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RESUMO 
Este artigo tem como perspectiva relatar e refletir sobre o processo de criação do Grupo 
IAdança-Núcleo ContemporanIA, do Instituto de Artes/Unesp. O grupo tem por fim 
desenvolver um trabalho com dança em site specific (lugar específico), com suas 
características, proposições cênicas e espaciais, assim como discutir possibilidades de 
criação em um local de trânsito. Como se estabelece relações com o espectador? Quais os 
desafios, escolhas, enfrentamentos para estabelecer um processo de criação na dança em 
site specific? Para compreender as implicações acerca deste tipo de procedimento, busca-se 
apoio nas leituras e reflexões dos autores Marc Augé (2014), Ana Terra e Carmem Morais 
(2015), Eliana Rodrigues Silva (2005), entre outros, e também por meio de uma pesquisa 
empírica com abordagem qualitativa.  
 
PALAVRAS-CHAVE:  
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ABSTRACT: 
This article has as perspective to report and reflect about the creation process of the Goup 
IAdança-ContemporanIA Nucleus Group of the Institute of Arts / Unesp. The group aims to 
develop a work with dance in site specific (specific place), its own characteristics, scenic and 
spatial propositions, and to discuss possibilities of creation in a place of transition of people. 
How to establish the relation with the spectator? What are the issues, choices, clashes to 
establish a creation process in dance in site specific? To understanding the implications 
concerning this type of procedure, we seek to support the readings and reflections of the 
authors Marc Augé (2014), Ana Terra and Carmen Morais (2015), Eliana Rodrigues Silva 
(2005), among others, and through a survey empirical qualitative approach. 
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1. Desafios 

Este artigo visa refletir e relatar sobre o processo de criação do grupo IAdança 

– Núcleo ContemporanIA, do Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista - 

IA/UNESP, o qual tem por objetivo desenvolver processos de criação em dança cujo 

o intuito é produzir obras artísticas por meio de pesquisas acadêmicas, trabalhos com 

aulas teórico-práticas, jogos de improvisação em dança e aulas de dança 

contemporânea (contato-improvisação).  

A fim de discutir tais processos de criação em dança contemporânea, o grupo, 

neste ano realiza sua pesquisa artística fora do espaço tradicional tal como estúdios 



e salas de ensaio, indo ao encontro de lugares não convencionais e também 

específicos (sítios determinados, ou também conhecidos por site specific - in situ)1. 

Assim, foi apresentado um projeto de criação artística destinado à Pró-reitora de 

Extensão – PROEX do IA/UNESP, com a proposição de uma produção coreográfica 

em um processo de criação pensado “com” o lugar, no qual o grupo se insere para 

desenvolver suas investigações.  

O grupo, sob minha orientação coreográfica, é coordenado pela Profª Drª 

Kathya Maria Ayres de Godoy, também coordenadora do Grupo de Pesquisa Dança 

Estética e Educação – GPDEE, do Instituto de Artes da UNESP.  

A proposição deste trabalho se deu graças à parceria com o CRDSP (Centro 

de Referência da Dança da cidade de São Paulo), onde o grupo utiliza salas de ensaio 

como base de apoio para o projeto desenvolvido na Praça Ramos e Vale do 

Anhangabaú; salas estas cedidas pela coordenação do CRDSP – Sr. Hélvio Tamoio 

e Drª Yáskara Manzini - durante o primeiro e segundo semestres deste ano (2015), a 

fim de se reunir e desenvolver laboratórios coreográficos. A princípio o grupo se reuniu 

duas vezes por semana (das 14hs às 17Hs às quartas e sextas-feiras), e em meados 

do semestre, somente uma vez (às sextas-feiras). 

