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Direito à Cidade, no centro de Brasília

AS REAÇÕES QUÍMICAS produzidas nos pequenos tubos de ensaios sempre 
têm seus pormenores, os detalhes mínimos que transformam o resultado. Com o projeto 
Tubo de Ensaios não é diferente, ele acontece na minúcia das criações que dão forma à 
temática específica do ano. Ocorre nas falas e discussões das oficinas da primeira fase da 
edição e também nas experimentações do aqui-agora da mostra, que compõe a segunda 
fase. Durante todo o processo, muitas reações são possíveis: químicas, físicas, sonoras, 
plásticas, cênicas.
 

A 15ª edição da mostra mesclou duas horas de sonorização interativa e experimental 
da orquestra de laptops com duas horas de imersão nas performances instaladas nas 
galerias da Casa da Cultura da América Latina (CAL/DEX/UnB). Das calçadas do centro 
de Brasília, na quadra 4 do Setor Comercial Sul, já se notava o som ecoar de dentro da 
CAL. Na abertura da exposição, essas calçadas serviram de palco à Batalha da Escada, 
onde as pessoas que chegavam para ver a mostra puderam assistir aos MCs.
 

O Setor Comercial Sul, que desde o nascer do dia primeiro de julho de 2017 parecia 
mais um teatro de fantasmas, começava a formar plateia para as treze performances dos 
corredores das galerias e para a festa que viria em seguida. Quem passeava pela cidade 
se dava conta das reações possíveis no laboratório composto por cenários, figurinos, tinta, 
cimento, cartazes, lambes, giz, vídeos, e muita expressão corporal.
 

Após a Batalha da Escada, as caixas de som passaram a ressoar ruídos do que 
parecia misturar noticiários do rádio e da TV com gritos de vendedores ambulantes 
e zunidos de carros.  No intervalo dos sons, o locutor anunciou o início da mostra em 
um discurso meio planejado meio improvisado com as emoções do momento. “Direito à 
cidade” foi o tema de 2017, expresso por meio dos vários ruídos próprios da vida urbana.  
 

Caminhar nas ruas, dançar e cantar a música que tiver vontade, ter o direito de ser 
quem se é ao passear pelas avenidas; além disso, escutar os sons das casas vindos das 
janelas e os sons quase imperceptíveis dos aparelhos de ar-condicionado. Esses foram 
assuntos abordados, respectivamente, pelas performances “Me deixa ser EU do lado de 
fora” e “O sohm da cidade”. A primeira estava instalada no hall de entrada e a segunda, 
na galeria de bolso. 
 

Depois de passear pela parte de cima, o visitante descia as escadas até as galerias, 
onde presenciava outras quatro apresentações: “Meu pau é feminino”, “Quer que eu saia 
daqui ?”, “Patrimônio Cu ltural” e “Meu Espaço”. Além delas, “Homem canto”, itinerante. 
 

Descendo mais um pavimento, em direção à garagem, o público se deparava com 
“Três Marias”, “Descalçar”, “Barreiras da existência”, “Flâneutariado”, “A construção” e 
com “Ação do Tempo”, a última também itinerante.    Essas foram as treze performances 
que borbulhavam nos tubos imaginários e imaginados para o centro da cidade. 
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Homenagem

JOÃO GABRIEL TEIXEIRA 
era professor de sociologia da 
Universidade de Brasília (UnB) desde 
1981, quando deu início à experiência 
de ensino e aprendizagem da 
sociologia por meio do teatro, e 
posteriormente, da performance. 
Criou o Laboratório Transdisciplinar 
de Estudos sobre Performance 
– Transe, do Departamento de 
Sociologia da Universidade. Criado 
em 1995, o Transe foi o primeiro 
grupo de estudos sobre performance 
do Brasil. 

O professor também foi 
parceiro do Tubo de Ensaios desde 
o início, ainda em 2001, unindo 
os estudantes da disciplina Arte e 
Sociedade à mostra performática do 
projeto. Em “Artificações”, em 2005, 
o Transe teve papel fundamental 
tanto nas atividades preparatórias 
quanto na mostra. O grupo participou 
também de “A Casa”, em 2006 e de 
“Inquietações”, em 2007.  

João Gabriel faleceu em abril 
de 2017. Seu trabalho está escrito em 
páginas do livro  “Teatro, Performance 
e Pedagogia Dionisíaca”, lançado em 
2014. 

Professor João Gabriel Teixeira | Fotografia por Mariana Costa
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Tubo de Ensaios:
um laboratório de performances
Lorena Bicalho1

O início das reações performáticas em tubos de ensaios imaginários aconteceu 
na Universidade de Brasília, em 2001, no projeto que, não por acaso, tem o nome 
de Tubo de Ensaios, idealizado por Magno Assis, coordenador, à época, do Serviço 
Artístico e Cultural, da Diretoria de Esporte, Arte e Cultura da UnB (SAC/DEA/DAC/
UnB). O mote principal que o direciona é trazer para a Universidade uma proposta 
transdisciplinar e de intervenção no cotidiano da comunidade acadêmica por meio 
da performance.

O projeto é o resultado de várias experiências: da “Quinta Cênica”, vem 
as temáticas por edição; da “Fringe australiano”, a ousadia de ocupar o Instituto 
Central de Ciências (ICC), do campus universitário Darcy Ribeiro, com diferentes 
propostas artísticas simultâneas; da “O olho da Fechadura”, realizado por Hugo 
Rodas, na década de 1990, a metodologia das performances se repetirem a cada 
cinco minutos. A música eletroacústica surge da parceria entre a DEA e o músico 
e engenheiro uruguaio Conrado Silva, que elaborou a trilha sonora do Tubo desde 
a primeira edição, “Apocalipse de Performance”, em 2001, até o ano de 2010, na 
“edição Brasílias”. 

