. Luís Alberto Abreu. Teatro. Rua.

TEATRO DE RUA: ATOR E FORMAÇÃO
Wyller Villaças Siqueira Mesquita
Colette Dulce Dantas Gomes
FACULDADE METROPOLITANA DO PLANALTO NORTE

- FAMEPLAN

O Teatro de Rua no Brasil teve um aumento gradual de sua participação e
quisas e a produção de conhecimento sobre a referida modalidade teatral,
ainda é pequena quando esta é comparada com as pesquisas e a produção
de conhecimento sobre o teatro destinado aos edifícios teatrais. O artigo
teve o objetivo de refletir sobre o lugar do teatro de rua no contexto da
cena contemporânea brasileira, e como campo de pesquisa e pensamento
na academia, estabelecendo como objeto de analise os espaços e os procedimentos de formação do ator que atua na modalidade teatral de rua.
Para isso, adotou-se como metodologia a revisão e análise da literatura que
trata do teatro de rua brasileiro, recurso utilizado na primeira parte do traprática-processual de pesquisa-criação-atuação do autor, desenvolvido ao
do Espírito Santo. Por meio da pesquisa constatou-se que não há cursos
de nível técnico profissionalizante, muito menos, em nível de graduação
que contemplam a formação do ator para modalidade de teatro de rua.
Fator este determinante para que os grupos de teatro de rua assumam
não apenas a formação do seu ator, mas também, a responsabilidade pela
produção de memória, conhecimentos, difusão e o debate por políticas
publicas. Fato comprovado pela atuação da Rede Brasileira de Teatro de
Rua. Constatou-se também a necessidade urgente de ampliar o olhar sobre
esse campo de conhecimento na academia, assim como, de refletir sobre
o papel desta não só como ambiente de pesquisa, mas também, como
espaço de reconhecimento, legitimação e de popularização de diferentes
saberes. Do mesmo modo, é importante reconhecer que o que é pautado
na academia, é determinado por quem a ocupa. Por isso, se torna urgente
que os “arteiros da rua”, como costumam ser chamados, conquistem a academia para que o fazer estético e os meios de formação constituídos por

para que este campo do fazer teatral e sua praticas sejam reconhecidas,
mesmo patamar do teatro destinado aos ambientes fechados.
Palavras Chaves: Teatro de Rua Brasileiro. Teatro de Grupo. Formação de
ator.

GRUPO DE TRABALHO

O CORPO E SUAS
PERSPECTIVAS NA
ARTE PÚBLICA
MEDIAÇÃO:
Naira Ciotti - UFRN

CORPOS CONSTRUTORES, ENTRE AÇÕES PERFORMÁTICAS
E ESPAÇOS DISCIPLINARES
Camila Cunha de Paula
Juliana Soares Bom-Tempo
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

-

UFU

O presente trabalho quer pensar o corpo como mediador na relação da
performance arte como problematizadora das normatizações que se dão
na relação sujeito-espaço a partir de concepções contemporâneas. Trata-se
de um estudo teórico que compõe a criação e execução de intervenções em
espaços urbanos. Um processo de investigação que caminha pelos passos
da cartografia, onde o estudo é construído à medida que se pesquisa,
estando esta em desenvolvimento no mestrado do IARTE/UFU. Propõe-se
perceber o corpo a partir de vertentes filosóficas que o apresentam como
nos casos de Espinosa, Foucault, Deleuze e Guattari. Tais estudos instigam
a ver a condição e a representação do corpo, o que nos permite considerar
que as construções que se dão entre sujeito e espaço são intrínsecas e resultantes de interações corporais. O corpo pode ser pensado aqui enquanto
agente de estratégias de captura, disciplinarização e controle. Tratando dos
corpos, Foucault explicita as sociedades disciplinares, sujeitos e espaços
construídos e codificados a partir de um biopoder e de certa biopolítica que
abordam e normatizam o corpo e a vida. Neste contexto, caracteriza-se o
Estado como manipulador dos corpos e da sociedade para que sejam dóceis
e produtivos, delimita os modos de estar e operar, como também os lugares
que se pode ou deve ocupar. Espaço esquadrinhado pela política que prima
por controlar os sujeitos sociais de acordo com Deleuze e Guattari. São segmentações rígidas que sistematizam signos e símbolos do cotidiano, direcionados tanto a sociedade como aos corpos. Porém, há sempre algo que
vaza, que escapa, algo sutil que é possível perceber escorrer por entre as
segmentações. É neste lugar que a performance atua, perfurando códigos
e signos, deixando escorrer algumas poéticas. A performance está em um
campo de relação entre as artes e provoca o estreitamento dos espaços
entre a vida e a arte. Possui força para intervir no meio social, direcionada
a fatos reais provocando e questionando-os como acontecimentos de

suas ações. A performance se constrói e desconstrói pelo corpo, problematizando sujeito e espaço, criando novas poéticas, novas falas e mundos,
novos modos com o real num projeto político com desejo de modificar a
performatividade dominante.
Palavras-chave: Corpo. Espaço. Performance Art.