Vinculado ao GPDEE, o IAdança - Núcleo ContemporanIA, é um projeto de 

extensão universitária que atende alunos dos cursos de Artes do IA/UNESP (Artes 

Visuais, Teatro e Música) e a comunidade em geral que, nem sempre são estudantes 

de arte (alguns são pedagogos, outros pesquisadores ou aspirantes a pesquisadores 

–  alunos cursando mestrado e/ou doutorado), pessoas com formação em Dança, ou 

não, o que estes participantes têm em comum é o desejo de empreender pesquisas 

na área de Dança junto ao projeto de extensão. 

Nesse período, desenvolvo um trabalho de criação que se atrela ao meu 

projeto de doutoramento, “Dança e fruição: uma abordagem da experiência estética 

na contemporaneidade”, cuja investigação é pautada em uma abordagem da 

                                                           
1 A expressão in situ, conforme Carmen Morais (2015) do Núcleo Aqui Mesmo: “O termo site-specific 
(sítio específico) ou arte in situ é um termo proveniente das artes plásticas e que, segundo Daniel Buren, 
artista precursor e teórico da arte in situ na França nos anos 70, faz menção a ‘obras concebidas para 
um lugar preciso e que se articulam particularmente com, à causa de, por e em relação a um entorno 
preciso’”. In situ, que em latim significa “no lugar” designa criações artísticas que se articulam e se 
compõem ao redor dos diferentes elementos presentes no espaço/lugar/sítio onde acontece. São 
criações que são indissociáveis de seu lugar de acolhimento e este último se torna um dos elementos 
principais de elaboração da criação. Disponível em <http://nucleoaquimesmo.com/apresentacao/> 
acessado em 07 de agosto de 2015. 



Experiência Estética, tendo como campo de estudo a dança e a fruição na cidade de 

São Paulo, sobre o fazer artístico e seus diferentes modos de discussão. Visando 

analisar e refletir sobre as relações estabelecidas pela obra de dança no momento da 

fruição, tendo como foco a “experiência estética”.  

Sendo assim, o projeto de extensão apresentado pelo Grupo IAdança Pró-

Reitoria de Extensão Universitária – PROEX, abarca também outros projetos de 

pesquisa de alunos do IA/UNESP (iniciação científica com projetos contemplados por 

bolsa), cumprindo com isso um de seus objetivos: desenvolver e integrar pesquisas, 

processos de criação, estudos sobre apreciação-recepção da obra artística em dança 

e experiência estética.  

Além disso, nas reflexões tecidas pelo grupo sobre procedimentos artísticos 

e criação em dança contemporânea, se discute também estratégias para a escolha 

de temas para as montagens de obras artísticas, vivências corporais para os 

participantes do grupo, com participação em palestras, seminários e congressos, 

produção e apresentação de trabalhos artísticos para a comunidade acadêmica 

(IA/UNESP), entidades parceiras do projeto de extensão tais como: Universidade 

Paulista de Artes- FPA, Universidade Anhembi Morumbi,  escolas da cidade de São 

Paulo, praças públicas, ruas e estabelecimentos sociais.  

Dito isto, teço a seguir considerações para o desenvolvimento do projeto o “O 

vale in situ”2. 

 

2. Sobre a dança em site specific ou in situ 

No ano de 2015, o objetivo do Grupo IAdança, nesta direção e proposição 

cênica visa discutir os territórios da dança, assim com a fruição em diferentes espaços.  

Concepção advinda das artes visuais, a ideia de arte site specific, discute as 

relações das obras de artes com os locais onde ocorrem as apresentações. Lugares 

estes que saem dos palcos tradicionais, museus, galerias, para ir ao encontro de “não 

lugares”, lugares de passagem, de transição, de encontros e também desencontros: 

                                                           
2 Mais informações sobre o grupo IAdança e o projeto “O Vale in situ” podem ser encontradas em: 
<http://www.ia.unesp.br/#!/pesquisa/grupos-de-pesquisa/danca-estetica-e-educacao/projetos-
permanentes--nucleo-contemporania/>, acesso em 08 de agosto de 2015, assim como na página 
pública das redes sociais do grupo IAdança: <https://www.facebook.com/groups/258548620870837/> 
acessado em 08 de agosto de 2015. 



