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Resumo 

 

A partir da compreensão da Rua como ambiente público capaz de promover 

encontros de sutilezas e sinceridades, o texto elege a performance como mediador artístico 

que viabiliza sensorialmente a afetação de subjectos e sujeitos sociais, super-orientados 

esteticamente, que tornam-se autores de fatos e atos capazes de “roubá-los” de sua 

dimensão cotidiana. 

O texto aborda ainda a questão da constituição do espaço, a partir das fronteiras e 

limites com seu entorno, buscando compreender como se configura o espaço da rua e como 

este se relaciona com o acontecimento efêmero da performance. Para tanto, partindo de 

investidas práticas, busca apontar alguns aspectos relevantes do acontecimento 

performático e a forma como esse se molda e é permeado pelo transeunte/habitante, que 

compõe o espaço público. 

Como ações norteadoras, apresentarei imagens e relatos de ações performáticas 

como “Experimentos Gramíneos”, “Zona de Confronto”, “Paulistanos” e “Cama”. 

Palavras-chave: espaço público, corpo, performance na rua. 
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A condição-corpo1 têm-se apresentado nas últimas décadas como fator 

determinante para a compreensão dos processos artísticos. Ela deixou de existir como 

suporte central apenas da dança e das artes cênicas para invadir a atenção da produção nas 

artes visuais e da elaboração do conhecimento na filosofia contemporânea2. O corpo 

passou a ser encarado, não mais como instrumento da arte, mas como agente da 

constituição subjetiva, uma máquina de desejo que se tornou condição inevitável para o 

movimento, seja ele em relação à criação quanto ao próprio deslocamento.  

Para ganhar a fluidez necessária a uma manifestação que visite essas várias 

disciplinas, a performance se apresenta então como opção estética que consegue abranger 

patamares de compreensão do corpo em sua subjetividade, contribuindo também para a 

consolidação da intervenção urbana enquanto artifício de apropriação do espaço público 

por meio de seus próprios transeuntes anônimos. 

Enquanto instâncias e categorias sociais, os espaços público e privado por sua vez 

podem ser entendidos como mera entidades administrativas que são convencionalmente 

respeitadas pela sociedade. Nesse sentido, três critérios orientam a denominação da 

convenção: propriedade, a questão do acesso e da circulação. Apesar de critérios claros e 

objetivos, a vivência cotidiana nesses espaços indicam as contradições que eles 

apresentam, sendo necessário denominar um espaço como sendo, por exemplo, “privado, 

mas de uso público”. Nesses sentido,  

As cidades contemporâneas têm experimentado um intenso processo de privatização 
do espaço público, seja através de mecanismos perversos de combinação de 
investimentos públicos para beneficiar o desenvolvimento de projetos imobiliários 
privados, seja através de barreiras concretas que impedem o acesso igualitário de 
todos, seja com cabines de segurança privatizando ruas, praças muradas e trancadas, 
condomínios fechados, cercamento de áreas públicas, seja através da cobrança de 

                                                 
1  Optei pela utilização dessa palavra-conjugada para ressaltar a noção de corpo, não apenas como 
materialidade ou subjetividade histórica, mas pela circunstância do instante e do estado presente, ao referir-se 
ao corpo em ação. 
2  Ver Michel Foucault, Gilles Deleuze e Félix Guattari, Friedrich Nietzsche, entre outros. 



taxas tributárias exorbitantes, em áreas urbanas com melhor qualidade de vida 
(VELOSO, 2004: 349). 

 

Como nos apresenta a antropóloga Mariza Veloso, pela dificuldade de encontrar a 

clareza nesse tipo de formulação, encontramos uma série de brechas na forma de 

tratamento social a algumas questões, tendendo a nos distanciar da lembrança de que, no 

espaço público, de uso público, quem determina o caráter do uso, afinal, são os usuários, 

que de uma forma geral não se consideram iniciativa ativa do processo.  

A performance na rua, portanto, interfere diretamente nessa relação já que ela lida 

com a idéia de improviso e acontecimento presente, exigindo um envolvimento direto e 

ativo de quem compartilha o momento da ação. Por vezes, a interação e a participação do 

público direcionam a realização da ação, assim a performance se apresenta como uma 

“presentação”3, fazendo com que o performer, agente-estímulo da performance, reivindica 

seu corpo como espaço mutante para a convivência de reações. 

O corpo é o espaço do desejo (LYOTARD, 1990). 

Apoiando-nos em algumas iniciativas artísticas que ocorreram no Brasil, neste 

início de século, apresentarei descritivamente algumas performances na rua que indicam a 

forma através da qual a performance tem contribuído para a relação corpo-sujeito-cidade 

 
Shima - Zona de Conforto / Zona de Confronto  

 
 

  
 

                                                 
3  Termo criado por Maria Beatriz de Medeiros utilizado em sala de aula e em conversas pessoais.  



   
Márcio Shima, Zona de Confronto, Performance, 2007. 