 
As escolhas dos temas sempre contextualizaram o momento no qual ele 

estava inserido. A trilogia bíblica “Apocalipse”, “Gênesis” e “Êxodos” foi baseada 
nas previsões de que o mundo acabaria no início do século XXI. “A Casa” marcou 
o retorno à Universidade, após uma edição no Setor de Diversões Sul, de Brasília. 
“Inquietações” aconteceu em uma fase em que o Tubo retomava sua concepção 
original. “Só Risos” satirizou a sociedade. “Brasílias” foi a edição de comemoração 
dos 50 anos da capital. 

 
Além dessas, em 2011, “Fronteiras” foi uma edição nacional, em que grupos de 

outros estados participaram, fazendo aparecer ou romper fronteiras. “Latinidades”, 
em 2012, foi uma edição internacional. Em 2013, “Oriente-se” apresentou a ideia de 
orientação política, em referência aos protestos ocorridos no Brasil naquele ano. Em 
2014, o Tubo apresentou o tema “Descentralize”, em edição itinerante, que passava 
pelos quatro campi da UnB. Em 2015, a mostra não aconteceu devido à greve dos 
servidores da Fundação Universidade de Brasília. Em 2016, faz o “Pós-apocalipse” 
como retorno as suas origens e também como referência a algo que renasce das 
cinzas. Por fim, em 2017, “Direito à cidade”, apresentado na Casa da Cultura da 
América Latina (CAL).

A busca pela linguagem da performance

...........................................................................................................................
1 Produtora Cultural da Diretoria de Organizações Comunitárias, Cultura e Arte do Decanato 
de Assuntos Comunitários (UnB/DAC/DOCCA). Contato: lorenalsbr@unb.br

A ocupação desses lugares convida o espectador a submergir na esfera 
artística sem sair do próprio cotidiano. O projeto motiva estudantes de todas as áreas 
do conhecimento a tomarem os espaços públicos com a linguagem da performance. 
Dele saíram grupos como “Andaime Cia de Teatro” e “Teatro do Concreto”. 

O  Tubo também recebe artistas de vários cantos do país, tanto para 
ministrarem oficinas quanto para se apresentarem. As ideias que norteiam o projeto 
são advindas do que se vê historicamente na arte da performance. Com uma 
linguagem específica, essa arte decorre da tradição vanguardista. Suas origens 
podem ser traçadas a partir do futurismo e por meio do dadaísmo, do surrealismo, 
dos happenings e de outras variações de expressões culturais que compartilham 
características comuns: o intervencionismo, a ênfase antissistema, o caráter 
provocativo, a não convencionalidade, a frequente agressividade e a oposição à 
mercantilização da arte.2  
 

A história da performance no século XX é a história de um meio de expressão 
maleável e indeterminado, praticado por artistas impacientes com as limitações 
das formas mais estabelecidas e decididos a pôr sua arte em contato direto com o 
público. Por esse motivo, a base tem sido sempre anárquica. Pela própria natureza, a 
performance desafia uma definição fácil ou precisa, indo além da simples afirmação 
de que se trata de uma arte feita ao vivo pelos artistas. Qualquer definição mais exata 
negaria de imediato a possibilidade de existir, pois os performers usam livremente 
quaisquer disciplinas e meios como material – a literatura, o teatro, a música, a 
arquitetura, a pintura, assim como vídeos slides e narrações – empregando-os em 
diversas combinações.3 

 
A palavra performance tem origem latina e recebe diferentes significados. Ela 

foi adotada por um movimento artístico surgido no início dos anos setenta e tem 
inevitavelmente duas conotações: a de uma presença física e a de um espetáculo, 
no sentido de algo para ser visto (spectaculum).4  

 
Esses dois requisitos estão presentes no teatro e na dança e apenas um deles 

– a presença física – na música. Interessante perceber como essas linguagens se 
misturam na mostra. O corpo retirado das funções tradicionalmente estipuladas 
para ele no cotidiano adquire novas significações. Não se trabalha com o corpo, mas 
com o discurso do corpo, à medida que a codificação a que está submetido esse 
novo discurso é oposta às convenções tradicionais.5  

 

........................................................................................................................... 
2 TEIXEIRA, João Gabriel L.C. Teatro, performance e pedagogia dionisíaca. Brasília: Editoria 
UnB, 2014, p. 102.
3 GOLDBERG, RoseLee. A arte da performance: do futurismo ao presente. São Paulo: Martins 
Fontes, 2006, p. 143.
4 GLUSBERG, Jorge. A arte da performance. São Paulo: Perspectiva, 2009, p. 43. 
5 GLUSBERG, Jorge. A arte da performance. São Paulo: Perspectiva, 2009, p. 56.
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Nessa nova construção do que seria o corpo humano, o performer trabalha com 
todos os canais de percepção, tanto alternadamente quanto simultaneamente. Ali 
na mostra estão em harmonia e contraste experiências tácteis, motoras, acústicas, 
cinestésicas e, particularmente, visuais. 
 

Essas experiências confluem em um todo que pode se caracterizar antes de 
tudo em uma expressão cênica, apesar de suas características anárquicas e de, na 
própria razão de existir, procurar escapar de rótulos e definições. A cena acontece em 
qualquer lugar que acomode atuantes e espectadores em praças, igrejas, piscinas, 
museus, praias, elevadores, edifícios, becos, não necessariamente em um teatro . E 
o Tubo segue essa tendência, intervindo principalmente no cotidiano da comunidade 
universitária ao se apresentar pelos corredores do ICC do campus universitário Darcy 
Ribeiro. 
 

A performance se colocaria no limite das artes plásticas e das cênicas, sendo 
uma linguagem híbrida. Para alguns artistas e críticos, dentro da hibridez desta 
linguagem, ela pertenceria à família das artes plásticas, caracterizando-se por ser a 
evolução dinâmica-espacial dessa arte que é, a princípio, estática.
 