Vê-se bem que por “não lugar” designamos duas realidades 
complementares, porém, distintas: espaços constituídos em relação a 
certos fins (transporte, trânsito, comércio, lazer) e a relação que os 
indivíduos mantêm com esses espaços. Se as duas relações se 
correspondem de maneira bastante ampla e, em todo caso, 
oficialmente (os indivíduos viajam, compram, repousam), não se 
confundem, no entanto, pois os não lugares medeiam todo um 
conjunto de relações consigo e com os outros que só dizem respeito 
indiretamente a seus fins: assim como os lugares antropológicos criam 
um social orgânico, os não lugares criam tensão solitária. (AUGÉ, 
2014, p. 87) 

 

Tais espaços, “não lugares”, corporificam camadas sociais em que 

transeuntes trafegam para destinos diversos. São topografias que carregam certa 

neutralidade aonde se encontram diferentes sujeitos, com diferentes objetivos, ou 

seja, grupos distintos que se misturam sob um mesmo evento: mover-se de um lugar 

a outro.  

O que atrai os olhares para a Dança-Arte dos que trafegam pelos “não 

lugares?” Que modos de leituras possíveis fariam aqueles que se deparam com um 

evento artístico nesses espaços de transição? Como se estabelece a relação com o 

espectador? Quais os desafios coreográficos, escolhas, enfrentamentos para 

estabelecer um processo de criação na dança em site specific? 

Este tipo de abordagem tem seu ponto de partida em meados da década de 

1960, momento em que eclodia nas artes e na cultura, principalmente na América do 

Norte, diversos questionamentos com relação à sociedade capitalista do século XX. 

Questionamentos estes que se ramificaram também na sociedade, na religião, na 

ciência, na organização familiar, entre outros. Desta forma, temos várias 

manifestações artísticas surgindo e se entrecruzando dialogando com possíveis 

interdisciplinaridades. 

A colaboração entre diferentes linguagens artísticas ganha espaço 

principalmente na pós-modernidade, nas décadas de 1960 e 70, período em que a 

dança pós-moderna, ou contemporânea, revoluciona a cena tradicional.  

A definição do termo site specific / in situ emergida das artes plásticas, foi 

largamente empregada por Daniel Buren, artista e teórico precursor da arte in situ na 

França dos anos 1970. Especificamente sobre dança in situ no espaço urbano, 

subentende-se que o dispositivo coreográfico e o espectador compartilham um lugar 

comum do espaço cotidiano e em dada temporalidade (MORAIS, 2015, p. 16). 



Nesse período surgem diversos artistas da dança propondo novos caminhos 

coreográficos em espaços alternativos tais como Lucinda Childs. Steve Paxton, Trisha 

Brown, Simone Forti, Yvonne Rainer, Meredith Monk, entre outros, que colaboraram 

para construção de novas danças, utilizando novos espaços cênicos que discutiam 

possibilidades estéticas na dança contemporânea.  

O objetivo desta pesquisa lida com a possibilidade de efetivar um processo 

de criação em um espaço cênico não convencional em um “lugar específico” (site 

specific / in situ), buscando valorizar a pesquisa em arte fora dos muros da 

universidade, além de interagir com um espaço de transição e exposição ímpar para 

a cidade de São Paulo. 

A praça Ramos de Azevedo e o Vale do Anhangabaú, como dito 

anteriormente, são espaços comunitários onde trafegam diferentes sujeitos, de 

diferentes camadas sociais; ali temos doutores, advogados, executivos, trabalhadores 

comuns (garis, operários, secretárias, etc.), juntamente com skatistas, adolescentes, 

populares desempregados, mendigos, usuários de droga e possivelmente 

contraventores circulando em um mesmo espaço público.  

