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RESUMO 
 

Inspirados e enredados à cartografia corporal da cidade (Corpografia) de Ricardo 

Alvarenga, em sua ação direta denominada Jesus 3:30pm - One Year Performance – na 

qual o artista se travestiu de Cristo todos os dias ás 3:30hs, durante um ano, e peregrinou 

pelas ruas da cidade de Salvador em uma ação messiânica de criação de imagens de 

estranhamento que fizeram nascer 365 foto-performances – fitamos o olhar sob a 

micropolítica dos afetos e do desejo, na fecunda porosidade do cotidiano e das resistências 

moleculares incursas em seu fazer. Trata-se de perscrutar vestígios teórico-filosóficos 

acerca da comunicabilidade provinda da alteridade entre um corpo que traceja lugar e um 

espaço corporado. A dimensão de um corpo-lugar enquanto modus experienciável de 

existência se desvela, portanto, de tramas entre os campos da Filosofia, Comunicação, 

Artes Visuais e do Corpo, Política, e práticas da cidade, trabalhos artísticos, errâncias 

urbanas e devaneios poéticos baianos da contemporaneidade. A luz de uma postura 

filosófica derivática, aventuramos uma construção estética da escrita em que as imagens, 

citações, a disposição visual de cada elemento formam uma espécie de espelho curatorial e 

compõem uma poética artística na qual as foto-performances de Jesus 3:30pm se fazem 

carne do pensar, ou seja, invocamos a inventividade artística ao texto científico à 

contramão de uma produção adornada pelo distanciamento da vida, do desejo, do 

repertório existencial e em consonância ao legado do movimento arte-vida, cujo corpo-

lugar é tributário, e para o qual a experiência, raiz intracutânea do pensar, nunca se perfaz 

da imparcialidade com o vivido. Neste jogo sensorial de paixões e derivas, se configuram, 

enfim, três tramas voltadas ao corpo enquanto auto-poieses, e possíveis caminhos por uma 

singularização da subjetividade; às micropolíticas errantes, aos problemas sócio-espaciais 

no urbano e as fissuras sensíveis a uma democratização do processo de construção de 

sentido do lugar vivido; e, às poéticas visuais do artista e o dissenso estético-político 

germinado por um Jesus-outro trans-eunte des-viado, como ínfimo feixe de luz rasgando a 

fenda da dominação sobre corpos e modos de existir nas cidades contemporâneas, nos 

territórios existenciais, nas zonas físicas e subjetivas de pertencimento. 

Palavras-chave: Corpo-lugar, micropolítica, corpografia, subjetividade. 
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ABSTRACT 

 

Inspired and entangled in the body cartography of the city (Corpografia) by Ricardo 

Alvarenga, in his direct action called Jesus 3:30p.m. – One Year Performance – in which  

the artist traveste de Cristo avery day at 3:30p.m., for a year, and a pilgrim through the 

streets of the city of Salvador in a messianic action of creating images of strangeness that 

give birth to 365 photo-performances – we look at the micropolitics of affection and desire, 

in the fecund porosity of the daily life and of the molecular resistences incursions in its do. 

It is question of examining theoretical-philosophical traces of communicability stemming 

from alterity between a body that traces a place and a corporeal space. The dimension of a 

body-place as na experiential modus of existence reveas itself, therefore, between the fields 

of Philosophy, Communication, Visual ans Body Arts ans Politics, and city practices, 

artworks, urban wandering, and Bahian poetic daydreams contemporaneity. In the light of 

a derivational philosophical posture, we venture na aesthetic construction of writing in 

chich the images, quotations, the visual disposition of each element from a kind of 

curatorial mirror and compose na artistic poetics in which the photo-performance of Jesus 

3:30pm are make the flesh of thought, that is, we invoke artistic inventiveness to the 

scientific text against a prouction adormed by the distancing of life, desire, exxistential 

repertoire and in harmony which the legacy of the art-life movement, whose body-place is 

tributary, and for which experience, the intracutaneous root of passions and drifts, tree 

frames are finally set for the body as self-poieses, and possible paths for a singularization 

of subjectivity; errant micropolitics, socio-spatial problems in the urban, and the sensitive 

cracks in a democratization of the process of construction of the meaning of the lived 

place, and to the visual poetics of the artist and the aesthetic-political dissension sprouted 

by a Jesus-another unrecognized trans-eunte, as a tiny bundle of light tearing the rift of 

domination over bodies and ways of existing in contemporany cities, in existential 

territories, in the physical and subjective areas of belonging. 

Key words: Body-place, micropolitics. Corpography, subjectivity. 
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INTRODUÇÃO: DERIVAS METODOLÓGICAS 

 

 Àqueles que se apaixonam pelas marcas da cidade, que fazem dela inegociável 

talhe do corpo vivido, as ruas, os becos, os centros e “quebradas” deixam de ser mero 

rastro de uma geografia e passam a inspirar intermináveis questionamentos. Essa trajetória 

do pensamento começa, como todo e qualquer germinar baixo os céus, com uma paixão, 

várias delas, acumuladas, sobrepostas, emaranhadas umas às outras a ponto de erupção. Se 

há marca passível de qualificar este trabalho, ela seria a de uma poligamia das ideias, e se 

os campos do conhecimento são milimetricamente marcados em seus territórios, e as 

paixões - perigo fulminante da vida que é - incapturáveis em terrenos demarcados, 

justificamos a difusa e dispersa estética da escrita deste trabalho, como sendo um adultério 

para com o conhecimento, por amor às paixões. 

 Expliquemos o apreço ao poliamor em pensamento: se falamos de cidade, é sobre 

uma, todas e nenhuma delas, sobre o espaço urbano e seus traços inertes, sobre as cidades 

subjetivas e suas linhas desejantes, sobre o concreto e o sensível de seu território; se 

falamos de corpo, o sublevamos à sua potência enquanto matéria que carnaliza a 

existência, enquanto vivido em forma, mas também como investimento social de 

agenciamento de poder, ou como autofundante de suas próprias libertações; se tripulamos 

sobre o sujeito, o fazemos considerando aquele que reconhecemos, o mesmo de quem 

desconfiamos, o desejo como um caleidoscópio, cume da experiência de liberdade, e 

maquínico resultado de escravidão. 

 Se temos um norte, e se é que é ao norte que caminha nossa episteme adotada, este 

é o da dúvida, da suspeição, do estranhamento, da desautomatização do olhar e do titubear 

o posto como certo, mesmo e sempre. É na direção de auscultar as bases fundadoras do 

sentido e simbologia de uma cidade e da subjetividade de seus atores sociais, que caminha 

nossa singela pretensa. Para tanto, faz-se útil certa aplicabilidade do que vem a ser um 

pesquisador interdisciplinar, do que seria uma dissertação como fruto de uma 

transdisciplinariedade, não só do ponto de vista da formação acadêmica do pesquisador, 

mas também de um olhar intersticial para o próprio campo da Comunicação. 

 E neste sentido, nosso caráter derivático de produção toma posição, acolher o devir 

como postura filosófica ante ao problema investigado, assumir o inacabável como produto 

legítimo de conhecimento, tomar o processo por intervalo mais potente que qualquer 

resultado fechado em si, apologizar a fecundidade do meio em detrimento do fim, não 

significa não fazer escolhas, ao contrário, renegar um jeito pronto de se fazer ciência, 
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alargar as bordas do possível, dentro dos tão sedimentados procedimentos acadêmicos, é 

uma cara decisão, um risco que corre todo sonhador descentralizado, pensante da margem: 

trata-se da posição de encarar uma aventura epistemológica que inventa modos outros de 

comunicação e deles desbanca respostas ultrapassadas ao formular novas perguntas, 

questionamentos atentos a narrativas dantes invisíveis.  

 É de certo lançar-se ao risco, às beiras, ao proibido que nascem as ideias de mundo, 

a pluralidade do que vem a ser o saber, a disputa para fazer-se engolir rituais outros de 

produção de conhecimento, de beleza e de verdade. Já apostara isso há muito, a filosofia 

nietzschiana (1995): "cada conquista, cada passo adiante no conhecimento é consequência 

da coragem, da dureza consigo, da limpeza consigo... Eu não refuto as ideias, apenas 

ponho luvas diante delas... Nítimur in vetitum [Lançamo-nos ao proibido]: com este signo 

vencerá um dia minha filosofia, pois até agora proibiu-se sempre, em princípio, somente a 

verdade."   

 Seria o que em nosso texto se revela por admitir o fenômeno comunicacional além 

dos meios de Comunicação e insubmisso às fórmulas postas entre signo e significado, 

discurso e sujeito de enunciação, ação e recepção: enxergar a cidade como aparato 

comunicacional, o corpo como criador de sentido e elucubrar a potência de um ligatio de 

experimentação entre um corpo que se faz lugar, e uma cidade que é corpo vivido -

desdobrar o sensível da comunicabilidade de um corpo-lugar, a partir de um olhar voltado 

para as práticas do cotidiano, a lida, a vida preenchida por um passo após o outro. 