 
 

Interessante perceber que essa escultura viva – ou a cena cênica – não se 
constitui como formação ensaiada e fechada, mas como algo que acontece também 
na espontaneidade do momento. Nesse sentido, a performance acaba tocando nos 
tênues limites que separam vida e arte.6 

Ela está ontologicamente ligada a um movimento maior, a uma maneira de 
se encarar a atividade artística, denominada live art, que é a arte ao vivo e também 
a arte viva. É uma forma de se ver arte em que se procura uma aproximação direta 
com a vida, em que se estimula o espontâneo, o natural, em detrimento do ensaiado. 
 

A live art, ao mesmo tempo que busca dessacralizar a arte, tirando-a da função 
meramente estética e elitista, ritualiza os atos comuns da vida: dormir, comer, 
movimentar-se, beber um copo de água. Na mostra do Tubo de Ensaios, os atos 
comuns são expostos ao público a partir da atribuição de valor estético para além 
do cotidiano. Ir ao trabalho, por exemplo, como visto na performance “Flâneutariado” 
adquire novo significado no performer, vestido com terno e coberto por papel 
manteiga. 

Essa colocação é bastante plausível; na sua origem a 
performance passa pela chamada body art, em que o 
artista é sujeito e objeto de sua arte (ao invés de pintar, 
de esculpir algo, ele mesmo se coloca enquanto escultura 
viva). O artista transforma-se em atuante, agindo como 
um performer (artista cênico). (Cohen, 2002, p. 30). 

..........................................................................................................................
6 COHEN, Renato. Performance como linguagem. São Paulo: Perspectiva, 2009, p. 38.

Essa mescla da vida com a arte aparece também na espontaneidade do aqui-
agora da mostra, em que as performances ali presentes interagem umas com as 
outras e se transformam à medida que as duas horas correm. 

A repetição constante da mesma cena de cinco minutos forma outras cenas 
com a interferência de outros performers, principalmente os itinerantes. Na mostra, 
“Barreiras da existência”, por exemplo, começa a intervir na maioria das cenas ao 
redor. O próprio público também é agente de transformações possíveis naquele 
período de tempo. 

 
A mostra é o resultado final de um processo que começa nas inscrições 

das pessoas em oficinas destinadas a discussões sobre a temática da edição e 
sobre a arte da performance. O trabalho pedagógico da equipe de produção e dos 
ministrantes das oficinas está em fornecer elementos que permitam aos inscritos 
a base para criarem seus projetos para a mostra. E não somente isso: os inscritos 
devem sair das oficinas preparados e confiantes para performar no laboratório. 

A experimentação cênica e visual precisa possibilitar ao visitante da obra 
uma experiência estética que transmita os princípios norteadores dessa arte. O 
intervencionismo, a não convencionalidade e, além disso, a utilização de vários meios 
compõem arcabouço para a imersão em um mundo em que cores, sons e texturas 
confluem para dar sentido ao tema do ano. Sentidos que explodem nas reações 
físicas. Sentidos que explodem nas interpretações cênicas, nas esculturas vivas.
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Crônicas da Rua
Júlio César Pessoa Nogueira 

O audiovisual aparece como instrumento de análise da conjuntura da 
cidade e também é uma forma de intervenção nela. A proposta foi trazer, 
por meio de vídeos capitados com o celular, sujeitos que estão à margem 
econômica e socialmente. Foram trazidas reflexões sobre gênero, sexualidade, 
identidade e classe nas circunstâncias da vida urbana. 

OFICINAS DA SEMANA PREPARATÓRIA 
TUBO DE ENSAIOS 2017

Cidentidades
André Luis Gomes

A oficina foi realizada a partir de releituras corporais e imagéticas de 
fragmentos literários que descrevem e constroem visibilidades do espaço-
cidade, construído e redimensionado pela ambiência criada pelo indivíduo-
migratório, que redesenha, num fluxo contínuo de expansão performática 
e performatizada, o urbano/a cidade.  Na oficina, propostas performáticas 
foram impulsionadas por trechos de textos literários de Ítalo Calvino (Cidades 
Invisíveis), de Clarice Lispector (as crônicas sobre Brasília) e de Sylvia Ortoff. 

São textos que estabelecem diálogos entre o ser e o ser-no-espaço, 
dimensionando o quanto, do centro ao periférico e do antigo ao novo, o espaço 
é personagem, que busca sua sobrevivência, (re)modelando identidades. A 
oficina pretendeu, num exercício de (des)construção a partir do texto literário, 
provocar reflexões, desvendando os palimpsestos culturais/populares dos 
que habitam num sentido constructo o centro urbano de Brasília.
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Reinações Urbanas. Um Teatro de Terreiro Urbano
Rodrigo Cavalcanti Magalhães

Tendo como referência o teatro praticado pelo grupo “Seu Estrelo” e o 
“Fuá do Terreiro”, o curso ofereceu aos participantes um contato direto com as 
técnicas populares de encenação e brincadeiras. O “Teatro de Terreiro” tem 
como base a improvisação, alcançada por meio da abrição do imaginário e da 
captura do sentimento de cada ator. Uma oficina singular de encenação e de 
autoconhecimento – com práticas de teatro, dança e música – desenvolvida 
a partir dos ensinamentos de mestres populares e das experiências teatrais 
feitas dentro da brincadeira desse inovador grupo brasiliense.

Paisagem Ampliada: Narrativas Urbanas
Carla Conceição Barreto

Como parte de uma intervenção em escala urbana maior, a oficina 
pretendeu explorar a discussão teórica sobre intervenção urbana, bem 
como o processo de trabalho, desde a criação até a execução de uma peça 
previamente planejada, que no caso foi o parklet, parte da composição da 
obra final.