Assim, trabalhamos em um local de risco, em um “não lugar” que pertence a 

todos e ao mesmo tempo a ninguém, propomos com este processo artístico uma 

inserção junto ao cenário público com seus territórios, às vezes visíveis, às vezes 

invisíveis.  SCHIOCCHET, diz que:  

 

Os espaços urbanos parecem estar o tempo todo sendo negociados a 
partir de diversas interfaces, dentre elas: as imagens por exemplo. O 
que notamos porém, é que a forma como estas trocas simbólicas 
acontecem naturalmente no espaço influenciam na maneira como a 
performance se constitui em relação a ele. Assim como as estruturas 
conscientes determinadas pelo artista e pelos discursos que permeiam 
sua arte, elementos referentes à diversas logicas de uso daquele 
espaço, apropriado por praticas populares, também incidirão e 
atribuirão características à obra produzida. 
Estes elementos não são necessariamente físicos ou “reais”. As 
construções ficcionais podem vir a ter a mesma influencia em 
transformar a realidade de um espaço. (SCHIOCCHET, 2011, p.135) 

 

Neste espaço de fluxos, evocado também pelo rio subterrâneo que ali se 

localizou um dia a céu aberto, transitam pessoas, corpos, ensejos, sonhos, personas 

que incorporam distintas personagens urbanas: prostitutas, usuários de drogas, donas 



de casa, grupos evangélicos, “sem-teto”, executivos, secretárias, cidadãos comuns, 

entre muitos outros transeuntes que convivem com a praça, em um vale de sonhos, 

de desejos, negociando dia após dia interfaces, imagens, conteúdos simbólicos que 

evocam culturas, crenças, fantasias interpretativas de uma realidade possível. 

Nesta atmosfera de incertezas, de trocas de experiências, o Grupo IAdança 

realiza sua busca por identidades; abraça estátuas, mergulha em fontes secas, 

escadarias sujas e “estátuas-banheiros”. Neste lugar, aos pés do Maestro Carlos 

Gomes, existe um “banheiro” a céu aberto: um lugar onde transeuntes urinam 

deixando o ambiente com um cheiro forte, odor intenso, fora do normal e 

desagradável.  

Nesse lugar simbólico, a interpretação de qualquer realidade construída, tem 

o mesmo “valor” das realidades cotidianas. Os territórios ali demarcados, são espaços 

de convivência, tanto visíveis, quanto invisíveis, às vezes pacíficos, de tolerância, 

outras vezes de conflitos ou ainda de disputas e intolerâncias: um lugar de 

negociações. Um palimpsesto3, evocado das reflexões de Pesavento (2004), que nos 

traz memórias, passagens que se misturam com o passado e o presente, 

configurando novas realidades interpretativas.  

 

3. Aportamentos, incursões, mergulhos... 

Nesta perspectiva de descoberta do espaço, local de aportamentos, 

incursões, mergulhos, territórios possíveis e impossíveis, o grupo fez uma primeira 

“viagem” aos recantos da Praça Ramos e do Vale do Anhangabaú, começando pelas 

escadarias de acesso à praça. Ali percebemos que, por ser um local onde transeuntes 

utilizam o espaço como uma espécie de banheiro a céu aberto, havia no ar um cheiro 

insuportável de urina, líquidos escorrendo pelo chão das escadarias, misturadas a 

fumaça dos automóveis que circulam pela Rua Coronel Xavier de Toledo.   

                                                           
3 Sandra Jatahy Pesavento (2004), nos traz em seu artigo que “palimpsesto é uma imagem arquetípica 
para a leitura do mundo. Palavra grega surgida no século V a.c., depois da adoção do pergaminho para 
o uso da escrita, palimpsesto veio a significar um pergaminho do qual se apagou a primeira escritura 
para reaproveitamento por outro texto. A escassez de pergaminhos os séculos de VII a IX generalizou 
os palimpsestos, que se apresentavam como os pergaminhos nos quais se apresentava a escrita 
sucessiva de textos superpostos, mas onde a raspagem de um não conseguia apagar todos os 
caracteres antigos doa outros precedentes, que se mostravam, por vezes, ainda visíveis, possibilitando 
uma recuperação.” 