 É com essa postura de comunar, fazer possível o comum do vivido, que 

flexionamos nossa atenção às práticas estéticas de resistência, às corpografias e errâncias 

dos mundos chamado Bahia, se tramamos um corpo conceitual e filosófico sobre a questão 

do corpo auto-poiético, da micropolítica e dos problemas sócio-espaciais, assim como, se 

abeberamos de uma digressão em arte voltada a alguns movimentos mundo afora, o 

fazemos emaranhado às feituras culturais e fissuras visuais dos nossos, sob a égide da 

irreversível diluição da corporeidade no território, por ela mesma afincado. 

 Para tanto, e aqui outro risco abraçamos, faz-se indispensável uma construção 

estética da escrita em que as imagens, citações, a disposição visual de cada elemento, 

compõem uma poética artística. Porque não fazer de uma dissert-ação uma obra de arte, se 

da vida apostamos que se faça? E porque certa insistente subordinação a uma legitimidade 

cientificista adornada pelo distanciamento da vida, do desejo, do repertório existencial, se a 

experiência, raiz intracutânea do pensar, nunca se perfaz da imparcialidade com o vivido?  
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 Não significa, porém, a aspiração a dar forma a uma matéria vivida, o corpo pode, 

via sentido, experimentação, a palavra não. O que ela pode, e em nosso caso, em 

composição com expressões imagéticas, é, de maneira inacabada, em via de fazer-se, mãos 

dadas ao informe, atravessar o vivível, fazer-se corpo sensível ante a vida, em consonância 

à ideia deleuzeana (1997, p. 12) de que “não há linha reta, nem nas coisas nem na 

linguagem. A sintaxe é o conjunto dos desvios necessários, criados a cada vez para revelar 

a vida nas coisas”. 

 É nesse sentido que a ideia de trama melhor expressa nossa reivindicação poética, 

primeiro, por ter sido a investigação oriunda de intercruzadas experiências, desde uma 

formação interdisciplinar no campo do Direito, da Comunicação sob o viés das 

sensibilidades, nas Artes Visuais e na Filosofia, à formação e processo criativo artístico, 

envoltos pela arte-educação, pelo urbano-intervencionismo, performance, fotografia e 

Dança. Em segundo aspecto, pelo fato de serem constituídas as partes deste texto, de um 

emaranhado que faz do conteúdo teórico-filosófico, de um espelho curatorial de práticas 

artísticas baianas contemporâneas e da poética visual de Ricardo Alvarenga, enredo 

indissociável de um todo existencial corpo-lugar. 

 A partir disso, nossa deriva metodológica se consubstancia na Corpografia, seja 

enquanto referência teórica que paira sobre as elaborações formuladas sobre a 

micropolítica em Jesus 3:30 - One Year Performance, de Ricardo Alvarenga e outras 

poéticas baianas de apreensão da cidade, seja enquanto prática, realizada em nossa 

trajetória artística e acadêmica, em que o corpo, o caminhar como prática estética e o lugar 

vivido, inauguram um corpo experimental do conhecimento e desvela em sua 

comunicabilidade no campo social e na porosidade do cotidiano, possíveis modos e usos 

outros do espaço urbano em conformidade com um desejo coletivo de lugar. 

 Se a cartografia enquanto caminho metodológico, diz respeito “às estratégias de 

formação do desejo no campo social” (ROLNIK, 1989, p. 2), então um modelo 

corpográfico opta por avultar o corpo enquanto meio formador de desejo e de sentido em 

um campo social – seus espaços urbanos, lugares subjetivos e simbólicos. A an-dança é 

baliza do movimento contínuo, tanto dos atores sociais, culturais e artísticos destacados 

neste trabalho, quanto do caminho sem chegada percorrido para postular sobre o fenômeno 

comunicacional objetivo desta pesquisa: o corpo-lugar.  

 A corpografia é viés capaz de tornar inteligível a alteridade corpo-espaço e a 

intersecção ser-mundo. O nosso caminhar metodológico, assim como o dos errantes 

urbanos, é impossível de ser prescritivo, mas tampouco, caminha a passos aleatórios. O 
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sentido do modelo cartográfico e, neste caso, do seu desdobramento teórico-metodológico 

corpográfico, é o de ir encontrando as metas enquanto, com o corpo, se traceja o caminho, 

atentos aos efeitos do processo, à deriva das constantes transformações sociais, como aviva 

Rolnik (1989, p. 2) “o cartógrafo é um verdadeiro antropófago: vive de [...] devorar e 

desovar, transvarolando”. 

 E é certa fusão saber-agir que torna visível a relação entre uma experiência pública 

de espacialidade (dos encontros regidos pelas intervenções de um corpo que atua como 

prática estética) e uma micropolítica coletiva e suas dinâmicas socioafetivas. Em outros 

tons, seria dizer ser a corpografia urbana, método de análise oportuno para atrelar o corpo à 

inscrição da existência, na tessitura de uma rede de referências semióticas do lugar vivido. 

 Esta fusão se deu, no nosso caso e em conformidade com a apologia ao errático 

com sendo pertencente do território do conhecimento, quando as minhas práticas artísticas 

no campo da Dança, do urbano-intervencionismo e performance, me insurgiram a 

inquietação de fazer do corpo, conceito, de gerir questões sobre as mazelas sociais 

arraigadas no cotidiano das cidades através do caminhar, do observar com os poros, com os 

sentidos que fazem do corpo tradução, produção e ressignificação do real. Parte, sobretudo, 

de minha jornada também andarilha, peregrina, transeunte-baiana que se faz e se 

desmancha para logo refazer-se a cada passo dado.  

 Acontece que habitei em cinco cidades na Bahia, por períodos parecidos e em 

regiões totalmente distintas, o que faz de meu nômade corpo – e nômade não por mérito 

territorial de constituição, mas por modo expressivo de existência – matéria de 

conhecimento cartográfico que constata ser a Bahia, em toda sua dimensão espacial, 

simbólica, cultural, social e política, mundo inapreensível em suas multiplicidades, vários 

mundos lançados ao desconhecido, ao ininteligível, senão pela experiência no campo do 

sensível, que faz dela, a Bahia, pele do meu mundo corpo. 

 O fascínio pela obra do Ricardo Alvarenga, – enredada aqui como corpus que dá 

vísceras ao abstrato corpo-lugar – este Jesus forjado em desejo, reinventado em riscos de 

estranheza pela cidade, talvez corresponda às voltas que minha mente dá sempre que, sem 

êxito, tenta responder à pergunta: de onde você é? É inclusive a minha cidade natal, Bom 

Jesus da Lapa, território que tem por marco simbólico a peregrinação, é no interior do 

Oeste baiano, ribeira ao Rio São Francisco, sede da terceira maior romaria do país. As 

outras cidades, em vida corpografadas, me foram Vitória da Conquista, sudoeste baiano; 

Salvador, capital; Cachoeira, Recôncavo da Bahia e Feira de Santana, maior 

entroncamento norte-nordeste do país. 
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 As experiências vividas nas artes do movimento nos chegam, portanto, não como 

corpus de pesquisa, mas como conhecimento e consciência para a apreensão da prática dos 

artistas e errantes observados, ratificando o que afirmara Regina Benevides e Eduardo 

Passos (2009, p. 17): “toda pesquisa é intervenção [...] sempre se realiza por um mergulho 

na experiência que agencia sujeito e objeto, teoria e prática, num mesmo plano de 

produção ou de coemergência.” 

 Como êmulo da perspectiva etológica de território, cujos traços são sempre 

externos, dados e passíveis de serem representados por um olhar objetificante, utilizamos 

aqui, para pensar espaço e lugar, a concepção de Deleuze e Guattari, que maturam a 

constituição existencial de território a partir da expressividade e não do utilitarismo, 

entendendo ainda a autonomia da expressão ante as condutas que as tentam delimitar. 

Acerca desta aposta teórica, já aduziram Jonny Alvarez e Eduardo Passos, ao pensarem 

uma metodologia do habitar um território existencial: 

 

O território não se constitui como um domínio de ações e funções, mas sim como 

um ethos, que é ao mesmo tempo morada e estilo. Os sujeitos, os objetos e seus 

comportamentos deixam de ser o foco da pesquisa, cedendo lugar aos 

„personagens rítmico‟ e às „paisagens melódicas‟. Importante assinalar que esses 

personagens e suas paisagens não são considerados como polos opostos e 

dicotômicos, mas compõem-se mutuamente, numa circularidade ou 

coemergência. As paisagens vão sendo povoadas por personagens e estes vão 

pertencendo à paisagem. Com tal perspectiva, somos levados a afirmar que o 

ethos ou o território existencial está em constante processo de produção. „O 

território é antes de tudo lugar e passagem‟. (Deleuze e Guattari, 1997, p. 132). 

(ALVARES; PASSOS, 2009, p. 134). 

 

 Temos, portanto, para se chegar à dimensão de um corpo-lugar enquanto modus 

experienciável de existência, um enlace entre os campos da Filosofia, Comunicação, Artes 

Visuais, do Corpo e Política, e práticas da cidade, trabalhos artísticos, errâncias urbanas e 

devaneios poéticos baianos da contemporaneidade, que se configuram em três tramas:  

 A primeira delas, An-danças de si: o corpo enquanto auto-poiesis, se ocupa de, 

antes de mais, desconfiar das formulações postas acerca do sujeito, de uma subjetividade 

imanente, alocada às bordas do essencialismo e do identitário. Faz digressão aos rastros 

deixados, sobretudo pela filosofia contrastante à clássica ocidental, que debruçam sob certa 

metafísica da carne, para fundar a concepção de corpo gestador dos sentidos de si mesmo e 

do lugar vivido. Para tanto, nos abeberamos nesta primeira trama, das premissas deixadas 

pelo movimento arte-vida – sobretudo envoltas por uma dimensão estética da existência e 

quando ilustradas por processos criativos de basilares artista que fizeram de suas vidas uma 
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obra de arte, elencados em nossa breve ontologia da performance – que nos desvelam 

possíveis caminhos para pertencer-se a si mesmo. 