Oficina de Intervenção Urbana – Coletivo Transverso
Rebeca Damian Cavalcanti 

A oficina de stencil e lambe-lambe consistiu na criação de intervenções 
urbanas a partir das técnicas utilizadas pelo Coletivo Transverso. Foram 
trabalhadas todas as etapas para a elaboração da intervenção – desde 
a criação poética até a aplicação dela no espaço urbano. A oficina visou 
estimular o entendimento da Poesia Urbana e incentivar a discussão, a 
apreciação e a pesquisa nas diferentes formas artísticas.
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TUBO DE ENSAIOS 2017
TUBURBANOS - PERFORMANCES

PATRIMÔNIO CU LTURAL
Logan George Lucas Dias Gomes

“Brasília é Lei Física. Relaxe-se, minha senhora, tire a cinta, não se afobe, 
tome um golinho de água com açúcar e então experimente ser um pouco a Lei 
Natural. A senhora vai se deleitar.”

Clarice Lispector

O SOHM DA CIDADE
Lorraine Maciel Camelo

Criar um corpo sonoro por dentro dos espaços. Dizer há som na cidade, 
sohm do meio em que transito, o trânsito.

QUER QUE EU SAIA DAQUI?
Nathália Maria Machado Côrtes

Mulheres, homens, negrxs, LGBTs, deficientes, periféricos, centrais.
Somos plurais e distintos, parte da mesma sociedade. Até onde o coletivo 
representa, respeita e aceita as individualidades?
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ME DEIXA SER EU DO LADO DE FORA
Maria da Guia Carolina Rodrigues Ribeiro

Somos todos únicos e muito diferentes. Isso é o que deixa o mundo mais 
bonito. Me deixa ser o que eu sou, quem sou, como sou, onde eu estiver e, 
assim, serei livre!

MEU ESPAÇO
Sâmia Queiroz de Paula

Após perceber que a pobreza é a capa da invisibilidade da diferença 
social, o vazio se torna meu espaço. Ou você me vê aqui?

HOMEM CANTO
Rômulo Barros

Ocupa o canto. O canto é o centro. O centro é o canto.

DESCALÇAR
Cecília Lima Rodrigues

Um vídeo me apresenta caminhando pelas ruas com sapatos de gesso 
colorido presos às minhas pernas, partindo da CAL- Setor Comercial Sul. 
Andar-desenhar pela cidade e depois repousar.
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TRÊS MARIAS
Carmem Mee Alonso

As “Três Marias” recolhem a sujeira dessa cidade sem que ninguém as 
perceba. Elas adubam a vida com seu sangue e suor, limpando o espaço físico 
e espiritual. Quase morrem de trabalhar, mas encontram forças umas nas 
outras para seguirem em frente costurando o fio da vida.

BARREIRAS DA EXISTÊNCIA
Letícia Vieira Lima Cavalcanti

Performance urbana e participativa onde são colocadas em evidência as 
barreiras que compõe nossas trajetórias recortadas e delimitadas por relações 
com os espaços.

A CONSTRUÇÃO
Alessandro Raul Amorim Costa

A performance traz como centro a figura dos candangos, que contribuíram 
para a construção de Brasília, e questiona a invisibilidade dessas pessoas na 
cidade. A performance baseia-se no corpo que canta e dança até chegar a sua 
exaustão. Pede-se ao público que colabore para revitalizar esse corpo.

AÇÃO DO TEMPO
Leandro Telles de Menezes

Morador na rua sobrevivendo, arte de rua expressando, pessoas 
apressadas por todos os lados. A cidade vive e te convida para o encontro. 
Mas e você...tem tempo?
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FLÂNEUTARIADO
Leonardo Paiva

Em meio ao caos urbano, um personagem está envolto em um material 
brilhante que o difere dos demais andantes do cotidiano transformando-se 
em “observador” de tudo à sua volta.

MEU PAU É FEMININO
Diego José da Silva Alves

A feminilidade de um corpo dito socialmente masculino é vista como 
uma abominante fragilidade e desvio de conduta, o que realmente incomoda 
é que a nossa existência não precisa de aprovação social. O isolamento não 
extingue, ele fortalece. Nosso corpo é resistência, é ocupação. Nós somos a 
cidade.



36 37



38 39

TUBO DE ENSAIOS 2017
TUBURBANOS - A FESTA

BATALHA DA ESCADA

EUFRÁSIO PRATES

VOXEL LAB

O ALEGRE CORTEJO DA TRISTE MULA
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DJ CAJUANA

COMETA CENAS

DJ GUSTAVO BILL

DJ CAPANEMA

DJ JHASPERS
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Intervir na Cidade:
Antropofagia - Heterotopias - Isotopias
Pedro Russi.1

O texto que segue articula duas modalidades: apresentação oral e 
reescrita. Isso porque nele perpassa a instância para a qual foi preparado, 
e ainda estamos compartilhando escrito. Nele, os operadores reflexivos 
que apareceram na fala no Pentálogo que dá origem a este texto estão 
explicitamente aqui porque foram – de certa forma – também provocados 
pelas questões-objeções realizadas naquele momento; e vice-versa. Uma 
modalidade a favor do oral que se faz presente como espírito central e convite 
daqueles cafés vivenciados por Borges, Kafka, Cortázar, Galeano... porque 
neles desenharam e leram suas tertúlias, suas inferências que, porventura, 
condimentadas com algum tango-jazz, amplificaram suas abstrações, suas 
idas e vindas. 
 