BABA ANTROPOFÁGICA
ATRAVESSAMENTOS DO CORPO COLETIVO
NO ESPAÇO URBANO
Dirce Helena Carvalho
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

-

UFU

A presente comunicação propõe a (re) performance da Baba Antropofágica
das subjetividades, enfatizando a função da arte nos espaços públicos em
cepções da arte contemporânea recaem, principalmente, nas performatividades de corpos em suas relações com o outro e com o seu entorno, reforçando o campo das subjetividades e subvertendo a arte enquanto ação ou
acontecimento que se faz no corpo do participante-espectador.
Estética Relacional , discorrendo sobre os agenciamentos das subjetividades,
na busca de espaços que fogem aos padrões capitalistas, favorecendo
dos espaços de relações humanas, de “interstícios” ou de “intermeios”,
nomeados pela autora ao referir-se às práticas cidadãs que ocorrem nas
cidades latino-americanas, considerando-os lugares possíveis de reinvenção do cotidiano, ao buscarmos diferentes significações para as relações
entre os sujeitos. Nesse sentido, compartilhamos da ideia de espacialidade
da cena contemporânea, que busca as inter-relações e proximidades; distantes, portanto, de um teatro que ainda insiste em proteger o espaço e os
acontecimentos da cena apartados do espectador. A Baba Antropofágica,
realidade e, portanto, insere-se nos debates atuais da arte contemporânea.
O participante, através da ação, trava consigo um diálogo existencial, sem
poéticas transferentes desfazendo a necessidade de mitos externos assurior ao homem, ou seja, a necessidade de projeções e representações nos
comportamentos cerceiam a liberdade e acreditamos que por meio de
por conseguinte, de possibilitar indícios de comportamentos (des) mecanizados. Neste sentido, propomos que a realização da (re)performance
da Baba Antropofágica seja realizada com doze participantes artistas e não

artistas a serem convidados no momento da (re)performance da Baba
Antropofágica, sem roteiro prévio, valorizando a arte enquanto acontecimento em lugares de passagens, lugares do cotidiano, possibilitando a instauração de espaços conviviais. Assim, acreditamos ser possível na expeBaba Antropofágica estabelecer um diálogo existencial em
uma rede de multiplicidades propositivas onde o o participante é o criador
e o corpo é o receptor sendo que o próprio ato de criar é o ato de criar a si
mesmo, de estar em si, no outro, no coletivo, no mundo...
Palavras-chave: Corpo. Coletivo. Espaço. (Re)performance.

EXPERIÊNCIA TRÁGICA CONTEMPORÂNEA E ESPAÇO
PÚBLICO: GESTOS PERFORMÁTICOS BASEADOS
NUMA REESCRITA DA ‘ESTRADA DE VOLOKOLAMSK’
DE HEINER MÜLLER
Frank Duesberg
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

- UFRN

espectador, ao assistir uma performance, em um espaço público. Baseado
em múltiplas reescritas e encenações da obra ‘A Estrada de Volokolamsk’ de
texto trágico, com o mundo contemporâneo, inserido em um espaço, onde
transeuntes possam parar e serem atingidos por um momento extraordinário. Hoje, a mística do excesso não precisa ser grandiosa, mas exige-se
uma aumentada atenção com o comum, como, por exemplo, através de um
exame minucioso das corporalidades do homem. O teatro da tragédia contemporâneo é um local de conscientização intensa de perda, onde o sujeito

mental, que tem a ver, de forma sistemática, com o ato da lembrança involuntária. É a memória do ausente ou passado, que depende totalmente de
uma percepção sensorial e corporal do ‘aqui e agora’. O objetivo da pesquisa é questionar, em um contexto pós-dramático, a possibilidade da concentração do trágico em um gesto performático. Hans-Thies Lehmann, no
trágica no contexto do teatro contemporâneo. Essencial na matéria da expeatravessa ou ultrapassa o quadro da inteligibilidade cultural, mesmo se ela
da sociedade, ela é a definição das ideias basais das intuições sensíveis da
nhamento de si mesmo com um caráter de encontro com algo estranho.
Constatamos, que existe uma lógica do fragmento, onde o déficit dos significantes não dá conta do significado e se direciona para um diálogo interno.

A tragédia do cotidiano está na inadequação da linguagem de absorver o
intolerável. Somente um atravessamento intenso destas condições implí-

Palavras-chave:
contemporâneo. Hans-Thies Lehmann.