 Ainda na primeira trama, sob a égide do corpo autofundante, nos voltamos a 

concepção aoto-poiética do corpo para concebermos uma produção também auto-poiética 

da subjetividade, ou seja, desvelar o corpo como criador de processos de singularização 

dos sujeitos e de seus modos de vida e, por fim, chegamos, a partir da noção topológica do 

ser, ou da filosofia do lugar vivido, à concepção de um corpo instersticial entre o dentro (o 

inconsciente e a subjetividade) e o fora (a cidade, o social e o coletivo) e que se faz ligatio 

experineciavel de existência: o corpo-lugar e sua comunicabilidade. 

 Já a segunda trama, Micropolíticas Errantes, se volta aos problemas sócio-

espaciais no urbano, especificamente a necropolítica na cidade de Salvador e em 

contramão, às fissuras possíveis a uma democratização do processo de construção de 

sentido do lugar vivido, como a corpografia enquanto prática estética de resistência, as 

poéticas do devaneio e a Arte Urbana baiana, que traçam por errâncias e deambulações, em 

suas ações micropolíticas, lugares outros de pertencimento, condizentes ao desejo coletivo 

de cidade. 

 Na trama III, Jesus 3:30 – One Year Performance, enfim, traçamos uma 

apropriação poética da noção de corpo-lugar, carnalizada nas poéticas visuais do artista 

Ricardo alvarenga, afim de evidenciarmo-las com sendo foto-performances por uma 

singularização da subjetividade, assim como sendo a ação direta na cidade, meio capaz de 

gerir acessibilidade à construção de comuns, instituidores e perpetuadores do comum. É, 

no fim, sobre o dissenso estético-político de um corpo-lugar que este Jesus-outro, trans-

eunte, des-viado se faz potência sensível na práxis de transformação social, como ínfimo 

feixe de luz rasgando a fenda da dominação sobre corpos e modos de existir nas cidades 

contemporâneas, nos territórios existenciais e nas zonas físicas e subjetivas de 

pertencimento. 
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TRAMA I 

 

AN– DANÇAS DE SI  

O CORPO ENQUANTO AUTO-POIESIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 1: Objetos-fotografia 

Fonte: Foto-performance de Jesus 3:30, de Ricardo Alvarenga, 2014. 
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Imagem 2: Cosme e Damiana 

Fonte: Foto-performance 91 de Jesus 3:30, produção coletiva de Ricardo Alvarenga, Fernando Krum, 

Michelle Mattiuzzi, Paula Carneiro Dias, 2012. Reedição de fotografia da própria autora. 

 

 

1.1 Os caminhos do perten(ser)-se: sobre o movimento arte-vida 

 
“O sujeito se define por e como um movimento, 

 movimento de desenvolver-se a si mesmo”. 

(DELEUZE, 1956, p. 76). 

 

Como ater-se àquilo que se é de maneira a assumir-se existencialmente de 

determinado modo, se a subjetividade humana se mostra movediça em todas as suas 

formas de desvelamento? Como sustentar uma imagem definidora do eu se o espelho para 

quem reclamamos uma resposta mais parece revelar o que não comportamos ver? 

Enquanto a pergunta pela quididade
1
 do ser for tributária à esperança de uma redoma 

                                                             
1
 O termo é destrinchado por Martin Heidegger em Que é isto – a Filosofia? (1970, p. 213), elucida o autor: 

“Perguntamos: Que é isto...? Em grego isto é: tí estin [...] é preciso cuidar para que ao mesmo tempo se dê 

uma explicação sobre o que significa o “que”, em que sentido se deve compreender o tí. Aquilo que o “que” 

significa se designa o quid est, tò quid: a quidditas, a quididade.” Para o autor, a pergunta pela quididade  

(essência) seria a maneira de se colocar ante o real. E a diferença entre o filósofo e o pensador está 
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nítida, de apreensão fixa, quantitativa e nominada, teremos como resposta simulacros do 

ego, subjetividades prontas à espera de um rosto que as rogue, sujeitos fabulados enfiados 

em corpos, parasitas a quem chamamos de eu.  

Não à toa a questão do ser – o que é o ser enquanto ser? – não encontra respostas 

encaradas como tal em sua dimensão ontológica, assim como, a mesma questão implicada 

no campo das práticas do cotidiano – quem sou? – não encontra alívio senão nas fugas 

reducionistas das representações. Neste caso, a não-resposta a tais perguntas nos incide 

vestígios também impalpáveis, porém, não menos reais: Acontece que o ser se revela no 

movimento primeiro de se estar no mundo, movimento este que implica o não-ser, que se 

rege no todo indivisível da duração e não em cronologias lógicas, que se dá à 

inteligibilidade via experiência, experimentação. Como dissera Emmanuel Levinas (1998, 

p. 23): “A questão do ser é a própria experiência do ser em sua estranheza [...] o ser é 

essencialmente estranho e nos choca. Sofremos seu apelo sufocante como a noite, mas ele 

não responde.”  

Mais que assumir certa apropriação fenomenológica para se pensar um corpo-lugar, 

caminhamos na direção, precipuamente crítica do sujeito consciente, do sujeito de 

enunciação como sendo lugar exclusivo de pertencimento, ao evidenciar o corpo em seus 

processos fusionais com o lugar vivido como sendo potência auto fundante, constituidora 

de uma singularidade que transgride a captura da consciência reduzida a um sujeito 

axiomatizado. Entender a perspectiva e apreensão de si e do outro como derivática de uma 

fenomenologia do ser no mundo é antes, mensurar o que está à margem da central 

dicotomia sujeito e objeto, homem e natureza, consciente e inconsciente, do corpo como 

um dentro e do espaço como um fora: “o espaço é existencial e a existência é espacial” 

(CERTEAU, 1998, p. 202). 

Justificadas as dicotomias e sistemas maniqueístas do pensamento como tradição da 

filosofia clássica, da formação do pensamento e de uma inclinação estética ocidental a que 

somos arraigadamente subjugados, salta-nos sob os ombros a questão: se o dicotômico em 

nós é fruto de um processo de linearização do olhar, e se o binário é sistema resultante de 

um projeto de homogeneização devoto aos discursos regulatórios, como transgredi-los 

                                                                                                                                                                                         
justamente aí: os pensadores pensam em homologia, em atitude horizontal diante do que se mostra, suportam 

a dinâmica da realidade com o mistério e a insegurança implicados nela. Já o filósofo, precisa determinar de 

maneira segura, universal e sempre, ante a uma questão. Para ele, a filosofia seria uma decaída do 

pensamento a partir do quide. Filosofia é esquecimento porque o filosofo paga tributo à quididade, coisa 

jamais feita por um pensador. A pergunta pela quididade das coisas é a postura propulsora da criação de um 

sujeito domesticador do objeto. É a partir da necessidade de (pelo questionamento da essência de tudo que é) 

tornar inteligível o mistério, que nasce a dimensão moderna de sujeito e a consequente devastação do real. 
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senão desconfiando da mais trivial definição de quem somos? Ou ainda: se os 

agenciamentos de poder que envolvem a construção de uma subjetividade tem a raiz de sua 

operação no campo do sensível, porque não por esta mesma via confutá-los? 

Vê-se que as rotas de fuga para renunciar uma subjetividade dada, pronta, 

segmentarizada, se revelam antes nas formas instáveis das perguntas, que em traços 

limitadores de respostas. Se de uma certeza necessitamos nos apoiar, esta consiste no fato 

de que o princípio da jornada nos caminhos do perten(ser)-se afinca-se ao ato da 

desconfiança, à ação de um estranhamento. Dissera Bertold Brecht – dos mais consagrados 

nomes do pensamento crítico e do Teatro do século XX – “estranhem o que não for 

estranho. Tomem por inexplicável o habitual [...] desconfiai do mais trivial na aparência 

singela. Suplicamos expressamente. Não aceiteis o que é de hábito como coisa natural.” 

(BRECHT apud QUEIROZ, 2011, p. 143). 

Repare-se a atribuição dada à desconfiança e ao estranhamento que estreia nossa 

jornada: ato, ação. Pensemos: por que fluxos passam as suspeitas sobre os sistemas que 

operam os modos de existir, que ultrapassem o lugar inerte de uma inquietação interior? Só 

é possível transferir o pensamento crítico e escabreado sobre aquilo que acreditamos ser, à 

práxis humana, por meio de sua tradução em arte. Se há de fato via capaz de desaguar a 

inquietação interior, gerida pelo pensamento insubmisso, no oceano do campo social e das 

ações cotidianas, esta via é a do gesto, e o corpo, leito que o suporta. 