Pensar as diferentes táticas e estratégias que ressignificam a experiência 
espaço-temporal urbana por ações como antropofagia, heterotopia e 
isotopia. A cidade deglutida — Antropofagia — pelas dinâmicas valorativas 
é deslocada do dever-ser objeto estético e, então, o sujeito social histórico 

.................................................................................................................
1 Professor no PPG-Comunicação/Universidade de Brasília (UnB) | Diretor do CISECO 
| Coordenador do Núcleo de Estudos de Semiótica em Comunicação (NESECOM) - 
Contatos: pedrorussiunb@gmail.com | pedrorussi@gmail.com

(sujeito discursivo) prepondera como experiência. Não destruindo, se não 
desafiando a paralização e domesticação urbana, como inferência e ingestão 
lúdica, carnavalizada e dionisíaca que enriquece e fortalece os sentidos, acolá 
de: limpo/sujo; belo/feio; legal/ilegal; arte/não arte… Como Heterotopia 
é potência e é possibilidade de ‘algo diferente’ sobre o significado urbano, 
havendo aflição entre heterotopia (práticas urbanas fora de lugar) e Isotopia 
(ordem espacial racionalizado e determinado). Há tensão entre as dinâmicas 
do espaço heterogêneo, onde o cotidiano se entretece em uma rede de 
relações que desenham lugares irredutíveis e impossíveis de sobrepor, 
e o emprazamento taxonômico para localizarmos indivíduos e coisas.

 
O movimento analítico, como no xadrez, ancora-se nos deslocamentos 

anteriores e nos possíveis deslocamentos futuros, porém sempre na presença 
de outras interlocuções que potencializam a formulação de novas questões 
mais do que respondem. O convite é uma oportunidade de pensar e também 
de discutir junto, refletindo junto sobre um momento que é bastante especial 
não só para o Brasil, senão para a América Latina; e não só para a América 
Latina, mas para o mundo. Eu sempre brinco com meu sotaque porque eu sou 
uruguaio; então, se eu falar alguma coisa que não seja compreendida, me 
falem, porque às vezes eu invento coisas que não estão nem em uma língua, 
nem na outra. 

 
Eu brinco porque eu falo disso que na América Latina a gente tem que se 

observar como latino americano. Não são latino-americanos que escrevem, 
senão escritores da América Latina, porque o Brasil é interessante que tenha 
a descoberta dele em 1500. O Brasil celebra a descoberta no ano 1500 e o 
resto da América Latina celebra em 1492, parece que as placas tectônicas 
ainda não estavam conectadas. 

 
É interessante que o dia 12 de outubro, no Brasil, é a nossa Senhora da 

Aparecida e no resto da América Latina é «el día de la raza», “o dia da raça”; 
o dia em que uma raça destroçou as outras, colonizou outras. Isso também é 
interessante, faz parte da história, eu acho que é interessante já que estamos 
falando de cidades, intervenções. É interessante relembrar isso porque as 
cidades e, como a gente vai observando, as questões urbanas fazem parte da 
história também.

Segundo dados, no ano 1995, na América Latina e no Caribe, 70% das 
pessoas habitavam as cidades. Com o acelerado crescimento urbano, estima-
se que para o ano 2025 a cifra vai sofrer uma duplicação das pessoas que vão 
viver nas zonas urbanas do mundo; e a maior parte vai acontecer nos países 
do terceiro mundo (de longo e contínuo subdesenvolvimento).

 
Na cidade, o diverso acontece pelo resultado de diferentes etapas no seu 

desenvolvimento. Nela coexistem vivências de diferentes períodos. Por isso, 
em algumas, encontram-se monumentos que lhes dão o caráter de cidades 
históricas, como inteireis artístico e turístico; noutras, foi o desenvolvimento 
industrial ou comercial que organizou e determinou a utilização do território. 
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Uma recente arquitetura – contemporânea – exerce reorganização e 
reapropriação dos espaços, dos deslizamentos e dos hábitos urbanos. E as 
cidades, além do local, vivificam a inserção de redes globais internacionais. 
Esse crescimento acelerado das metrópoles ampliou as passagens como 
fluxos que são, na maioria das vezes, inconcebíveis entre si, incorporam-se 
num mesmo espaço, agora cosmopolita.

 
Lugares que são renomeados, reapropriados, fruto dos processos de 

inserção e de emaranhados movimentos, agonistas e antagonistas. A cidade 
se constrói sobre uma gestação individual, grupal ou mesmo coletiva, que 
alia o arcaico ao avançado, o tribalismo ao planetário, o ultraconhecido ao 
desconhecido2. Isso origina reações de um lado e do outro, rupturas das 
velhas pautas culturais e criação de novas, como necessidade de instrumentar 
mecanismos de controle social.

 
No contexto de relacionamento social-sistema as sociedades não só 

dão uma cultura de identidade entre as pessoas diferentes, mas permitem, 
por intermédio da cultura comum, o desenvolvimento dos diversos. 

De Garay destaca que a cultura urbana conforma una comunidad de 
vivencias y prácticas3. São interações produzidas nas sociedades donde têm 
explicação as emergências complexas, que não se efetuam a nível do todo, e 
sim – sobre tudo – ao nível dos indivíduos.

 
Então é interessante falar de cidade, intervenção urbana em uma cidade 

como Brasília, que aliás é interessante que é uma cidade não humana. A escala 
de Brasília é uma cidade não humana, é a matança da vivência do humano 
numa cidade, por isso Brasília cospe a todo aquele que tenta habitar Brasília. 
Quando a gente fala com os imigrantes bolivianos, peruanos, colombianos, 
e ainda peruanas, bolivianas, colombianas, empregadas domésticas dos 
lagos, que trabalham muitas vezes sem carteira assinada e sem passaporte, 
é interessante como elas são invisíveis em uma cidade que cospe, uma cidade 
não humana. Por isso é interessante discutir sobre as intervenções humanas 
e intervenções urbanas aqui em Brasília. 

Quando vêm professoras de fora, da Argentina, da Bolívia, da Colômbia, 
do Equador, do Uruguai, perguntam sempre. Outro dia teve uma colega 
argentina que chegou aqui e falava:  

.................................................................................................................
2 CANEVACCI, M. Antropologia da Comunicação Visual. São Paulo: Brasiliense, 1990. 
p. 177.
3 In. PÉREZ, Gabriel. J. (Org.) Comunicación y espacios culturales en América Latina. 
1 Ed. Santafé de Bogotá: Javegraf, 1995, p. 184

A UnB também cospe. A UnB não tem praça, quando o pessoal se 
encontra? A UnB tem fluxo, portanto quando a gente fala da arquitetura, a 
gente não fala de questões materiais, fala de vivência, estados do ser.  