RASTROS NO/DO CORPO URBANO
Mikaelle da Costa Silva
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

- UFPB

Que tipo de conexão, afetação ou contaminação podem acontecer quando
o performer/dançarino/ator decide imergir na paisagem urbana afim de
encontrar potencialidades artísticas? Essa pesquisa trata de uma investigação teórico-prática que vem sendo desenvolvida na cidade de João
diálogo entre o espaço urbano e a Performance. Nessa investigação leva-se
em consideração os conceitos de corpomapa, corpografia urbana e corporalidade para melhor compreender como se dá as possíveis relações que
aí se estabelecem. Dialogar com a cidade é também uma oportunidade
de conhece-la, de conhecer suas marcas, suas características, seu funcionamento e estar consciente de uma maneira mais profunda da realidade
que perpassa esse ambiente. É preciso derivar para se contaminar e o que
tem interessado nessa imersão, é descobrir modos de fazer-dizer do corpo,
considerando que, a partir de uma ideia de rastro, habitar a cidade tem pro-

relevantes que dizem do ambiente urbano, bem como permite, nesse lugar
de ser-criador, que se vivencie diferentes maneiras de criar e recriar corporalidades: mutuamente, é o ambiente influenciando o corpo e o corpo
influenciando o ambiente. E que outros rastros podem surgir? A medida em
que acontece, o diálogo se aprimora cada vez mais, permitindo que num
estado de constante negociação, entre afetar e ser afetado, seja possível
lidar com questões internas (os próprios rastros) e externas (os rastros do
ambiente) – esse tem sido um lugar limiar, que atinge pensamentos e questões sobre desterritorialização, que tem a ver com Arte, com os espaços e
principalmente com as relações humanas. Que rastros deixamos? Que rastros levamos? Quais rastros? Os questionamentos estão no corpo e tem-se
materializado em ações, porque performar é questionar e também agir.
Palavras-chave: Performance. Corpo. Urbano. Diálogo. Rastros.

DESLIZES DO EU
Taiomara Pereira Souza
UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI

- URCA

Este artigo apresenta alguns diálogos com as teorias formadas por Erving
Goffman na obra Comportamento em lugares públicos. Segundo Goffman
cidadãos, negligenciarmos a realidade social através do esquecimento do
que é real nos comportamentos em lugares públicos e semipúblicos. Nesse
sentido, o presente trabalho parte de observações acerca dos deslizes cotidianos do nosso corpo, questionando-se sobre como o mesmo reage a
cada situação e espaços que habita. Desse modo, são apresentadas possibilidades de abordagens aos ajustamentos cotidianos do nosso próprio
corpo diante de pessoas conhecidas e desconhecidas, lugares confortáveis
e não confortáveis.
Palavras-chave: Comportamento. Ajustamento. Observação. Espaço
público. Cidadão.

GRUPO DE TRABALHO

QUEBRANDO O PALCO,
SAINDO PRA RUA:
EXPERIÊNCIAS E PRÁTICAS
ARTÍSTICAS NO ESPAÇO
PÚBLICO
MEDIAÇÃO:
Marcelo Sousa Brito - UFBA
Ivani Santana - UFBA

A HISTÓRIA DE QUALQUER UM: REFLEXÕES SOBRE UM
PERCURSO ARTÍSTICO BASEADO EM HISTÓRIAS DE VIDA
COMO MATERIAL PARA A CRIAÇÃO CÊNICA
Alessandra Flores Ferreira
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

- UFBA

Este trabalho apresenta o percurso realizado durante a pesquisa de mesUniversidade Federal da Bahia. Trata-se de uma série de reflexões acerca
de histórias de vida como material para a criação artística a partir do relato
e análise do processo de criação da performance: “A História de Qualquer
coleta de histórias de vida de habitantes da cidade de Salvador. O registro
formativas, chamadas posteriormente de Performance Coleta, realizadas
na Praça da Piedade, região central da cidade. Cerca de duas vezes por
semana a pesquisadora organizou um espaço de encontro na praça: dois

tem uma...”, “...história...”, “...para me contar? ”. Na segunda parte constam
as etapas do processo de criação da performance “A História de Qualquer
Um” que conta com o seguinte programa: Instalar um gramado. Pendurar
no teto picolés em cujos palitos estão escritas frases coletadas na praça.
Trajar um vestido de papel de seda branco. Deixar que os pingos dos picolés
desenhem o vestido enquanto conto as histórias em primeira pessoa.
Estabelecer jogos com os pingos que gerem movimento. Contar as histórias de memória, sem um texto preciso. Por fim, na terceira parte do trabalho estão as reflexões acerca da relação entre histórias de vida, memória
e criação artística, em diálogo com os autores Luigi Pareyson, Ecléa Bosi e
Eleonora Fabião.
Palavras-chave: Histórias de vida. Performance. Performatividade.
Memória. Formatividade.

EXPLORANDO A DANÇA QUE EMERGE
Cláudio Marcelo Carneiro Leão Lacerda
- UFPE
- UFBA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