O gesto é justo a potência capaz de enlaçar as tão demarcadas propriedades da 

imagem enquanto realidade psíquica e do movimento enquanto realidade física. Quando se 

entende a imagem para além de sua mística rigidez, de sua função reificadora
2
 daquilo que 

representa, quando ela passa a ser fragmento da dinâmica que a constitui, tem-se o gesto. 

Giorgio Agamben a despeito disto atesta: 

 

Em toda imagem está sempre em ação uma espécie de ligatio, um poder 

paralisante que é preciso desencantar, e é como se de toda história da arte se 

elevasse um mundo chamado para a libertação da imagem no gesto. [...] o que 

caracteriza o gesto é que, nele, não se produz, nem se age, mas se assume e 

suporta. Isto é, o gesto abre a esfera do ethos como esfera mais própria do 

homem. 

 

O gesto é a exibição de uma medialidade, o tornar visível o meio como tal [...] é 

a esfera não de um fim em si, mas de uma medialidade pura e sem fim que se 

comunica aos homens. O gesto é, neste sentido, comunicação de uma 

comunicabilidade. (AGAMBEN, 1996, p. 11-12) 

  

                                                             
2
 O termo diz respeito à função de encarar algo abstrato como coisa material, concreta. Seria o mesmo que 

dizer “coisificar”, dar ao que é, por vezes, intangível, o caráter de coisa. 
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Assumir o gesto enquanto medialidade pura – portanto, sem fim que o aguarde ou 

corresponda – cuja existência não se limita à utilidade de dizer algo ou expressar 

proposições, é admitir o próprio não entendimento da linguagem, é como “algo que se 

coloca na boca para impedir a palavra” (AGAMBEN, 1996, p. 13), admitir o incurável 

problema da palavra e o vasto sensível que ela por si não alcança, é compreender, então, a 

política como esfera da própria gestualidade humana.  

A gestualidade de determinadas danças, por exemplo, marca, muito além de mera 

reprodução de um conteúdo discursivo ou de um conceito transcrito em movimento, o 

espetáculo que o indivíduo dá de si mesmo, marca por gestos, o comum desejo e crença 

entre os seus, o místico enlace entre a dimensão espiritual e terrena, mediada pela 

corporeidade de uma comunidade. Se pensados nos rituais indígenas, nas rodas de culturas 

populares, nas danças folclóricas, nas sagradas, pírricas, dionisíacas, nos movimentos de 

sacrifício, a gestualidade ultrapassa a propriedade transcritiva da dança enquanto arte, e 

nos remete à sua ascendência enquanto entidade corpórea do comum. O gesto, por uma 

socialização de elementos místicos, mágicos, simbólicos e culturais, é elemento primeiro 

de uma estetização social, de um rito de travessia coletivo. 

O gesto em sua dimensão social nos acomete pensar - em primazia da estética como 

prática de si e da potência da cotidianidade - o dilema da disfunção da arte, a emergência 

da consciência política no fazer artístico, e certa marginalização de ações antropológicas, 

políticas e errantes que extrapolam ou recusam pertencimento no território das artes.  

Há teorias, na História da Arte, que reconhecem um generalizado, porém não 

totalizante divórcio entre arte e sociedade, sobretudo a partir da revolução industrial no 

século XIX, que, despojada de uma função social, fizera da arte ferramenta a serviço das 

classes dominantes. À contramão, temos a crescente fusão arte-política da 

contemporaneidade, como anteviu Trotsky em 1924: “A evolução da arte no futuro seguirá 

o caminho de uma crescente fusão com a vida, quer dizer, com a produção, com as férias 

populares, com a vida coletiva dos grupos”. (PEDROSA, 1975, p. 97). 

 Desta tendência ao inconformismo social nas artes contemporâneas, recai, porém, 

uma crítica - acentuada precipuamente pelos debates surgidos dos eventos de Maio de 

1968, na França, e pós-golpe militar de 1964, no Brasil – ao caráter excludente de sua 

estrutura institucional, sendo um movimento realizado por um grupo cada vez mais estreito 

de pessoas e voltado para uma parcela cada vez mais direcionada de fruidores, em termos 

de visibilidade. De forma que nos convém questionar: até que ponto e como a instância 
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política consentida pelo fazer artístico, é de fato adesão incondicional a práxis da 

transformação social?  

 Como, factualmente, se irrompe um grupo social que resista ao abismo entre as 

classes e a consequente subsunção da participação – da menos favorecida delas – na 

produção de sentido de suas próprias subjetividades? Talvez a grande transgressão de que 

tanto se enaltece as artes contemporâneas por seu cunho combativo, esteja, não na sua 

mera aparência afrontosa ou estética insubmissa, mas em detalhes de um compartilhamento 

e acessibilidade capazes de excitar as classes trabalhadoras e subalternizadas a se 

apropriarem dos preceitos da dignidade humana, da força e do direito a coparticipação na 

construção do lugar vivido. 

 Em Arte para quê? Aracy Amaral (1984) apresenta a proposta de uma socialização 

da arte como sendo um aprimoramento da sensibilidade individual e que desencadeia uma 

conscientização das questões coletivas. Indica: 

 
A desmistificação da atividade criadora de imagens (a arte) como patrimônio 

exclusivo de indivíduos excepcionais especialmente dotados (os artistas) ajuda a 

generalizar na experiência prática a convicção de que a possibilidade criativa 

artística é inerente a qualquer ser humano. (AMARAL, 1984, p. 26). 

 

 Pensar nos problemas de ineficácia social da arte institucional é pensar, antes de 

tudo, que a primeira institucionalização se dá na figura do artista, mais precisamente no 

processo de criação de um lugar central aos legitimados pelas instituições da arte (os 

críticos, os historiadores da arte, os estetas, os artistas consolidados no mercado da arte), e 

de um lugar marginal a qualquer agente de sensibilização visual, que não se vergue às 

pretensas da indústria da arte e do entretenimento. 

 Muitas das discursões no campo da filosofia da arte, na estética, e da Comunicação, 

nas sensibilidades, se voltam em algum momento à pergunta: afinal, o que é a arte? Luigi 

Pareyson (1997, p.21-22) debruça sob as três definições tradicionais: a arte como fazer, 

como conhecer e como exprimir, que, por vezes, alinham-se e combinam-se de diversas 

formas. A primeira, bastante associada às artes da Antiguidade, tem o fundamento na 

técnica do artesão. A segunda entende a arte como contemplação, revelação da realidade 

“ou da realidade sensível na sua plena evidência, ou de uma realidade metafísica superior e 

mais verdadeira, ou de uma realidade espiritual mais íntima profunda e emblemática.” E a 

terceira, que prevaleceu no romantismo, entende que a beleza na arte não provém de um 

modelo superior e externo de beleza, mas está na expressão. 

 Nesse segmento, nos interessa a crítica de Pareyson ao acento dado ao caráter 

cognoscitivo da arte pela história do pensamento estético, assegura: 
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A arte ignora qualquer outro fazer que não seja aquele implícito no próprio 

conhecer [...] antes deve-se concluir que, se a arte é conhecimento, ela o é no 

modo próprio e inconfundível que lhe deriva do seu ser arte, de modo que, não é 

que a arte seja, ela própria, conhecimento, ou visão, ou contemplação, porque, 

antes, ela qualifica de modo especial e característico estas suas eventuais 

funções. Por exemplo, ela revela [...] uma nova maneira de olhar e ver a 

realidade, e estes olhares são reveladores, sobretudo, porque são construtivos, 

como o olho do pintor, cujo ver já é um pintar e para quem contemplar se 

prolonga no fazer. (PAREYSON, 1997, p. 24-25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 3: Transform[ações] 

Fonte: Foto 27 de Jesus 3:30, de Ricardo Alvarenga. Fotografia de Thiago Lemos, 2012. 

 

 

 1.1.1 Estética da Existência 

 

 A arte em que aposta Pareyson, se ultrapassa por não ser um conhecimento em si, 

mas antes, qualificadora do próprio conhecer, cuja realidade sobre si, o outro e o mundo 

transforma, não por que alcança diretamente o real, mas antes, o sensível do olhar e por seu 

despertar acende àquilo que vê. Para esta concepção da arte, o fazer é cume de uma 

potência autofundante que transborda o contemplar. 
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 Assim é, por exemplo, o fazer, a grande potência das práticas do cuidado de si da 

Antiguidade grega. Era como atesta Foucault (2006), uma prática das cidades, definidora 

das condutas sociais e individuais da “arte da vida”. Práticas constituidoras de uma 

maneira de olhar, de uma postura de se estar atento ao que se pensa e ao que acomete o 

pensamento. Apelo à conversão de um expectar voltado para si - importante marca na 

história das práticas da subjetividade.  

 Do grego Epiméleia heautoû, “ocupar-se consigo”. Na antiguidade greco-romana, 

filósofos como Sêneca, Epicuro e Epiteto, dentre tantos, revestiram suas obras com as 

tônicas das práticas e cuidados de si (askésis). O corpo sublevado a um processo de 

individuação através do exame de consciência, das técnicas de meditação, de memorização 

do passado e de práticas em que o corpo se faz acesso àquilo que o espírito apresenta.  