O que eu entendia como lugar urbano e mais próximo do Plano Piloto, 
como o espaço mais urbano em relação a mistura, era o CONIC 4. O CONIC que 
está aí era um lugar urbano porque tinha cinema pornô do lado de uma igreja, 
tinha um sex shop do lado de uma venda de coisas, tinha bares e tinha também 
um teatro e outras coisinhas mais. O CONIC agora já não tem mais bares, só 
lanchonetes, já não tem mais cinema pornô, nem sex shop, tem muitas igrejas. 
Ou seja, o que tinha como local de encontro urbano – da mesma forma que a 
rodoviária, edifício vizinho – como um lugar onde as diferenças se enfrentam, 
passa a ser homogeneizado. Não há bares, não há cinema pornô, sim, temos 
muitas igrejas neopentecostais. 

Essa homogeneização (domesticação, limpeza e caráter 
monocromático) fala de um conceito discriminatório e de criminalização das 
ações urbanas como teatro de rua, pichações e outras intervenções que não 
são aliadas ou homologadas por um sistema organizador. 
 

Todos esses elementos nos conduzem a expressar como culturas, já que 
não há cultura determinada, limitada, delineada – embora muitos queiram 
que isso aconteça como forma de higienizar – mas sim plural, desencontrada, 
segmentária, conflituosa 5. Não se pode ver a cultura como unitária e compacta, 
o sincretismo manifesta-se como compreensão desse processo que se está 
produzindo no mundo, nos modos de produção das culturas, do consumo e nas 
formas de comunicação. Um sincretismo que atropela, dissolve e remodela a 
relação entre os níveis alheios e os familiares, entre os da elite e os de massa 
das culturas contemporâneas 6. 

- «Tenho um voo essa noite, a gente termina as 
atividades até às cinco da tarde, então me deixa no 
centro que a gente fica ali tomando um café».  
- Eu falei:  «Não tem centro, não tem café. Aliás, a 
gente está numa universidade que não tem cafés, 
portanto não tem lugares de encontro, como pensar 
uma universidade que não tem lugares de encontro?». 

.................................................................................................................
4 Edifício e Shopping Center, localizado na Asa Sul, Brasília - Setor de Diversões Sul 
- CONIC
5 CANEVACCI, M Sincretismo:Uma Exploracao Das Hibridacoes Culturais. São Paulo: 
Studio Nobel, 1996,  p. 14
6 CANEVACCI, M Sincretismo:Uma Exploracao Das Hibridacoes Culturais. São Paulo: 
Studio Nobel, 1996,  p. 13
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 É interessante porque tudo isso nos coloca num conceito chamado de 
domesticação, porque todo aquele espaço que fala de um distinto, fala de uma 
provocação, tem que ser domesticado, tem que ser limpo, tanto é que uma das 
campanhas que tinha aqui em Brasília era “Cidade Limpa”. Não interessa se 
são quase mil pessoas que moram na rua em Brasília – que hoje já são 101 
mil –, não interessa se a 50 metros da UnB tem crianças dormindo no chão, o 
que interessa é uma cidade limpa, sem pichação e grafite. Essas intervenções 
devem ser eliminadas. Os denominados moradores de rua são intervenções, 
são o alter que se apresenta sem ser chamado, é aquele que bate na nossa 
porta da tranquilidade e diz “cadê a minha parte”. É interessante pensar que 
quando falamos de intervenção não conseguimos observar essa tipologia 
de ações, porque estamos dentro de uma denominação de intervenção que 
responde a certos cânones do que são esse tipo de ser-e-estar no cenário 
urbano.

 
Podemos entender dessa maneira que esse discurso (vivência) de 

domesticação se relaciona com outro conceito, que é o conceito de reinventar 
a cidade. Uma cidade domesticada, um espaço homogêneo não pode ser 
reinventado, não pode ser reinterpretado, não pode ser ressignificado. 
Quando a gente fala de intervenção urbana, fala de uma ação. Na época 
em que eu estava em Santa Catarina e eu dirigia o grupo de teatro de não-
atores de teatro, com sujeitos humanos que não eram atores de teatro, que 
simplesmente queriam fazer teatro pelo fato de fazer, a gente ocupou a ex-
fábrica da cerveja Antarctica, o único problema era que não tinha mais cerveja 
lá, mas tudo bem, e a gente foi desalojado de lá, expulso pelos bombeiros e 
pela polícia. 

 
Nós ocupamos a fábrica Antarctica com uma peça de teatro e foi muito 

interessante. Uma peça de teatro muito linda com pessoas que nunca tinham 
trabalhado em uma peça de teatro, isso é um ato de pichação. Eu vou falar 
primeiro o porquê e depois faço a distinção entre pichação e grafite, uma 
distinção que existe somente aqui no Brasil. Pelo menos no resto da América 
Latina tudo é considerado grafite. Isso é uma distinção interessante e coloca 
uma outra discussão que é o tema de classes. 

 
Aqui temos uma discussão de classes: estar do lado da arte ou estar 

do lado do vandalismo, estar do lado permitido ou do lado do câncer urbano, 
portanto, uma pichação. Quando o pintor pinta em cima da pichação com 
uma pintura branca deixa isso como um curativo, como um câncer extirpado. 
Dessa maneira, é necessário entender que a narrativa não pode ser apagada, 
ela está, ficou… aliás «o que apagamos quando apagamos?»…
 

As intervenções são ações, um ato mental que tensiona, questiona, que 
coloca e formula perguntas, por isso que incomoda, tem que ser extirpado, 
tem que ser domesticado, e por isso ele não pode ser um ato humano. Isso 
é interessante porque esse jogo de domesticação, essa compreensão de 
domesticação se inicia quando para analisar estabelecemos interpretações 
desde essa categoria a categoria que gosto de chamar de ‘museu’, de ‘curador’, 

aliás, de ‘guardiães da moral’, preocupados com a norma da arte determinada 
e da permissão estabelecida, dizendo «aqui pode». 