cias de criações em dança do grupo Cláudio Lacerda/Dança Amorfa, dirigido pelo coreógrafo Cláudio Lacerda, com propostas de apresentação em
espaços públicos diversas entre si e bem particulares no tocante à relação
com o espaço de apresentação. É um trabalho teórico a partir de expenecessidades que a própria dança apontou em seus respectivos processos.
Interferência Amorfa sobre Ponte da Boa Vista
site-specific, cuja inspiração foi a ponte homônima, situada em Recife, seus
traços arquiteturais e seu uso pelos transeuntes. O processo de criação e
respectivas apresentações ocorreram na referida ponte. Espaçamento
foi criada a partir da inspiração pela arquitetura desconstrutivista, conceitos
de Jacques Derrida e a obra do arquiteto estadunidense Frank Gehry. Foi
apresentada em diversos espaços públicos, com diversos perfis, em Recife e
outras cidades brasileiras. Transiterrifluxório
da Pesquisa em Dança Contraespaço
iraquiana-britânica Zaha Hadid e em diálogos transversais entre as áreas da
dança, arquitetura, filosofia e artes visuais, que também é tema do doutorado em andamento do autor. Essa obra objetiva habitar vários ambientes
de um determinado prédio com módulos autônomos de dança, em um percurso itinerante acompanhado pelo público. Na reflexão sobre esses trabalhos procura-se enfatizar e valorizar o papel propositor e organizador do
próprio medium da dança e a escolha de uma abertura e sensibilidade por
parte do coreógrafo de “escutar” e acolher as proposições e organizações
que a própria dança aponta, antes, apesar de ou independentemente da
intenção ou do conceito pensado a priori pelo coreógrafo. Essa escuta segue
a premissa da Prática como Pesquisa de poder explorar o que emerge.
Palavras-chave: Dança. Coreografia. Processo criativo. Dança em espaços
públicos.

PERCURSO: UMA PRÁTICA TEATRAL A PARTIR DA CIDADE
E NA CIDADE
Felipe Eduardo Lopes Cunha
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

-

UFOP

Na cena contemporânea identifica-se uma prática que tem se tornado
recorrente, pautada na ideia de caminhar pela cidade. A partir desta proposta, a pesquisa em andamento consiste na investigação do conceito de
percurso como prática-procedimento de criação artística no teatro. Com
a finalidade de compreender o percurso como procedimento de criação e
deriva,
termo recorrente em diversas criações contemporâneas influenciadas por
um possível eixo de investigação. Partindo das noções de percurso e de
deriva, a pesquisa de caráter teórico-prático, consequentemente, busca
retratar sobre os possíveis atravessamentos dessa relação na cena expandida. Sendo assim, pretende-se identificar tal fenômeno em alguns espetáculos e/ou processos criativos, de modo a permitir, metodologicamente,
uma análise mais detalhada oferecida pelo estudo de caso dos mesmos.
Nesse sentido, procura-se refletir acerca dos principais fatores que deterargumentos que acompanham este movimento de prática política que se
apresenta na relação da arte com a cidade.
Palavras-chave: Deriva. Percurso. Práticas espaciais. Procedimentos de

A ILUMINAÇÃO CÊNICA FORA DOS PALCOS
Fernanda Guimarães Mattos de Souza
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

- UFRJ

O tema deste trabalho está ligado à verificação das possibilidades da ilumidesprovidos de aparatos técnicos, tendo como características principais, as
adversidades e precariedades dos espaços urbanos, mantendo sua potencialidade junto à cena proposta. Esta pesquisa destina-se a categoria de
trabalho teórico – prático, usando como metodologia, a análise de deteruso do ambiente urbano como palco para seus espetáculos. O poder do
teatro em suas articulações dentro da comunidade e dento da cidade não
se faz presente somente como expressão artística, mas como expressão
politica a respeito dos descasos com o patrimônio e com os sujeitos que
vivem nela. A relação de ressignificação da cidade, lugares públicos, e o dialogo com tudo o que permeia esse contexto comunitário, parece ter se tornado muito frequente e presente nas manifestações artísticas atuais, onde
o teatro moderno encontrou na rua ou em ambientes urbanos uma potencialidade espacial que reaproxima a encenação aos indivíduos que ocupam
a cidade, viabilizando assim a possibilidade de que estes indivíduos experimentem o teatro no seu cotidiano. Ao contrario da peça executada no
palco, a energia e os contágios causados pela historia do espaço urbano,
definem o enredo, a atuação e a narrativa inerente ao espetáculo, e não o
contrario, dessa forma as linguagens trocam de papel e se reinventam para
adaptar-se ao local, cabendo à figura do Iluminador um papel essencial na
concepção espacial, e na condução da narrativa, pois o mesmo precisa ler
visualmente o espaço e analisar todas as possibilidades luminosas, desde
o que já está presente, como as luzes dos postes por exemplo, quanto
tudo que pode ser agregado à potencia dramatúrgica proposta tanto pelo
diretor, quanto pelo cenógrafo. Assim, propõe-se analisar aqui, as possibilidades da luz enquanto recurso poderoso e indispensável na busca pela

espetáculo urbano. Esta relação quase visceral com o espaço, possibilita a
troca de energias e os contágios pela memória do lugar, considerando que
a cidade é um espaço ativo, impregnado pelos sentimentos da comunidade
e da vida cotidiana.
Palavras-chave:

POTÊNCIAS DA ENCENAÇÃO NO ESPAÇO URBANO
Francis Wilker de Carvalho
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

-

USP

A complexidade da vida contemporânea nas grandes cidades mobiliza
muitos projetos artísticos, entre eles, aqueles de grupos e encenadores,
para uma efetiva inscrição no espaço urbano na busca de outras relações
que operem fora da lógica mercantil e utilitarista. O presente artigo é parte
do investimento teórico resultante da pesquisa de mestrado desenvolvida
Teatro do Concreto
no concreto de Brasília: cartografias da encenação no espaço urbano, que teve
do Concreto, a relação da cena com a cidade, na perspectiva da encenação.
-

política. A reflexão proposta é desenvolvida a partir de algumas aproximações teóricas em torno de conceitos como espaços praticados (Michel de
Certeau) e dramaturgias da cidade (André Carreira), num diálogo transdisciplinar que recorre também a noções do campo da geografia, arquitetura e
urbanismo. Num diálogo de natureza teórico-prática, procura ainda estabelecer relações entre essas dimensões da encenação na cidade com criações
do Teatro do Concreto e de outros grupos brasileiros.
Palavras-chave: Encenação. Cidade. Processo criativo. Teatro do Concreto.