 Foucault percebe a necessidade de trazer a concepção ética de uma atitude do 

homem para consigo. Só na dinâmica reflexiva de si mesmo é possível acessar momentos 

de liberdade em que suas regras de existência transpassem aos padrões e modos de vida 

traçados pelas relações sociais. Uma estética da existência: esculpir da própria vida e 

subjetividade, uma obra de arte. Aduz: 

 
O cuidado de si é uma espécie de aguilhão que deve ser implantado na carne dos 

homens, cravado na sua existência, e constitui um princípio de agitação, um 

princípio de movimento, um princípio de permanente inquietude no curso da 

existência. (FOUCAULT, 2006, p. 11). 

 

Interessa-nos certa dimensão social deste retornar a si foucaultiano, que 

posteriormente passa a ser um retorno ao outro e ao mundo, e a origem das tecnologias de 

si enquanto práticas para a construção de uma comunicabilidade do lugar vivido. O que 

desemboca na criação (em arte) não de um trabalho em si, mas de uma dimensão 

constituinte existencial em que certos agenciamentos corporais não representam 

meramente o mundo, para além: eles exprimem o movimento pelo qual o habitamos, o 

ocupamos. Como sensivelmente destaca Brìgida Campbell (2015, p. 17), “a arte pode 

deixar de ser um relato sobre as sensações para tornar-se uma organização direta de 

sensações superiores. Trata-se de produzir a nós mesmos e não coisas que nos 

escravizam.”. 

Mas o que faz de um retorno a si, de uma interiorização do olhar, dimensão social e 

de caráter metamórfico coletivo? É que a estética da existência na sua concepção é 

alternativa de poder ou de enfrentamento a poderes direcionado às cidades. Eram supremas 

e bastante refinadas as noções e pragmáticas políticas (que remete a politea – cidade) e 

econômica (originado do termo oikos, que significa casa), nas cidades gregas. A termos 
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sintéticos, o cidadão grego, enquanto membro do corpo social e sob a preocupação em se 

produzir uma vida livre, traça duas práticas evidentes: administrar a sua cidade de modo a 

produzir suas leis e organizar seu campo político enquanto produto das práticas dos corpos 

e, de igual maneira, gerir sua economia. 

Não soam como práticas destoantes, já que são essas premissas basilares de tantos 

outros modelos de sociedade, a originalidade no processo de invenção de uma vida livre 

citadina grega fundamenta-se justamente, na criação de um poder outro que antecede, 

senão constitui o político e econômico: a enkratéia – estética da existência ou o governo 

das próprias paixões, poder de si sobre si. É a relação agonística de si (Espinoza) consigo 

que evidencia o homem imerso às múltiplas forças que possui internamente, mas que 

tendem ao fora, forças que se vergam à religião, à submissão e ao supersticioso. 

Este poder outro, expresso enquanto força ativa, concebe ser possível ao homem 

constituir-se livremente quando destina a si próprio como campo de batalha, como atrito 

mesmo de um confronto de forças dentro de si. A liberdade, nessa ótica, resulta da 

sobreposição das forças ativas sobre as forças que tendem à submissão. Daí relativa 

originalidade: pensar, no século IV e V – no ultrapassamento de uma categoria de arte 

fundada no produto – a estética em termos de existência, ou a arte que tem por suporte a 

produção de uma vida bela a partir da liberdade, posto que só haja liberdade quando a 

causa da minha existência provier de dentro de mim. 

O remate resultante da proposição que investe na necessidade de fundar, precípuo a 

um poder sobre a casa e a cidade, um poder de si – voltado para a potência da vida na 

fecunda alçada da experiência, da vontade e da escolha, enquanto postura ética, e do desejo 

e da experimentação, enquanto motrizes inventivas – nos leva a crer correspondente à 

pergunta “quem sou?” ou “qual lugar ocupo no mundo?”, a resposta: a identidade não é 

dada, é criada, e a arte não se reduz à forma, à meio, mas se perde e se destapa no estatuto 

da existência, seja no fazer ou na deriva do deixar ser. 

 

Cada [um] é um artista nem tanto por escolha, quanto, por assim dizer, por um 

decreto do destino universal. Ser „artista por decreto‟ significa que a inação 

também conta como ação; assim como nadar e navegar, deixar-se levar pelas 

ondas é a priori considerado um ato de arte criativa e tende a ser 

retrospectivamente registrado como tal. (BAUMAN, 2009, p. 95). 
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1.1.2. Breve ontologia da performance 

Existe uma dialética da arte como expressão de si, que se dá entre o processo de 

dessacralização da arte – que a retira da formalidade de ser coisa e a transpõe à prática em 

si, além de transferi-la dos espaços institucionais da arte às ruas – e os processos dos atos 

comuns da vida, que incorporam à arte a função, talvez mais cara que a de reproduzir e 

interpretar as realidades do mundo, de fundar novos modos de existir. A esta dialética, a 

performance está ontologicamente relacionada. 

Há inúmeros exemplos da transição entre a arte da apreciação e a arte da existência. 

Foi o que fizera Isadora Duncan
3
 (1877-1927), na dança Moderna (imagem 4), ao inovar a 

linha de expressão em Dança, por assumir uma aproximação a elementos da natureza e 

posturas corporais que mais se assemelhavam ao caminhar de um sujeito entre vários, em 

detrimento dos lugares e gestos dos contos e da realeza, geralmente representados nos 

bailados acadêmicos
4
. Seu legado artístico-filosófico é excelente exemplo de como uma 

prática estética procede à necessidade social de uma mudança paradigmática em relação 

aos modos de existir. 

A forma do novo estilo fundado por Isadora (torções, contrações, posições que 

trabalham em conformidade com a organicidade do corpo, para substituir as exigências de 

padrões métricos e harmônicos do ballet clássico), procedeu da necessidade de se produzir 

um corpo forte e resistente, que sucumbisse simbolicamente ao esquálido e dócil corpo de 

um contexto pós Primeira Guerra.  Uma arte que por novas linhas corporais afirma o 

sujeito que deseja/necessita vir a ser, no espaço-tempo no qual está inscrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 4: Movimento vir a ser 

Fonte: Isadora Duncan, por Arnold Genthe. 

Double Exposure de Richard Stoots, 1927. 

                                                             
3
 O(a) leitor(a) poderá acessar ao repertório coreográfico, bibliográfico e imagético da pioneira da Dança 

Moderna, em seu acervo online, criado e perpetuado pelo Isadora Duncan Dancer Foundation em: 

http://www.isadoraduncanarchive.org/. 
4
 Esta é uma outra nomenclatura possível para se falar da Dança Clássica. São termos também utilizados 

Dança Acadêmica ou Danse d‟Ecole. (Banes, 1980; Bourcier, 2001). 
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 Nesta transição entre a Dança Clássica e Moderna, destacam-se fenômenos importantes 

que se deram como fissuras capazes de desbancar paradigmas e convenções de um corpo em 

dança: ao renegar os coques, os collants, as sapatilhas de ponta, os pomposos palcos, e a postura 

da realeza como referenciais de movimento – ao substituí-los pelos pés no chão, cabelos soltos 

ao vento, pelas túnicas, pela natureza como cenário e pela inspiração de movimentos a partir das 

ações do cotidiano – Isadora não só lança uma estética do corpo em dança, como também 

inaugura uma poética do movimento condizente com a emergência de um novo ser social . Ela 

revoluciona o belo, o liberta das formas postas, o fluidesce.  

A partir dos tensionamentos políticos da época, dos ideais iluministas e do 

consequente afastamento da metafísica e da teologia como norteadores da existência humana, 

tem-se no campo da dança, um desprivilegio de uma beleza formal – aquela inerente a um gesto 

codificado, à reprodução técnica da realidade, de um corpo útil apenas para a execução do 

movimento – em troca da busca por uma beleza interior na qual a alma humana é a motriz 

geradora do movimento. Neste sentido, Isadora postula uma ideologia de autenticidade do 

movimento - cada corpo produz seu próprio gesto, e uma noção de organicidade do corpo que 

dança - não é o corpo escravo da forma imposta pelo movimento, e sim criador dele, já que, 

para ela, o movimento é expressão de existência. . 

O Bourcier (2001) explicita bem a necessidade que teve Isadora de libertar a dança da 

forma, para trazê-la à potência de ser expressão do próprio espírito no corpo encarnado: 

. 

A técnica lhe parece sem interesse. Fazer gestos naturais, andar, correr, saltar, 

mover seus braços naturalmente belos, reencontrar os ritmos inatos do homem, 

perdidos há anos, „escutar as pulsações da terra‟, obedecer à lei de gravitação, 

feitas de atrações e repulsas, de atrações e resistências, consequentemente 

encontrar uma ligação lógica, onde o movimento não para, mas se transforma em 

outro, respirar naturalmente, eis seu método. Quanto aos temas de sua dança 

inspiram-se na contemplação da natureza; será „onda, nuvem, vento, árvore‟ 

(BOURCIER, 2001, p. 248). 

