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O projeto de extensão “Urbanidades: Intervenções” foi construído em 2012 com o 

intuito de criar procedimentos artísticos nas ruas e em demais espaços públicos, 

como também, ações artísticas extensivas, educativas e processuais às 

comunidades centrais e periféricas, além de intervenções urbanas em diferentes 

regiões da cidade de São João del-Rei e em municípios vizinhos. Com o aumento 

significativo do número de ações do projeto, com a ampliação dos eixos norteadores 

do mesmo, pautados, em parte, nas noções de “Intervenção Urbana” (MESQUITA, 

2008) e de “Performatividade” (FÉRAL, 2015), com o avanço das linhas de frente 

que caminham além dos espaços públicos, chegando também em espaços 

alternativos do fazer teatral (ocupações em galpões, fábricas, etc.), e em espaços 

formais e não formais de ensino, o proponente do projeto – em diálogo com os 16 

alunos voluntários do mesmo, mais 01 aluno bolsista – decidiu transformar o mesmo 

projeto em PROGRAMA DE EXTENSÃO, abarcando assim, a demanda atual e em 

pleno movimento das linguagens artísticas work in process da cena contemporânea. 

Como o projeto trabalhou ininterruptamente ao longo de quase quatro anos, foi 

criado um repertório de materiais para as ações extensionistas, de cunho artístico, 

reunindo uma série de mapeamentos sobre as diversas narrativas da cidade, para 

assim, abarcar cenas processuais, oficinas artísticas, jogos improvisacionais, 

procedimentos de interrupção dos transeuntes, encenações performativas, 

ocupações espaciais em espaços públicos e intervenções urbanas em pontos da 

cidade de São João del-Rei e região. Desde o seu surgimento, este projeto (agora 

transformado em programa) abarca diferentes tipos de espectador, entre eles, o 

espectador que não é especialista do saber artístico, que muitas vezes não se sente 

pertencente à arquitetura teatral, mas, que pode ser interrompido em seu caminhar 

por uma ou mais ações artísticas, tendo a liberdade de participar ou não do que 

ocorre à sua frente. 