APROXIMANDO EXPERIÊNCIAS: UM RELATO SOBRE O
PROXIMITY FESTIVAL AUSTRALIANO SOB O OLHAR DE
UMA USHER BRASILEIRA
Janaína Guimarães Moraes
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

- UFBA

voluntária no Proximity Festival, festival de performances um-a-um da
cidade de Perth, na Austrália. O festival, dentre as diversas peculiaridades,
é marcado pelo seu caráter intimista e subversivo, ao ocupar espaços
Art Gallery of WA foi ocupada
meio a quadros ou esculturas de outros artistas), bem como em áreas costumeiramente inacessíveis ao público (como salas de reuniões ou escritó-

dade, no entanto, é: cada performance se dá entre um artista performador
de natureza peculiar, a partir do olhar de uma artista voluntária cujo papel
era auxiliar na logística de circulação das plateias e na preparação de uma
seção de artistas performadores, se dá com o objetivo de fomentar discussões acerca de questões como “o que é ocupação de espaços públicos?” ou
“quais os desafios entre artistas e plateias quando em espaços abertos?”.
Assim, convida-se à reflexão sobre espaços públicos, abertos e compartilhados não restritos à performances “na rua”, mas estendido e entendido
paredes de lugares geralmente tidos como “fechados”. Assim, quebra-se
o palco, e também repensa-se espaços públicos, recriando-se noções de
aberturas.
Palavras-chave: Aberto. Galerias. Encontros. Arte experimental.

A LINGUAGEM DA LUZ NO
Lúcia Galvão Gomes dos Reis Ramos
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

-

USP

O projeto tem por objetivo investigar a iluminação enquanto linguagem
do ponto de vista da relação entre luz e paisagem, no contexto de instalações urbanas e de obras e encenações em sítios específicos. Almeja-se uma
aproximação dos campos das artes plásticas e das artes dramáticas a partir
de projetos de luz. Como ponto de partida se fará a análise de obras de
artistas que atuam no campo teatral e no campo das artes plásticas e que
tem como objeto central de suas pesquisas a iluminação na relação com a
paisagem. A pesquisa se apoiará numa abordagem fenomenológica, tendo
como principal referencia teórica os estudos sobre cor de Goethe e as obras
de referencia acerca do Minimalismo, da Land Art e Site Specific. Em um
segundo momento serão retomadas um conjunto de instalações realizadas
de vista da relação entre luz e paisagem com vistas a propor um trabalho
prático que sintetize os achados da pesquisa.
Palavras-chave: Luz. Cor. Cidade. Linguagem. Site-specific.

OS REGISTROS URBANOS E A POÉTICA ARTÍSTICA
Ricardo Bezerra de Albuquerque
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

- UFBA

urbanos através de desenhos, frases e reflexões, recolhidos em pequenos
cadernos de desenho durante percursos a pé ou ônibus pelas ruas da
entendidos como parte importante do processo de criação artística, foram
selecionados e utilizados posteriormente na escrita texto dramatúrgico Auké
- A Ilha Invisível
conceituação do espaço urbano como uma plataforma de pesquisa e prática
artística onde registrar desenhos e frases durante o cotidiano são também
formas de estar inseridos numa dinâmica de apropriação criativa do espaço
segundo momento serão apresentados os tipos de registros executados
nos cadernos considerados como pequenas narrativas fragmentadas que
estruturam poéticas artísticas que são uma interface entre artes visuais e
teatro. Por último apresento os desdobramentos desses registros e a suas
adaptações e transformações durante a construção do texto dramatúrgico
Auké - A Ilha Invisível.
Palavras-chave: Arte contemporânea. Desenho. Teatro. Linguagem visual.
Linguagem teatral.

O CIRCO CARIOCA E O ESPAÇO PÚBLICO URBANO COMO
PICADEIRO NO SÉCULO XXI
Sluchem Tavares Cherem

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO , CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

- IFRJ

O trabalho investiga a retomada do espaço público urbano como picadeiro
pelos circenses, na cidade do Rio de Janeiro, no século XXI. A pesquisa contempla a busca por espetáculos circenses, com o intuito de mapear artistas,
companhias, grupos e coletivos com ações frequentes e com ocupações
fixas nos espaços públicos cariocas. Registrando seus precursores e discutindo suas motivações, expectativas, enfrentamentos e desdobramentos
desta ação. O objetivo deste trabalho é registrar e analisar como foi e está
sendo o processo da ocupação artística do espaço público foco da pesquisa.
Sugerindo na conclusão a possibilidade desta ação como um novo percurso
do circo carioca no qual se produz uma nova linguagem estética de se
“fazer” circo na cidade do Rio de Janeiro. O trabalho é uma pesquisa etnográfica, com análise qualitativa, que foi realizada através de análise bibliográfica, realização de entrevistas (com perguntas abertas) com gravação de
entrevistas com artistas, trupes e coletivos que participam do processo de
retomada do espaço público carioca e personagens indicados pelos próprios entrevistados como agentes de uma participação expressiva no caso.
Palavras-chave: Circo. Espetáculo. Espaço público. Direito à cidade.