Logo vimos que o local se assemelha a um “portal”, com duas entradas de 

acesso para as escadarias tendo a estátua do Maestro Carlos Gomes bem ao centro, 

decidimos, então, que ali seria o portal de entrada para a ambientação cênica a qual 

se espalharia como os líquidos que escorrem pela escadaria sujas.  

Para tal, os criadores-intérpretes utilizam máscaras, as quais evocam toda a 

urbanidade daquele lugar: máscaras de gás que traduzem a violência urbana que 

eclode em confrontos, protestos e manifestações públicas; também traduzem a 

necessidade de proteção para ficar-estar naquele sítio vilipendiado por transeuntes, 

passantes que fazem dos pés da estátua do compositor um banheiro público a céu 

aberto demarcado por urina, poeira e pichações. 

  

Fig. 1. Cartaz da apresentação da Obra “O Vale dos Desejos”, criação: Ítalo Rodrigues Faria – 2015: 
acervo do Grupo IAdança. 

 

Nas cenas que ali transcorrem, o grupo investiga quais as relações pessoais 

e impessoais que transitam naquele espaço: a rua, o “portal”, o “banheiro”, as 

inconstâncias transitórias de desejos que acenam para o Vale... 



Logo abaixo do “portal”, outra cena se desenrola: “a fonte”. Um enorme 

chafariz contendo a “fonte dos Desejos – Glória”, que faz parte do conjunto escultórico 

criado pelo arquiteto italiano Luiz Brizzolara em 1922; a fonte é inspirada na “Fonte de 

Desejos de Roma”, sendo uma homenagem da comunidade italiana ao Centenário da 

Independência do Brasil. Já havia uma fonte no local desde a inauguração do Teatro 

Municipal e da praça Ramos de Azevedo em 1911. Em 1922, Luiz Brizzolara dá à 

fonte sua forma atual, incluindo o Monumento a Carlos Gomes e acrescentando ao 

conjunto 12 esculturas, em mármore, bronze e granito, os quais representam a 

música, a poesia e alguns dos personagens das óperas mais famosas de Carlos 

Gomes. 

 

 Fig. 2. A “fonte do desejos”, na praça Ramos de Azevedo, 2015: acervo do Grupo IAdança. 

 

Neste lugar de paradas, de proposição de desejos, as estórias se confundem. 

Os cavalos que puxam a personagem operística na fonte da praça, são amarrados 

com rédeas de elástico preto as quais são inseridas no torso metálico dos animais 

pelos criadores-intérpretes, evocando com isso a metáfora dura e pesada de uma 

dança nietzschiana. 

A ação performática se desenrola em meio aos transeuntes que ali param 

para descanso, para refletirem ou mesmo ter momentos de lazer.  



Os intérpretes compõe uma cena que discute relações de trabalho, esforço, 

compartilhamento de lugares com os outros. De dentro da fonte sai uma garrafa com 

um líquido negro que é servido aos espectadores. A cena é aberta, e se alguém (os 

espectadores) entrar no espaço cênico e resolver participar da ação, também será 

possível uma integração.  

 

Fig. 3. A encruzilhada de redes que se conectam e ligam pessoas e situações, 2015: acervo do Grupo 

IAdança. 

 

Neste embrolho de elásticos, suor, corpos aprisionados, metal, cheiros, 

fumaça, pele e justaposição de imagens, palimpsestos sobrepostos de realidades 

cotidianas e passos de dança se configuram em imagens e passagens simbólicas as 

quais denominamos “O Vale dos Desejos”.  

 

4. Proposições para um processo de criação 

O processo de criação em dança contemporânea exige um certo esforço para 

poder delimitar um tema, focar um objeto-objetivo para que as ações “coreo-

performáticas” surjam à partir do local escolhido. Diferentes procedimentos permeiam 

as escolhas do grupo para a realização da pesquisa, na busca de soluções para os 

problemas apresentados aqui, os quais, ao serem evidenciados, enfatizam a 



importância da utilização de espaços singulares para a realização de processos de 

criação.  