 
Nesse sentido, o reconhecimento dum  fluxo-refluxo de culturas existentes 

na vida cotidiana não é considerado pelo pensamento funcionalista de 
essência estruturalista que desenha o atual sistema de ordem. Tal pensamento 
de ordem funda-se no preconceito de normalidade considerando que: uma 
cultura constitui-se de normas e valores por todos aceitos. Em oposição estão 
os comportamentos anormais: desviados, patológicos, anônimos e vivificados 
pelas subculturas que merecem alguma forma de correção e controle. Esses 
comportamentos que para a ordem são doentios, também são formas de 
expressão dos que não têm espaço de expressão, gritam desde um contexto 
determinado, são manifestações não convencionais, por isso incomodam. 
São alternativas que desviam e provocam deslocamentos, por meio dos quais 
tensionam o sistema, na ordem do urbano social.

 
A postura interpretativa iconoclasta possibilita avançar na compreensão 

das intervenções como misteriosas, clandestinas e reveladoras, anônimas, 
mas reconhecidas. Elas nos interpelam, tornando-nos parte desse espaço, 
pois, quando cúmplices dormimos, deixamos livres os caminhos para que os 
«pontas da espada», no silêncio, registrem seu discurso. Pensar e interpretar 
desde esse lugar torna-se um desafio vital para sair das denominações 
de «ser/não ser». Entendê-las, as intervenções, desde uma iconoclastia 
interpretativa.

 
As tensões provocadas pelas intervenções entendo-as como 

manifestações de resistência contra uma formalidade e normativa de cultura 
que, como sistema dominante, os coloca na categoria de subculturas ou 
subsistemas. Nosso desafio é problematizar essa forma de abordagem 
sub-ótica normativa que estimula uma divisão e amplificação dualista e 
maniqueísta. Como ilustração cara para mim, não posso deixar de pensar 
nas pichações forçadas e entrar nesse esquema moralista de responder aos 
desejos de classificação. É interessante porque quando se aunam esforços 
para estabelecer o lugar de algo, de arte, por exemplo, estamos pensando a 
partir de uma estrutura de classe.
 

Dessa forma, podemos tensionar essas classificações, ao pensar nos 
confins do sistema, membrana de filtração e lugar onde se produzem as tensões 
das pichações, porque levam até o limite as categorias de normalidade. São 
movimentos de resistência porque há uma proposta de criar tensão, eis uma 
das caraterísticas essenciais e considero que define mais apropriadamente 
as pichações.

 
Uma parede pichada, a rua ocupada, o corpo em expressão intensa, o 

grito que é dissonante, o cartaz que diz “pode pichar” e ninguém picha etc, 
são tensões essenciais daquilo que trabalhamos como a questão humana e a 
intervenção.



50 51

Há um jogo de palavras entre intervenção urbana e intervenção animal-
humana, é justamente provocar e sair, sem permissão, sem que ninguém fale se 
a gente tem que fazer ou não fazer, sem que as pessoas nos coloquem um nome, 
sem que nos coloquem uma definição para entrar no livro das definições. Uma 
intervenção que tensiona e questiona não procura a permissão dos guardiões da 
moral. Intervir é entrar no outro ou vice-versa, aqui a antropofagia – algo tão caro 
para o Brasil, já que estamos aqui – se propõe como uma janela interpretativa 
mais do que interessante. Porém, parece que estamos mais para «a cama de 
Procusto»7 do que para a antropofagia.
 

As expressões alternativas inserem-se num contexto (cultural-social) 
como também no momento específico, ação do que se entende como co-texto, 
i. e., a relação do texto com aquilo que se converte em suporte a ser visto em 
nosso caminhar por diferentes pontos e muros. As formas de apropriação da 
cidade por parte desses atos são elementos de expansão e difusão de dizeres, 
desenham a voz em um determinado espaço não autorizado.  

 
Os guardiões da moral (constantemente temos que nos perguntar sobre 

nossas ações nesse sentido) tentam colocar as coisas numa definição, porém o 
ato das intervenções é lutar contra essas definições, contra essas coisas que vão 
nos encaixar para dizer que você é isso ou aquilo. Porque “você” (guardião) diz o 
que é ser, mesmo que o outro não queira ser isso, de essa maneira os guardiões da 
arte rejeitam a antropofagia. A cidade, nós, necessitamos ser antropofágicos, ou 
seja, temos que devorar a cidade; Brasília dificulta e desafia porque ela não tem 
escala humana, não foi pensada para humanos. A antropofagia é, justamente, 
essa reinterpretação, essa ressignificação.

 
Algo que Augusto Boal propunha nas suas ações, quando falamos de um 

teatro sindical, de um teatro invisível, ou quando a gente vai atuar lá na rua, é que 
temos que estar convencidos do que isso significa, não no sentido da ação do ato 
de atuar, senão do que significa na minha filosofia de interpretação do mundo. 
Essa é uma questão interessante, quem faz esse tipo de teatro (invisível, sindical, 
alternativo…)  não é por ser alternativo para estar na moda e responder a um 
status quo de ser alternativo. Estamos falando nesse sentido, de um ethos vital 
de uma intervenção ética, política e filosófica que vai muito além do espetacular.