 

 
Márcio Shima é de São Paulo e essa performance, com duração de 

aproximadamente trinta minutos, foi criada acerca de suas reflexões sobre público e 

privado. 

Com fitas plásticas zebradas de isolamento, vestido em um terno preto com gravata, 

óculos, relógio e uma maleta; ele seleciona em vias públicas de grande circulação, dois ou 

três pilares, como árvores, colunas, postes, etc., onde dá várias voltas aleatórias com essa 

fita envolvendo estes, criando assim paredes e uma estrutura  capaz de sustentar uma 

pessoa de aproximadamente 70kg, o que ele chama de zona de conforto/ zona de 

confronto. 

Ele penetra então no espaço interior dessa estrutura onde inicia uma série de ações 

que podem ser desde um simplesmente olhar as horas no relógio a urinar e masturbar-se, 

observando o público através das paredes, e depois começa a interagir mais incisivamente 

com essas paredes, pendurando-se, sentando-se e executando vários movimentos possíveis 

com essa estrutura, até que ele começa a enrolar-se nela e a rasgá-las, arrancá-las  e 

recolhê-las para si, envolvendo-se e embolando-se nelas até que fiquem todas soltas 

novamente.  Assim, todo enrolado com a fita, ele segue seu caminho normalmente como se 

nada tivesse acontecido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GIA (Grupo de Interferência Ambiental) - Cama 
 

 

      

 
Grupo de Interferência Ambiental (GIA), Cama, Performance, 2006 

 

Assim como em muitos happenings do Grupo Fluxus, que levavam para as ruas da 

cidade atividades cotidianas e simples, desmistificando a arte e aproximando-a da vida 

comum, especificamente no happening em que Allan Kaprow executou, ao instaurar uma 

seção escovando seus dentes no centro da cidade, o Grupo de Interferência Ambiental – 

GIA, de Salvador- BA, leva para a rua uma atividade também cotidiana e residencial 

porém com uma leitura atualizada e recontextualizada, relacionando a realidade de 

exclusão social brasileira ao levar para a rua uma cama onde um integrante do grupo deitou 

como se estivesse se recolhido em seu lar para dormir.  

Esse ambiente, a princípio inóspito, toma um caráter íntimo que ao mesmo tempo 

em que nos desloca nas possibilidades de uso do espaço público nos remete a situação dos 

moradores de rua. Com essa idéia e proposta simples, executada em 2006, no Farol da 

Barra em Salvador e no cruzamento da Avenida Paulista com a Consolação em São Paulo, 

levantam diversos questionamentos, também mencionados anteriormente aqui no trabalho 



do Shima, sobre o público e o privado, mas também remetendo-nos a questão habitacional 

nos grandes centros urbanos. 

 

Maira Vaz Valente - Paulistanos: ação03_ espaços de contemplação 
 

 

   

 
Maíra Vaz Valente, Paulistanos: ação03 , Performance, 2006. 

 

Motivada por um poema de Charles Baudelaire intitulado A uma passante, Maira 

Vaz Valente, de São Paulo, propôs essa ação como uma outra forma de habitar e olhar a 

cidade. Criou, então esse encontro entre o sujeito e seu habitat urbano. 

Paulistanos: ação03_ espaços de contemplação foi feita no dia 19 de outubro de 

2007. Na ocasião, ela alugou cadeiras brancas de ferro para que os participantes se 

sentassem com elas na faixa de pedestre enquanto o sinal estava fechado e, assim 

contemplar a faixa com seus carros quase estacionados de frente para ela ou o fluxo de 

transeuntes propondo assim outras formas de estar na cidade e outro ponto de vista para o 

olhar nela.  

 



Maicyra Leão – Experimentos Gramíneos 

   

   

 

Maicyra Leão, Experimentos Gramíneos, Performance, 2006. 

 

Experimentos Gramíneos surgiu através de uma investigação de linguagem, processo de 

pesquisa do Mestrado em Arte Contemporânea, na Universidade de Brasília, concluído em 2008.  

Já foi realizado no centro da cidade do Rio de Janeiro em março de 2006, no centro da cidade do 

Recife, em setembro de 2006, e em Buenos Aires- Argentina, em junho de 2007. 

De forma sucinta, vestida com uma roupa construída a partir de pedaços de grama artificial, 

a performer coloca-se deitada, camuflada, num pequeno gramado próximo a uma área de 

circulação intensa de pessoas. Em seguida, desloca-se pelas ruas desenvolvendo a ação, regando 

a passagem, e potencializando a interação com o público passante, sem utilização da voz. A 

performance tem duração e trajetos variáveis, com uma média de 3 horas. 