Após discussões e reflexões empreendidas pelos criadores-intérpretes, sobre 

a escolha do local onde manifestaríamos um processo de criação com dança em site 

specific, fomos à campo para identificar os espaços disponíveis, visíveis e possíveis. 

Cada pedra, cada buraco, cada estátua, cada ser vivo que habitam aquele local, 

traduz histórias que se revelam sobrepostas, escritas ao longo de décadas.    

Em princípio focamos nossas discussões, reflexões sobre os elementos 

selecionados in loco, por meio de fotos, imagens, odores, contato com o ambiente e 

os seres vivos ali encontrados – humanos, animais (gatos e ratos), além de discussões 

tecidas em torno de nossas escolhas sobre o fazer dança em espaços urbanos, 

elencando possibilidades, dificuldades, barreiras (tanto institucionais, sociais e 

principalmente dos poderes públicos).  

Como orientador do processo de criação, propus discussões em torno do texto 

discutindo com os criadores-intérpretes a necessidade de apresentar proposições 

corporais e cênicas observando os elementos motivadores para cada cena as quais, 

necessariamente, deveriam dialogar com o espaço. Enfatizei que cada um escolhesse 

e apresentasse possibilidades de movimentos, de adereço, de vestimenta, as quais 

necessariamente deveriam partir observação e interação “com” o espaço por meio de 

“laboratórios” de observação do e para o espaço.  

O espaço é que precisa suscitar o movimento, a ação cênica, as escolhas de 

caminhos a percorrer. É necessário desvelar as camadas deste palimpsesto 

geográfico. Buscar referências nos corpos dos seres viventes que habitam ou 

transitam o local.  

Para a realização do processo de criação e proposição de uma preparação 

corporal do elenco IAdança, cada encontro foi pensado para enriquecer o repertório 

corporal do grupo, visto que algumas pessoas não tinham um maior contato com 

dança; para alguns era a primeira vez que tinham a oportunidade de participar de um 

processo desse tipo. Com essa aproximação corporal da linguagem da dança, 

pudemos obter importantes resultados criativos, pois, investigar temas focados no 

movimento e espaço urbano, sem repertório anterior de conhecimento, se torna difícil 

para a realização de um processo de criação. Isto pode ter como consequência a falta 



de entendimento e até incompreensão sobre as intenções e ideais do fazer arte em 

site specific, além de se constituir um impedimento para o entendimento das propostas 

solicitadas por mim. 

Assim, apresentei ao grupo algumas coordenadas e estratégias para a 

realização do processo de criação, as quais foram realizadas durante os encontros 

que ocorreram no primeiro semestre deste ano:  

• 1ª.Parte do encontro: contato com a linguagem da dança - preparação 

corporal dos participantes do grupo com base nos princípios do contato improvisação 

(dança contemporânea) e jam's4 de dança e leituras de textos sobre a dança na 

contemporaneidade. 

• 2ª.Parte:  Criação de um repertório com proposições e sugestões para a 

elaboração de uma obra por meio de um roteiro de improvisações coreográficas. 

• 3ª.Parte: Ensaio in situ (no local): divisão do grupo IAdança em 

subgrupos com propostas de criação que discutissem os temas a ser elencados 

dentro da Praça Ramos e no Vale do Anhangabaú.  

Durante o processo de criação e preparação corporal, foram apresentadas 

algumas reflexões acerca das teorias e princípios que permearam os encontros, tais 

como: reflexões sobre o que é dança contemporânea, sobre Improvisação em dança, 

sobre dança em site specific / in situ; reflexões do corpo em movimento ocupando 

níveis e planos diferentes, de acordo com princípios do sistema Laban5.  