Boal sempre falava que é justamente a vivência filosófica do que isso 
significa, por exemplo, eu não posso trabalhar no âmbito disso que estou falando 
agora e ir para uma sala de aula ou grupo qualquer e pedir para que todo mundo 

....................................................................................................................
7 Entende-se, pela lenda-mito, como um estândar arbitrário para o qual se força uma 
conformidade exata. Recomendo procurar sobre essa lenda-mito, porque permitirá 
compreender muitas coisas neste e noutras esferas do nosso cotidiano. O mesmo para 
a ideia e postura vivencial de ‘antropofagia’.

se encaixe em uma definição, tanto é que alguns estudantes falam que sou 
um pichador mental, a ideia é justamente essa. Alguns estudantes falam: – 
Professor você não mostra o caminho das pedras.

Eu digo: – Jamais; vou jogar pedras no seu caminho. É o desafio de nos 
fazer perguntas diferentes, desde outro lugar distinto à zona de conforto, ao 
lugar comum… isso parece muito estranho ao que estamos vivendo como 
universidade, aliás, não só da universidade, senão diante das dicotomias 
formal/informal, intelectual/não intelectual. Uma questão interessante que 
daria para discutir muito, um(a) costureiro(a) também é intelectual, mas isso 
é outra discussão… 

 
…Retornando, a Universidade deveria ter uma lugar mais antropofágico 

ou iconoclasta do que tem agora, ser mais subversiva, isto é, subverter a 
ordem e forma das perguntas, deslocar, tirar do conforto, isso é sub-verter – 
o que está em um lugar colocá-lo em outro. Nesse sentido, devemos pensar 
mais como Mafalda, que continua sempre criança, e não tanto como a Mônica 
que agora virou teenager (Turma da Mônica Jovem). Quero dizer, mafaldear 
nosso cotidiano, propor e insertar questões, das mais localizadas às mais 
absurdas, des-banalizar o cotidiano, sair da naturalização e normalização 
das coisas, exercitar nosso ato filosófico. Isto é, ser-fazer Intervenções. A 
Universidade se rendeu aos cânones do dever ser, retirou seu corpo da rua 
dos questionadores, dos imorais, dos devaneios, da embriagues, para morar 
em um condomínio de luxo ‘intelectual’ com tudo incluído, praza, piscina 
e, até barzinho. Estamos perdendo na Universidade a força e vivencia do 
desconforto, problematização… algo tão caro e vital para Anísio Teixeira.

 
Para explicar melhor o que estou dizendo, vou ler uma mensagem que 

recebi, pelo WhatsApp, logo das manifestações brutalmente reprimidas em 
2016, na Esplanada dos Ministérios (Congresso). Vou compartilhar para 
entender como é esse processo de domesticação que alguns autores como 
Foucault e outros vão chamar de dispositivos. Esse processo de domesticação 
é algo que a gente vivencia e demanda, mesmo quando nós nos chamamos de 
alternativo, mesmo que a gente não queira. Eu recebi isto, nada contra quem 
encaminhou, mas só como exemplo dessa domesticação, só para entender 
como é essa questão da domesticação. 

 
Olhem o texto «Nós estudantes secundaristas estamos pedindo doações 

de tintas brancas para podermos repintar o museu nacional da república, 
patrimônio do povo, quem puder nos ajudar doando as tintas e repassando a 
mensagem agradeço». Tintas brancas para pintar o museu que é patrimônio 
do povo e foi pichado. Interessante essa domesticação (de estudantes e 
professores!!), a necessidade de pintar novamente de branco, ver que a coisa 
volta ao normal, ao status de patrimônio. Por favor! Se é patrimônio do povo, 
então, é patrimônio de uma ação, se é patrimônio deve ser ressignificado. 
Aliás, quem diz o que é ou não é patrimônio?
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Quem escolhe os que dizem e designam o patrimonial? Interessante que 
nunca escutei que a educação, a saúde e transporte público fossem declarados 
patrimônio da humanidade. Interessante, não é? [como está em que sentido? 
Com as pichações? Essa é uma afirmação sua para que a deixem como está?]

Indo para outro assunto; revitaliza-se a homogeneização, a domesticação 
e, dessa forma, nossas ações tornam-se higiênicas. Assim, uma cidade não 
é habitada ou pode ser habitada por alguns detentores e conhecedores dos 
preceitos da moral estabelecida. Desse jeito, aqueles que são emigrantes e 
emigrantas, aqueles que são considerados diferentes ao que foi planejado 
para a cidade não aparecem e não podem aparecer. A domesticação, nesse 
sentido, a gente não percebe muitas vezes e é parte do nosso cotidiano, do 
nosso estado normal, da nossa higiene de entender o dever ser ou não dever 
ser de uma cidade. 

Julio Cortázar, escritor argentino, quando fala do grafite (pichação), diz 
duas coisas. Uma, o problema das cidades, no sentido amplo, que você não 
consegue percorrer ou não consegue caminhar nelas porque não têm vida, é 
como se você tomasse o metrô de um ponto e descesse no outro ponto, você 
perde tudo o que tem no caminho. É interessante que Brasília tem as zonas 
para cinema, para shopping, para sair, para diversão… então, se você vai de 
ponto a ponto, você perde o entremeio. E, a outra coisa que fala Cortázar é 
que para entender e enxergar o grafite eu não posso olhar o grafite de frente, 
eu tenho que olhar de forma sesgada, meio estranha porque é dessa forma 
que eu consigo observar as coisas. Com isso ele está justamente provocando 
para que a gente não tenha um olhar higienizado, domesticado, e comece a 
observar de forma sesgada, transversal, de forma meio estranha, de forma 
marginal, pelas margens. 

 
Enfim, são pensamentos descabelados… queria compartilhar isso, 

justamente isso, o desafio de pensar porque o pensar não é simplesmente 
pensar sobre a cidade, senão, habitar a cidade. Estou em uma campanha para 
que a UnB tenha mais cafés, mais lugares de encontro, porque os dois lugares 
que tem para tomar café, pois os lugares para tomar café estão mais para 
rodoviárias (Mônica), onde as cadeiras são fixas e ninguém pode movimentá-
las, que para cafés (Mafalda)… onde tenhamos tempo para encontrar e perder 
o tempo… 
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