O CORPO NO ESPAÇO E O ESPAÇO NO CORPO: ESPAÇOS
POTENCIAIS DE PESQUISA E BRINCADEIRA
Victor Gargiulo
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

- UFBA

Este é um trabalho teórico-prático de investigação de estratégias para
gias digitais em espaços urbanos tendo o brincar enquanto categoria que
é ao mesmo tempo investigativa e estético-criativa. Estado de criação aqui
é um conceito derivado daquele de Hélio Oiticica, estado de invenção, em se
propõe que o público se relacione com a obra não apenas pela observação
tica. No âmbito da prática como pesquisa e, em particular, da performance
como pesquisa, este estudo propõe investigar as possibilidades de se perceber o brincar mediado por tecnologias digitais como forma de estabelecer relações estéticas e criativas do corpo com a cidade e com a obra. É,
acima de tudo uma proposta de investigar pela prática os processos de in-corporação
tentação de estados de criação. Em contrapartida, o corpo em pesquisa e o
corpo da pesquisa carregam consigo vestígios, traços e trajetos pelos quais
Portanto, investigar pela prática o brincar tanto enquanto categoria estética
quanto investigativa implica em criar espaços potenciais de interação não
somente entre público-obra-artista, mas também entre os diversos sujeitos
inseridos na pesquisa. Uma vez que o brincar é visto aqui enquanto alternativa para o processo de criação e investigação em performance, propõe-se
brincar com o espaço, brincar com a cidade, brincar com a arte, brincar com
conceitos e com os usos costumeiros dados a artefatos cotidianamente presentes em nossas vidas. Para tanto, o experimento que vem guiando a presente investigação faz uso de redes de conexão digital entre um roteador,
celulares e tablets para criar e discutir as redes de conexão entre artefatos,
corpos e cidade. Esta é uma relação que se propõe ser ao mesmo tempo
wired (literalmente, com fio, mas figurativamente, também pode querer
dizer estimulada, excitada) e wireless (sem fio). O programa performático se
abre com a proposição de experimentar duas ações concomitantes, sendo a
primeira o desenrolar e enrolar de um carretel de fitas de cetim, e a segunda
a captação e distribuição das imagens da ação em si e do seu entorno por

meio de câmeras e telas digitais conectadas a uma rede wireless, criando,
assim, alternativas múltiplas de conexão entre corpos, entorno e artefatos.
Com isto, esta proposição criativo investigativa em processo busca refletir
sobre como nossa corporalidade é atravessada de forma criativa, afetiva,
simbólica e física pela presença e interação com outras pessoas, artefatos e
espaço, revendo, assim, pressuposições já consolidadas na relação entre os
diversos sujeitos da pesquisa e na relação artista-público-obra.
Palavras-chave: Estado de criação. Brincar. Tecnologias digitais.
Performance como pesquisa. Espaços urbanos.

GRUPO DE TRABALHO

PROJETOS URBANOS DE
ARTE EFÊMERA
MEDIAÇÃO:
Michele Louise Schiocchet - UFPR

AMARRAÇÕES
Artur Rezende Fontes Ayroso
Juliana Soares Bom-Tempo
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

-

UFU

O presente processo tem como modo de operação a realização de intervenções que se dão na interface performance, arquitetura e espaço urbano.
observar as linhas que formam a cidade e arquitetam nossos modos de estar
nesse lugar, realizando a performance/intervenção urbana “Amarrações”.
Ação que trabalha ativamente na (re)construção da cidade dando formas
aos seus vazios, capturando o espaço entre as estruturas dadas e gestando
novos modos de habitação no espaço urbano. Nos colocando na função
de “arquiteto errático” – seguindo a proposição de “Linhas erráticas” conceituada por Peter Pál Pelbart na relação com a obra de Fernand Degliny –
com barbante conectamos pontos distintos do espaço, com nós firmamos
uma forma de habitação errática, não baseada em um fazer sistemático,
mas entregue ao fluxo de virtuais conexões que o espaço tem a oferecer.
Labuta aracnídea que pode se estender pelo tempo que for preciso, até
que todo espaço, desde a linha do horizonte até o meio fio estejam capaté o presente momento, se vinculando ao Programa de Iniciação Científica
Voluntária (PIVIC) intitulado “Cidade laboratório: processos performáticos
e corpos urbanos”. Enquanto procedimento metodológico, primeiramente,
nos colocamos a observar as formas. Em uma visão macroscópica da
concreto que emolduram a cena cotidiana. Linhas que definem espaços e
lugares que se estendem tal qual rizoma em todas as direções. Em segundo,
lançamos um olhar sobre os modos. Não que formas e modos estejam distantes entre si, ou que seja possível observá-los em separado, as formas
se concretizam nos modos assim como o caminho contrário também pode
ser afirmado. Sendo assim, as formas com que a cidade acontece geram
modos de habitação, modos esses que configuram o estar no urbano de
seus habitantes, em contrapartida os modos com que habitamos a cidade à
configuram, o projeto arquitetônico não é fechado, e sim um mapa aberto
às possibilidades de ocupações e habitações do espaço. Trata-se portanto
de uma intervenção performática no espaço urbano junto as arquiteturas,