Além das atividades de leitura e reflexão teórica sobre a arte em lugares 

específicos e trabalhos de preparação corporal, os componentes do Grupo IAdança 

foram convidados a assistir algumas obras artísticas em cartaz do Centro de 

Referência da Dança - CRDSP, pois o mesmo é um local de trânsito e apresentações 

para companhias, grupos, núcleos e coletivos de dança que são residentes, ou 

                                                           
4 Camila Vinhas (2007) diz que esse termo vem da expressão Jazz After Midnight - "Jazz depois da 
meia noite", quando músicos do Jazz se encontravam para tocar mais livremente e exercer sua 
pesquisa, o que na prática significa o encontro para o exercício do improviso. (VINHAS, 2007, p. 20-
21). “Dessa maneira, o Contato Improvisação (C.I.) passou a utilizar jam sessions em dança, que 
significa: sessões de improvisação.” (FARIA, 2011, p. 43)   
5 Rudolf Laban: dançarino, coreógrafo, teatrólogo, musicólogo, considerado o maior teórico da dança 
do século XX e como o "pai da dança-teatro". Dedicou sua vida ao estudo e sistematização linguagem 
do movimento em seus diversos aspectos: criação, notação, apreciação e educação. 



contribuem para a circulação de obras artístico-coreográficas com dança dentro da 

cidade de São Paulo.  

 

5. Continuidade de um trabalho em processo: work in progress 

Como resultado desse processo de investigação e criação, o Grupo IAdança 

desenvolveu, juntamente como o espaço ao redor da Praça Ramos e Vale do 

Anhangabaú, cenas que se incorporaram aos locais que inspiraram movimentações e 

performances.  

Busquei, com esse processo de criação, discutir a arte nos espaços públicos, 

propondo a expansão, por meio da dança, de estudos sobre questões que permeiam 

a arte da dança em site specific (ou “com o local”); ou seja, as questões do cotidiano 

de uma praça pública situada no coração da cidade que é o centro financeiro do país. 

Quero com isso, e com o auxílio do Grupo IAdança, tornar visível os territórios 

escondidos e até mesmo esquecidos e invisíveis naquele lugar.  

 Portanto, conforme o grupo desenvolve o projeto, há a perspectiva de 

considerar o CRDSP, um local no qual se estabelecem parceiras, e que também é 

inserido neste panorama de uma "geopolítica coreográfica do Vale do Anhangabaú". 

Entendo que o que acontece na praça, precisa fazer parte do que acontece dentro 

dos espaços e corredores desta instituição, pois não estão isolados, são espaços de 

tráfego, de transições, que trazem a perspectiva do “não lugar”; lugares em que a 

coletividade transita, circula livremente dos poderes públicos e políticos, se 

misturando, desfazendo a "grossa casca" das camadas superficiais da sociedade.  

No mesmo lugar (a praça) em que um executivo desfruta do espaço para 

descansar, andar, fumar, discutir economia, política, etc., um morador de rua também 

ocupa o mesmo espaço: ambos estão inclusos na perspectiva de uma "etnologia da 

solidão"6, "diametralmente oposto ao lar, à residência, ao espaço personalizado..."7; o 

outro lugar (o CRDSP) é o espaço do institucional, possui regras, horários, um líder-

coordenador-organizador que discute ideias, apoiado por uma equipe que o auxilia e 

cuida dos detalhes e funcionamento da instituição pública: um local de trabalho, às 

                                                           
6 Termo também utilizado por Marc Augé (2014). 
7 Idem.  



vezes de intensos conflitos, que geram novas perspectivas, intenções e intuições 

criativas. 

Então, a partir de perguntas como: o que queremos dizer? Quais as relações 

que se estabelecem neste local de aportamentos? Quais os temas abordados a partir 

do que o espaço nos proporciona-sugere?  

Quais as nossas sensações, percepções, associações que nos levam a fazer 

escolhas pelas fontes, chafarizes, pedras, pichações? 

Surgem outras perguntas como: o que estamos fazendo? Quem somos? O 

que queremos compor com os espaços possíveis, visíveis, invisíveis e seus territórios 

explícitos, implícitos?  
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