 

 

A título ilustrativo, outros exemplos clássicos de uma digressão à performance 

marcaram a destituição do objeto enquanto pressuposto da arte e o destaque do conceito ou 

denúncia que repensa o próprio sentido da arte para além da sua forma, foi o que fizera, 

por exemplo, o compositor e maestro John Cage em seu Concerto 4:30, atônita experiência 

sonora na qual há em cena o artista, o público, o espaço de apresentação, a convocação 

formal do acontecimento, mas não há música. O ruído e o silêncio inauguram aqui uma 

experiência do desconhecido, a sonoridade do vazio, a textura de um alarido, desbancam as 

propriedades postas como intrínsecas da música. 
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Outros enfáticos exemplos que encetam subjetividades libertárias a partir de uma 

performatividade das coisas e dos corpos em arte são: O Pleno de Armand P. (imagem 5), 

emblemática exposição dos anos 1960 em que foram apresentados, em disposição 

aleatória, objetos descartados, tidos como não-estéticos e O Vazio de Yves Klein (imagem 

6), obra que apresentava em exposição uma vitrine absolutamente vazia, admitindo assim, 

total ruptura da premissa do objeto como suporte da arte e da obra como representação, por 

imagens, de ideia ou conceito inferencial correlato. Exposições que marcaram a história da 

performance por decantar da manifestação criadora, a liberdade dos meios. 

 

 

 

 

 

 

       
       Imagem 6: O meio é um vazio 

       Fonte: O Vazio, de Yves Klein, 1958. 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Imagem 5: Plenitude anti-estética                                    

            Fonte: O Pleno, de Armand P., 1960.                                            

 

 

Também a fotografia Salto no vazio, de Yves Klein (imagem 7), inspirada em O 

Vazio, consiste numa montagem de duas fotos simulando um salto no vazio da rua, 

remetendo a ideia de que o vazio nos impele a concentrar na realidade, cuja sensação 

invocada não está contida numa representação, mas antes, num lançar-se. A respeito disto, 

postulara Jorge Glusberg (2005), para quem tais referências anteciparam marcantes 

tendências da arte conceitual e da performance contemporânea, que fizeram assimilar as 

ressonâncias político-sociais do pensamento pós-moderno na arte.  
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Imagem 7: Lançar-se 

Fonte: Salto no vazio, de Yves Klein, 1960. 

 

 Várias rupturas da performance enquanto linguagem (collage como estrutura, 

sobreposição da imagem em detrimento da palavra, a inter-relação com várias mídias e 

linguagens artísticas) estão atreladas a sua concepção ideológica de liberdade estética e de 

movimento combativo. Ela é, antes de tudo, enraizada a uma pretensa social. “A 

performance não pode ser considerada como uma expressão isolada e, sim, como uma 

manifestação dentro de um movimento maior, que à falta do nome mais consagrado, 

estamos chamando de live art”. (COHEN, 2002, p. 158). 

 É característica essencial na ontologia da performance, a ruptura da postura do 

performer em relação ao público: quando o acontecimento é partilhado pela ação do artista 

e do público (cuja marca antagônica é, inclusive, passível de críticas) instaura-se um 

espaço de ritualização de situações antropológicas essenciais à criação de gestos coletivos 

da comunidade em unidade ao espaço público vivido.  

 É essa a baliza que tece os happenings (movimento de contracultura da década de 

1960), sobretudo, o interesse direcionado ao rito, ao processo de interação que transborda o 

objetivo estático de um resultado estético final. O caráter experimental, a 

tridimensionalidade espacial, novas leituras do conceito estrutural da cena, o aqui e o agora 

em substituição à representação/repetição, são algumas propriedades que a performance e o 

happening exprimem do movimento arte-vida. 

 A composição de uma ontologia da performance nos dirige ao sujeito da ação que 

ganha corpo factualmente na prática, onde e quando acontece, e que é cada vez menos 

intérprete e personagem por se afastar da imponente responsabilidade de dar forma a um 

objeto que se cria, a um público que consome e tendo um lugar como mero suporte, para 

aproximar-se do artesanato de criar a si e ao espaço vivido, pelas vias afetivas do outro. 



37 
 

 Destacamos alguns trabalhos que delinearam a ascensão da Art Performance em 

consonância ao apego à cotidianidade e a constituição de uma obra e de conceitos 

norteados pelos devaneios de ser no mundo. Foi o que fizera o grupo Fluxus na Alemanha 

e logo depois em outros países. Artistas como George Maciunas, Wolf Vostell, Nan June 

Paik e John Cage, se apropriaram do movimento dadaísta e da filosofia antiarte 

duchampiana, para construírem conceitualmente uma operacionalidade da arte que fosse 

condizente ao compromisso social marxista, que entende a arte como consequência das 

classes. 

 A ideia de uma arte inteligível a todos e constituída pela coletividade, fora, 

justamente, o explicitado por Maciunas em seu manifesto de 1963 (imagem 8):  

 

Livrem o mundo da doença burguesa, da cultura intelectual, profissional e 

comercializada. Livrem o mundo da arte morta, da imitação, da arte artificial, da 

arte abstrata... Promovam uma arte viva, uma antiarte, numa realidade não 

artística, para ser compreendida por todos, não apenas pelos críticos, diletantes e 

profissionais... Aproximem e amalgamem os revolucionários culturais, sociais e 

políticos em uma frente unida de ação. 

  

 

       Imagem 8: Manifesto Fluxus. 

       Fonte:  Manifesto Fluxus, Maciunas, 1963. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Outras emblemáticas referências arte-vida, são a produção contínua do casal inglês 

Gilbert & George (imagem 9), cujos trabalhos, seja por escultura, pintura, fotografia ou 

serigrafia, são sempre expressão das cenas cotidianas do universo homoafetivo dos artistas; 

também a artista francesa Orlan, em sua ação L‟art Charnel - Carnal Art, obra também 

contínua na qual a artista modifica sua imagem corporal, ao se submeter, desde a década de 

1990, a performances cirúrgicas. 
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Imagem 9: Gilbert & George 

Fonte: Naked from Shitty Naked Human Woeld e Bum Holes, de Gilbert & George, 1994. 

 

 

 Em Orlan, o processo de esculpir-se tomou por referência as representações do 

ideal de beleza do corpo feminino na História da Arte Universal. Além da obra multimídia 

This is my body, this is my software (1996) que em suas séries Self-hybridations e 

Hybridations Africaines (imagem 10), produzem, por manipulação das artes digitais, 

corpos híbridos que ocupam semioticamente os espaços de enfrentamento nas questões de 

identidade sexual, gênero e raça. 

                                   
Imagem 10: 3 séries de Orlan 

Fonte: This is my body this is my software, Orlan, 1996.  

 

 

 Outras referências artísticas femininas que merecem destaque na exemplificação de 

uma arte em vida e ao vivo são: as da artista cubana Ana Mendieta, que entre as décadas de 

1970 a 1990 interseccionou em seus trabalhos a questão do corpo, ritual e território. Muitas 

das suas fotografias (imagem 11) apresentam uma deformação ao corpo como reação 

política de redescobrir belezas a partir do abuso estético e do próprio lugar de violência 

sobreposta ao corpo de uma mulher hispânica. E, por fim, a artista norte-americana, 

Carolee Schneemann, uma das primeiras mulheres a utilizar o corpo nu em performance e 

a explorar o erotismo como elemento de afronta aos dogmas que impunham os lugares 

ocupados e funções realizadas pelas mulheres no contexto social. Em 1975, Schneemann 

apresentou no East Hampton, Nova York, o Interior Scroll (imagem 12) – em que 
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proclama um texto retirado da própria vagina. Uma metonímia que fez do velado órgão 

feminino, forma escultural, fonte de conhecimento, êxtase, rasgo estético, fissura moral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 11: O abuso da beleza 

Fonte:  Glass on body Imprnts, de Ana Mendieta, 1972. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 12: Fenda anti-arte 

Fonte: Interior Scroll, de Carolee Schneemann, 1975. 
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 Ainda inclinados ao arcabouço conceitual e histórico constituinte de uma estética 

da existência, faz-se imprescindível debruçarmo-nos sob algumas ações de artistas 

brasileiros, representantes dos primeiros movimentos da arte da performance e suas 

rupturas fecundas dos movimentos políticos e engajamento dos sujeitos sociais no cenário 

nacional. 

 O primeiro deles, o arquiteto, agitador cultural, artista visual e do corpo, Flávio de 

Carvalho (1899-1973).  Expoente da primeira geração modernista brasileira, resquício dos 

movimentos “Pau Brasil” e da “Antropofagia” repercutidos pelo Oswald de Andrade - que 

em seu Manifesto de 1928 incorporou a mitologia dos índios antropófagos brasileiros, na 

representação metafórica que toma a influência estrangeira por inimigo virtuoso do ritual 

antropofágico, cujo ato de comer significa uma apropriação da potência para a posterior 

criação de uma arte de exportação. Flávio de Carvalho publicou em 1930, no Diário da 

Noite, A cidade do homem nu, ensaio que afirmara: 

 

A cidade antropofágica satisfaz o homem nu porque ela suprime os tabus do 

matrimônio, e da propriedade, ela pertence a toda coletividade, ela é um imenso 

monólito funcionando homogeneamente, um gigantesco motor em movimento, 

transformando a energia das ideias em necessidade para o indivíduo, realizando 

o desejo coletivo, produzindo felicidade, isto é, a compreensão da vida ou 

movimento [...] Convido os representantes da América a retirar as suas máscaras 

de civilizados e pôr à mostra as suas tendências antropófagas, que foram 

reprimidas pela conquista colonial, mas que hoje seria o nosso orgulho de 

homens sinceros, de caminhar sem deus para uma solução lógica  do problema 

da vida da cidade, do problema da eficácia da vida. (CARVALHO, 1930). 