fazendo variar os habitats e os hábitos que definem e tendem a estabilizar
o que chamamos cidade. Experimentações que levam tanto aos que fazem
quanto aos passantes a (re)habitar a cidade e por conseguinte refazer os
modos de ali estar.
Palavras-chave: Amarrações. Arquiteto errático. Habitações.

S.O.S. GOIANDIRA: INTERVENÇÃO URBANA
Emilliano Alves de Freitas Nogueira
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

- UFG

Dada a situação de abandono do Espaço Cultural Goiandira do Couto e a preservação da memória do trabalho da artista na cidade de Goiás-GO, o coletivo Des-casca realizou a intervenção artística urbana “S.O.S. Goiandira”. De
caráter teórico-prático, esse trabalho nasce a partir do projeto de extensão
“corpo-espaço-memória”, formado por professores e alunos do curso de
Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Goiás – Regional Goiás.
O fechamento do Espaço Cultural desde a morte da artista Goiandira do
colorida da Serra Dourada, por não estarem em condições dignas de preservação, além da desvalorização da memória da produção da artista. Essa
intervenção almejou chamar a atenção para esse descaso, ao escrever com
areia na rua em frente ao espaço abandonado as letras SOS, provocando
a comunidade a pensar sobre a atual situação do lugar. A criação da obra
apropria de conceitos de site oriented, em que as relações sociais, culturais e
econômicas são fundamentais para a criação, e assim o contexto local interfere no resultado final. A areia, material escolhido para a realização da intervenção, dialoga diretamente com o trabalho da artista. Porém, na conjuntura apresentada, ao invés de recolhida na Serra Dourada, a areia utilizada
é das ruas da cidade de Goiás, proveniente de enxurradas que descem dos
morros que cercam a cidade. A escolha do material reflete também a efemeridade da obra de arte urbana, que muda com o fluxo de carros, pessoas
e ação do tempo, e dialoga com a obra de Goiandira do Couto que está em
processo de degradação graças ao descaso da família e do poder público.
Os registros realizados durante a intervenção serviram como escrituras de
um acontecimento, gerando a produção de um vídeo-arte.
Palavras-chave: Arte urbana. Site-oriented. Goiandira do Couto.

POR UMA ARTE URBANA RELACIONAL OU

Iale Luiz Moraes Camboim
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

- UFPB

Esta proposta de trabalho destaca a importância de novas abordagens artísticas e sensíveis no estudo da cidade contemporânea e visa tratar o espaço
urbano a partir da sua noção de simultaneidade, alinhando-se, assim, às ideias
social do espaço urbano estão nele postas simultaneamente, onde são reunidos e sobrepostos seres, objetos, atos, símbolos etc. Fruto de uma pesquisa
de mestrado desenvolvida em João Pessoa, Paraíba, este trabalho prático-teórico investiga o processo de composição da “dança situada”, entendendo-a como uma dança que se realiza no meio urbano, criada a partir de e para
uma determinada realidade espacial. Para tanto, privilegiou-se a ação artística que se desenvolve nos espaços públicos da cidade, cuja composição
acontece em tempo real, revelando a ideia de simultaneidade e valorizando
a emergência dos acontecimentos como um verdadeiro princípio metodoló-

– com a construção de um mundo relacional capaz de criar novas e distintas
ativa, corporal e consciente do espaço, quando o artista deixa-se impregnar
pelos conteúdos éticos e simbólicos do lugar, acumulando rastros de uma
construção social baseada na alteridade e na co-presença em espaços de
sociabilidade e simultaneidade. Portanto, pode-se dizer que a dança à qual
este texto refere-se é feita COM a cidade. Tal ideia-chave deve ser incorporada pelo pensamento urbanístico contemporâneo, que na maior parte do
tempo assume uma posição alheia a um “fazer com” e interessa-se apenas
na manutenção de ações que buscam atender aos interesses hegemônicos
do capital. Ocupar o espaço público com arte pode ser entendido como uma
tática capaz de lutar contra as estratégias de um urbanismo excludente e
homogeneizador, um meio de reivindicação do direito à cidade por quem é
excluído do processo de planejamento urbano: a própria gente.
Palavras-chave: Arte urbana. Arte relacional. Dança. Composição situada.
Espaço público urbano.