 

 

 



A performance como ação de intervenção urbana 

 

Definir um espaço exige contraste com seu entorno. Exige conhecer as diferenças 

de potenciais que perpassam a fronteira do limite de seu espaço. Compreender o íntimo e o 

interior é também compreender os muros, as cercas e as bordas que o delimitam.  

A casa está cercada de rua por todos os lados.  

Na rua, há desconhecidos que se cruzam. De acordo com o antropólogo Roberto 

DaMatta, “na rua não há, teoricamente, nem amor, nem consideração, nem respeito, nem 

amizade. É local perigoso.” (1986: 29) Qualquer manifestação afetuosa remete a uma 

intimidade que freia o tempo rápido e corriqueiro da permanência na rua. Ela é risco 

porque embora, na supermodernidade defendida por Marc Augé (1994) os lugares tenham 

se imbuído de aspectos reguladores e padronizados, as ruas são constituídas e coloridas por 

uma coletividade que não permitiu anular a sinceridade realçadora do singular.  

Ela é também passagem ou morada nômade. É local de transição, transeuntes 

temporários. Circulação arbitrária movida por razões imensuráveis. Fluxo. 

A rua, espaço aberto onde supostamente encontra-se o heterogêneo de vontades, 

comporta sutilezas veladas que aguardam a eclosão de suas singularidades, em potência. 

Realizar uma performance na rua é transitar por imaginários inesperados e fazer eclodir 

essas singularidades diacrônicas. Para quem vivencia as reações dessas ações performáticas 

passa a compreender que não temos controle do que pode se passar com esses sujeitos. 

Como podemos perceber no relato da crítica e curadora Clarissa Diniz, de Recife, a 

respeito de sua performance na rua Afora, 

A minha performance, por  exemplo, pouco (ou quase nada) foi entendida 
como arte por aqueles que a presenciaram. Ao invés de ser considerada 
artista, fui aclamada como louca, como pagadora de promessas ou como 
alguém sem identidade (“O que é isso?”, “Que danado é isso?”, “O que é 
que ela tá fazendo?”, “Pra onde ela vai?”), uma vez que não havia quaisquer 
tipos de legenda em minha ação (as pessoas que discretamente me 
acompanhavam não “explicavam” o que estava acontecendo e eu, apesar de 
muitas vezes abordada, permanecia em silêncio). (DINIZ, Afora. Texto 
enviado para e-mail pessoal) 

 

Reações como essas são observadas em várias das ações reladas acima, 

evidenciando a atitude ética dessa prática que tenta “fazer de forma que uma experiência 

do sensível seja possível para aqueles que o marketing condiciona esteticamente”, e isso 



“torna-se uma prioridade e uma responsabilidade”, como afirma o filósofo Bernard Stiegler 

(2007: 54). 

Não há expectativas sobre o que é o “dentro” da rua, porque ela é em sua 

particularidade o fora. Não há acontecimentos previsíveis e controlados porque trata-se de 

uma coletividade que não está enclausura entre quatro paredes.  

Agir e provocar na rua é abrir frestas que desrespeitam a maneira habitual de 

comportar-se diante de desconhecidos. È promover um estado pirata em que somos 

roubados de nossa dimensão cotidiana, performer e transeuntes. É mostrar-se e invadir-se 

permitindo rearranjar a subjetividade simbólica. É uma reação desencadeada por uma 

simples ação estética que permite que aqueles passantes experimentem a insensatez de não-

saber, de não-reconhecer, de buscar uma razão onde a sensação impera como perturbação e 

afetação. 

“A obra de arte só existe na medida em que ela afeta aquele para quem ela 
faz obra, isto é, aquele em que ela abre porque é isso que quer dizer obra, 
isto é, opera: trabalho, mas também abertura: isso abre, isso opera.” 
(STIEGLER, 2007: 55) 

Ao mesmo tempo, estar na rua é estar entre muitos e suas muitas vontades e 

atenções e, enquanto Stiegler afirma que “para olhar (regarder) é preciso estar 

disponível”(2007: 45), na rua é preciso conquistar essa disponibilidade.  

Estamos correndo num espaço-mundo onde o tempo desce a ladeira em descontrole 

de velocidade, enquanto isso, o deslocamento digital nos permite cruzar a fronteira do 

particular, envolvido por paredes que têm ouvidos, e a concretude do espaço da rua, toque 

e contato sem a intimidade do desejo, assume uma aridez de contraponto ao acético de 

solidões em frente ao computador.  

O exercício de “estar” na rua, onde os simples e outrora passantes assumem o 

protagonismo de um experimento estético, é devolver ao sujeito o poder de reconhecer-se 

como singular e frear seu anseio vertiginoso pela velocidade cotidiana. 
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