 

 

 Em 1950, apresentou o seu experimento New Look – Traje de Verão (imagem 13), 

em que, sarcasticamente, propunha um novo corpo vestimentar ao trabalhador das grandes 

cidades brasileiras, que substituísse o uniforme europeu, inapropriado ao clima tropical. 

Ação que, inclusive, antecipara a futura vertente pós-colonial da performance. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 13: Evita as guerras 

previne resfriados. 

Fonte: New Look - Traje de  

verão, Flávio de Carvalho, 

1956. 



41 
 

 Também os Parangolés, em 1967, do Hélio Oiticica (imagem 14), no qual o 

público era convidado a vestir as capas remontáveis, concebendo assim, uma obra de arte 

em movimento, que só se dá enquanto acontecimento. Esta evocação à ação do público é 

característica também em Tropicália (1967) – que deu nome ao também importante 

movimento musico-existencial liderado por Gilberto Gil, Caetano Veloso, Torquato Neto e 

outros - e Babylonests (1971), instalações e ambientações criadas a partir de elementos 

símbolos da cultura nacional que eram preenchidas pelo corpo em suas sensorialidades. 

 Oiticica foi o precursor de uma dita poética ambiental/comportamental, enfatizada 

nas potências simbólicas do corpo. O ato corporal enquanto paisagem do mundo e da 

duração, como se a linguagem corpo-poesia instaurasse uma nova geografia, uma arte que 

assume a tarefa de pôr o mundo em crise, onde sujeito que o habita parece ser sempre 

assimétrico em relação aos traços e princípios até então organizadores. 

 

 

 

 

 

  

 

Imagem 14: Poética ambiental-comportamental 
Fonte: Parangolés, de Hélio Oiticica, 1967. 

 

 

 A obra de Oiticica e a dimensão conceitual de uma arte-ambiental ou ambiental-

comportamental nos sugere um repouso por cingir princípios inerentes a noção de um 

corpo-lugar: em primeiro lugar, a arte-ambiental ou pós-moderna, assim como toda 

experiência de irreversível fusão arte e vida, aposta no sujeito fundante de seus próprios 

caminhos por admitir inexistência de coisa a priori, o profundo fazer-se do artista 

ultrapassa a condição de um fazer material e técnico, é da condição criativa, a interminável 

tarefa do fazer e o grande feito da arte nasce simultâneo ao movimento criativo. 

 Assim sendo, para Oiticica, quanto mais não objetiva for a arte e, portanto, derivada 

da missão de negar o mundo ao invés de representa-lo - sem que negue para tanto os 

movimentos da vida corriqueira - mais eficaz será a afirmação de um novo mundo. Em 

segundo lugar, nos é cara a dimensão do espaço da arte-ambiental para se pensar um corpo 

que espaça, que inventa lugar ou se faz lugar por presença: nos Parangolés, por exemplo, a 

obra é, em coparticipação com o espectador, estrutura “transformável-cinética”, as capas 
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remontáveis fundam uma nova relação capaz de deslocar o espaço ambiental de suas 

relações óbvias delimitadas. 

 

Está aí a chave do que será o que chamo de „arte-ambiental‟: o eternamente 

móvel, transformável, que se estrutura pelo ato do espectador e o estático, que é 

também transformável a seu modo [...] Parangolé é a anti-arte por excelência; 

inclusive, retendo estender o sentido de „apropriação‟ às coisas do mundo com 

que deparo nas ruas, terrenos baldios, campos, o mundo ambiente, enfim – coisas 

que não seriam transportáveis mas para as quais eu chamaria o público à 

participação – seria isto um golpe fatal ao conceito de museu, galeria de arte 

etc... e ao próprio conceito de „exposição‟ [...] Museu é o mundo; é a própria 

experiência cotidiana.  

 

A antiarte é a verdadeira ligação definitiva entre manifestação criativa e 

coletividade - há como que uma exploração de algo desconhecido: Acham-se 

„coisas‟ que se vêem todos os dias, mas que jamais pensávamos procurar. É a 

procura de si mesma na coisa – uma espécie de comunhão com o ambiente. 

(OITICICA, 1986, p. 79-80) 

  

 Por fim, o destaque da artista Lygia Clark como referência da body art e da 

performance na contemporaneidade brasileira, que tem inúmeras produções condizentes à 

certa superação dos suportes da arte. Sua poética sugere a desmistificação do objeto e do 

artista e uma desalienação do espectador, tomando a obra como compartilhamento dos atos 

da vida, de forma a atravessar os demarcados territórios da arte, engendrando-os aos da 

terapia, através de práticas do corpo. 

 Em Estruturação do Self (imagem 15), propõe inspirada em Winicott, Laing e 

outros autores psicanalistas, um objeto relacional que se define na relação estabelecida 

com a fantasia do sujeito, ou seja, induz, pela evocação de objetos e palavras, a produção 

de significantes faltantes no discurso do sujeito. Propõe, portanto, a partir de uma criação 

artística, uma técnica terapêutica que promove a experiência do vazio de sentidos. O que, 

para Suely Rolnik (p. 134, 2001) significa promover a “desobstrução da dimensão estética 

da subjetividade”. 

 Falando da Estruturação do self como uma subjetividade em obra, Suely Rolnik, 

contextualiza este trabalho, que foi a última proposta (1976-88) de um movimento que se 

iniciou em 1963 e que circunscreve um deslocamento do artista moderno, fundamental 

para o desabrochar da arte contemporânea: o fato de que este artista se afasta da tradição da 

arte como representação. Diz a autora: 

Portanto, um dos aspectos que muda e se radicaliza no contemporâneo é que a 

partir do momento que a arte começa a trabalhar qualquer matéria do mundo e 

nele interferir diretamente, explicita-se de modo mais contundente que a arte é 

uma prática de problematização: decifração de signos, produção de sentido, 

criação de mundos. É exatamente essa interferência na cartografia vigente que a 

prática estética faz obra, sendo o bem sucedido da forma indissociável de seu 
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efeito de problematização do mundo. O mundo liberta-se de um olhar que o 

reduz às suas formas constituídas e sua representação, para oferecer-se como 

matéria trabalhada pela vida enquanto potência de variação e, portanto, matéria 

em processo de arranjo de novas composições e engendramento de novas 

formas. A arte participa da decifração dos signos das mutações sensíveis, 

inventando formas através das quais tais signos ganham visibilidade e integram-

se ao mapa vigente. A arte é, portanto, uma prática de experimentação que 

participa da transformação do mundo. (ROLNIK, 2001, p. 227).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Imagem 15: Self-Instalação  

Fonte: Estruturação do self, de Lygia Clark, 1876-1988. 

  

  Muitos dos artistas e trabalhos elucidados como atuantes desta estética do existir, e 

tantos outros da vanguarda brasileira dos anos 1960, marcaram espaço na memória 

constituinte da história da arte – dentre outros motivos promulgadores de suas visibilidades 

– por apresentarem certa imprevisibilidade, ora destoantes de tudo que já fora mostrado em 

termos de arte, ora, ainda que causando estranhezas, absolutamente consoantes aos desejos 

de mudança do seu espaço-tempo. Esta dimensão política da ação nos inflama pensar o 

corpo tecido pela coesão social, constituidor e constituído por um desejo coletivo de 

cidade, corpo que, na ação, se faz lugar. 
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1.2 Auto-poiesis e a subjetividade das vísceras 

 

Em se tratando da logística da cidade e seus fluxos urbanos, é nítido o investimento 

do poder sobre a vida carnalizada no corpo, em seu tato diário e ordinário. Já pensara isto 

Foucault (1989, p.82) ao inaugurar a Biopolítica: desde o século XVIII, o poder sobre a 

vida concentra-se nos mecanismos do ser vivo e de seus processos biológicos para afetar a 

população enquanto massa global. “O controle da sociedade sobre os indivíduos não se 

opera simplesmente pela consciência ou pela ideologia, mas começa no corpo, com o 

corpo. Foi no biológico, no somático, no corporal que, antes de tudo, investiu a sociedade 

capitalista.” 

Mas é possível pensar esta vida carnalizada pelo corpo, para além do 

enquadramento foucaultiano. Numa definição a luzes deleuzianas, Pál Pelbart (2001) 

constata: 

 

Vida inclui a sinergia coletiva, a cooperação social e subjetiva no contexto de 

produção material e imaterial contemporânea, o intelecto geral. Vida significa 

inteligência, afeto, cooperação, desejo. Como diz Lazzarato, a vida deixa de ser 

reduzida, assim, a sua definição biológica para tornar-se cada vez mais uma 

virtualidade molecular da multidão, energia a-orgânica, corpo-sem-órgãos. O 

bios é redefinido intensivamente no interior de um caldo semiótico e maquínico, 

molecular e coletivo, afetivo e econômico, aquém da divisão corpo/mente, 

individual/coletivo, humano/inumano, a vida ao mesmo tempo se pulveriza e se 

hibridiza, se dissemina e se alastra, se moleculariza e se totaliza. E ao descolar-se 

de sua acepção predominantemente biológica, ganha uma amplitude inesperada e 

passa a ser redefinida como poder de afetar e ser afetado [...] (PELBART, 2001, 

p. 40). 