TÁTICAS URBANÍSTICAS NO FAZER DA CIDADE
CONTEMPORÂNEA: ARTIVISMO ENTRE O URBANO
E A CIBERCIDADE
Matheus Caldas Tanajura
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

- UFBA

A investigação-experimentação aqui apresentada discute o engendramento
entre a arte urbana e o ciberespaço como possibilidade na criação e distimentos nos territórios informacionais do virtual. As discussões teóricas
e os desdobramentos práticos realizados são atravessados pelos planos
conceituais discutidos na pesquisa “Direito à Cidade na Ciberpolítica”, do
grupo Cidades Políticas [CIPOs], vinculado à Faculdade de Arquitetura da
UFBA [FAUFBA], que investiga questões relacionadas às políticas macro e
micro e os modos de fazer cidade na contemporaneidade. Na cidade de
Salvador, as mais recentes intervenções em espaços públicos viabilizadas
econômica, cultural, espacial, étnica e política] ao privilegiar interesses
privatistas em detrimento das demandas coletivas. Tais ações, ditas de
revitalização, com o intuito de conceder “nova vida” a um local tido como
“abandonado” e “desvalorizado”, negam e suprimem os distintos usos e
apropriações singulares que nele se realizam. Em paralelo, os processos de
discussão e elaboração das legislações urbanas exprimem que as decisões
não são tomadas de forma participativa, visto que desconsideram a diversidade de grupos locais, suas especificidades e necessidades, ao passo em
que viabilizam investimentos que favorecem os âmbitos comercial, empresarial e turístico. Especificamente, esta comunicação lança olhar sobre
a Barroquinha, no Centro Histórico, mas poderia voltar-se para outros
espaços do Centro Antigo (como o bairro Dois de Julho e as Ladeiras da
Preguiça e da Conceição) devido aos processos urbanos especulativos que
com o intuito de enobrecer e “turistificar” tais localidades, tentam ocultar os
sujeitos “indesejados”, deslegitimando a vida que acontece cotidianamente
requalificação da Ladeira da Barroquinha e a expulsão dos barraqueiros
da Feira do Couro. Desde então, a localidade vem sendo alvo de transformações em função da Vila Cultural da Barroquinha, proposta que visa a

mudança do perfil sócio-econômico local mediante a atração de galerias
de arte, teatros, restaurantes e cafés gourmet. Tal projeto, promovido pela
gestão municipal atual em parceria com empresários do setor hoteleiro,
não contempla, e nem sequer consulta, os moradores em situação de vulnerabilidade e pequenos comerciantes que habitam e dinamizam a localidade há anos. O caráter hegemônico destas ações expõe a tentativa de
ocultar e/ou reprimir práticas contra-hegemônicas que transformam e/ou
resgatam o espaço público como espaço político do uso, da participação e
e agir? Como o arquiteto-urbanista desviante pode construir um corpo para
si diante deste processo? Em face destes questionamentos, o experimento
físico-virtual, apropria-se do lambe-lambe e do GIF como linguagens com a
proposta de dar visibilidade aos conflitos que constroem os espaços, questionar a ordem imposta e ampliar o debate do direito à cidade. Busca-se
por uma forma de participar do fazer cidade aqui-agora, mediante práticas
micropolíticas, e repensar o urbanismo enquanto ação cotidiana.
Palavras-chave: Artivismo urbano. Ciberespaço. Urbanismo. Barroquinha.

ETAPA INTERFERÊNCIAS URBANAS
Matheus Silva Lins
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

- UFBA

Interferências Urbanas é parte de ações estruturadas para o bairro da
Lapinha articuladas dentro do trabalho final de graduação titulado Lapinha:
vazio(s) imaginário(s) para a obtenção do título de arquiteto e urbanista pela
Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia. Apresenta
como proposta a criação de um processo gradativo de aproximação entre
o arquiteto e seus habitantes na busca de um diálogo para a criação de um
desenho urbano compartilhado, em que as soluções para as adversidades
locais surjam a partir da interação entre os saberes dos próprios moradores e as provocações do arquiteto, interferindo no olhar habitual sobre
aquele cotidiano, fazendo enxergar outras percepções desse mesmo lugar
para criar uma reflexão sobre sua própria realidade através de um processo
cíclico de comunicação, sensibilização e reflexão fazendo com que transformações de um local reverberem sobre outros. Nesse aspecto, o entendimento sobre si perpassa na percepção sobre a problemática do outro, e na
identificação sobre elas, aproximando o outro de si próprio, e assim, criar
relações de ajuda e trocas dentro da comunidade. Para isso, como ação
provocativa e de interação, as Interferências Urbanas tem como suporte insda região da Lapinha/Soledade, onde seriam fixados informações a respeito
dos locais de vulnerabilidade identificados na análise urbana realizada antea atenção das pessoas que passam, e para isso, mesclam um caráter de
mobiliário urbano, suprindo alguma necessidade do local onde estão insemento artístico, estão ligados ao conceito de interferir no espaço, mas sem
a obrigação de se impor, sem tentar determinar seus usos como normalmente a arquitetura faz, está longe do certo e do errado, sua única obrium diálogo mais profundo entre as partes e consigo mesmo.
Palavras-chave:
participativo.