  

  Nosso itinerário na busca por uma produção outra de subjetividade, que torna o 

sujeito pertencente dele mesmo (pertencimento este, fundado pelo corpo auto-poiético) 

começa por destroçar as marcas dicotômicas que aprisionam a vida ao biológico e o corpo 

ao orgânico. É neste contínuo destroçar dos delimites que nasce uma linguagem nova, 

originária das vísceras. Vejamos os rastros já deixados a este favor. 

 A partir de uma apropriação da aula transcrita do caro professor/pesquisador 

Cláudio Ulpiano (2018), comecemos pela divisão que fez a filosofia ocidental da realidade 

em duas instâncias - o universal e o individual - e que logo no século XX, passa a ser 

entendida a partir do nominalista Guilherme Ockham
5
 (1235-1347) o individual como 

realidade única, enquanto o universal, objeto do pensamento. É neste ponto que individual 

                                                             
5
 Conhecido como doutor invencível, Okham foi considerado mais eminente nome da escola nominalista – 

doutrina que recusa o universal do mundo material bem como do inteligível. Para Leibniz, “são nominalistas 

todos os que acreditam que, além das substâncias singulares, só existem os nomes puros, e, portanto, 

eliminam a realidade das coisas abstratas e universais”. Cf.: ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. 

São Paulo: Martins Fontes, 1998.  
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e singular são postos em similitude e aqui se dá o império da supremacia da fixidez sobre o 

nômade: a realidade é, doravante, legitimada pela forma, e a percepção, que é via 

relacional entre o sujeito e o real, se faz governo das formas. 

  No decorrer de rupturas epistemológicas advindas, sobretudo, de uma variação na 

interpretação do mundo a partir da física quântica e de descobertas das ciências e 

tecnologias, capazes de desmistificar o rígido do espaço e do objeto – ao revelar, por 

exemplo, que a menor das matérias até então, suporta em seu interior, atrito e movimento -  

a forma, como propriedade essencial da existência, perde a sua soberania, e o individual e 

o singular passam, de sinônimos e representantes do real, a cindirem-se. Ao singular, dá-se 

a categoria de a-formal. Irrompe-se com isto, um vasto acesso a possibilidades de se pensar 

o ser, já que – com o desprivilegio do universal no campo ontológico e a delimitação do 

individual como sendo realidade formal e do singular como realidade a-formal – a gênese 

do existente passa a ser engendrada pelo não-existente. 

 A destituição da forma como componente da singularidade permite pensa-la 

enquanto derivática de forças, o singular é unidade potencial e o que se abeberava do 

campo místico e transcendental, passa a estar contido no pensamento filosófico e 

científico: o singular como unidade de potência dos sistemas estáveis, aclara conceber a 

ruptura do concreto pelo sensível, ou, ainda mais inusitado, a constituição daquele por este. 

 Mas, assim como questionamos há pouco, na seara da estética da existência, o que 

faz de um retorno a si, potência metamórfica social, interrogaremos de outra forma: o que 

faz do singular, energia potencial de transformação na esfera coletiva? É que, ao contrário 

do individual que é unidade quantificadora, o singular é constituído de vários elementos, 

de uma multiplicidade. Enquanto o sistema estável e formal da realidade confronta-se 

constantemente com as forças potenciais, pela sua busca pelo homogêneo, a singularidade 

é potência em ato justamente por ser entidade nômade e contingente. 

 Transcrito a uma linguagem pratica, por exemplo, as formas que aprisionam a 

identidade a um sujeito - a religião, o instituto da família, os mitos - o fazem por 

enclausurar o movimento múltiplo dentro de sistemas permanentes: Produz-se uma 

subjetividade material condizente às formas do Estado, da temporalidade e espaço 

dominantes. O grande marco subversivo na obra de Nietzsche e Espinoza, como anuncia 

Cláudio Ulpiano (2018), em termos éticos, é justamente essa transposição do mundo das 

formas para o universo das forças. 

 Se a experimentação fundadora do indivíduo e do sujeito se dá pela empiria, pelas 

vias do palpável, sedimentada pelas leis e pelo conhecimento científico, resta como 
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experimentação possível ao singular, a transcendental, e se o mundo das formas é regido 

pela representação, o da singularidade se consubstancia na expressão, daí a arte nos chega 

de modo à ressignificar o corpo muito além de sua propriedade orgânica e a vida, 

transcendente de sua condição biológica. É na tentativa de sucumbir às rostidades dadas de 

um sujeito e de produzir um inconsciente outro que penetre o singular, que a arte, pelas 

vias do caos e da estranheza, geri novo campo operatório estético. 

 A expressão de uma existência autêntica parte do confronto com o mundo formal e 

a arte, neste sentido, eleva o corpo enquanto comunicabilidade que vai de encontro ao 

pensamento. Significa dizer que o pensamento exige forças que o faça funcionar. É este o 

extraordinário legado deixado pela obra em vida de Antonin Artaud: formular dentre os 

caminhos insurgentes da loucura, a ideia de um pensamento que é impotente e a 

necessidade de produzirmos forças que o tragam à tona. Inaugura para tanto, uma 

linguagem-matéria de experimentação, que se dê corpo a corpo com o mundo vivido. 

 Antonin Artaud (1896-1948) foi considerado encarnação máxima da potência do 

corpo em arte, do movimento antipsiquiátrico de seu tempo e inspiração teórico-estética de 

grandes personalidades do pensamento crítico do século XX, dentre eles Maurice 

Blanchot, Derrida, Deleuze e Foucault. Foi precursor do teatro francês de aspirações 

anarquistas, cujos preceitos do Teatro da Crueldade fermentam até os dias de hoje 

inesgotáveis apropriações quanto ao corpo enquanto matéria refutadora de uma linguagem 

inerte e da crueldade enquanto apetite da vida.  

 Esse grande nome do teatro do século XX - cujo posto é compartilhado com 

Bertold Brecht - não cessou sua produção mesmo encarcerado em diversos manicômios da 

França, voltou seus escritos a uma ferrenha crítica à razão, às instituições, à psiquiatria e ao 

aprisionamento da loucura pela ciência. São evidentes os motivos que levaram a um 

reducionismo de sua genialidade à mero sintoma de loucura: transgrediu diversas 

concepções fundadas pela filosofia tradicional, cultura ocidental e judaico-cristã a partir de 

fissuras envoltas pelos temas da peste, da carne, por sua fascinação pelo incesto, pelo 

prazer e pelo êxtase, pela fecalidade de sua estética e certa apologia ao contágio, 

sobretudo, pelo seu interesse em despojar do rito – o mesmo utilizado pela religião antiga 

para tornar contagiosos a fé e o êxtase – e devolvê-lo ao teatro para torna-lo lugar do 

acontecimento de um despertar coletivo.  

  Trata-se de irromper as palavras e a encenação objetiva substituindo-as por um 

verdadeiro ritual espasmódico de compartilhamento das experiências de si. A ideia de um 

teatro à contramão da mera representação de sensações funda uma linguagem corpo a 
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corpo das sensações, um meio de gerir o transe por processos de singularização da 

subjetividade, pela visceralidade de um corpo em cena. E como de costume à marcha linear 

da história, àqueles que inauguram formas de existir destoantes das já operantes, é 

reservado um quinhão no território da loucura. 

 A genialidade de sua obra está frontalmente relacionada à sua característica de 

existente insurreto e o delírio pelo qual o codificaram como louco corresponde, na verdade, 

à lucidez com a qual suas ideias fissuraram a satisfação das almas inertes, das mentalidades 

bovinas, o comodismo de uma servidão devota à imbecialidade de um mundo aburguesado, 

ideias que desbancaram “aqueles para os quais certas palavras tem sentido e certas 

maneiras de ser; aqueles que têm tão boas maneiras; aqueles para quem os sentimentos 

podem ser classificados e que discutem em grau qualquer das suas hilariantes 

classificações” e ainda, “os que ainda acreditam numa orientação do espírito”. Esses, para 

quem súplicas de liberdade tanto incomodaram, conclama Antonin Artaud: “esses são os 

piores porcos”. (ARTAUD, p. 21, 1982). 

 À contramão do processo de identificação das imagens como segmentarização dos 

modos de existir, da espetacularização do mundo e na afirmação da decadência dos 

sistemas hegemônicos da linguagem e estética europeia e ocidental, este tido como maldito 

de seu tempo, como um emissário de catástrofes, proclamou: 

 

A sociedade inoculou-se no seu corpo, esta sociedade absolvida, consagrada, 

santificada e possuída, apagou nele a consciência sobrenatural que acabara de 

adquiri e,  como uma inundação de corvos negros nas fibras da sua árvore 

interna,  submergiu-o num último vargalhão e, tomando seu lugar, o matou.  Pois 

está na lógica anatômica do homem  moderno nunca ter podido viver  nunca ter 

podido pensar em viver, a não ser como possuído. (ARTAUD, p. 25, 1982). 

 

 A proposta insurgente de uma nova linguagem e escrita, uma escrita corpo a corpo, 

ou, para utilizar os seus termos, um “encontro marcado” ou uma “linguagem matéria” que 

seria possível traduzir como sendo uma escrita de si, um encontro amoroso com o próprio 

corpo, nos chega como possível experimentação autofundante.  Ele diz: “Passei pela 

máquina cultural, horripilante trituradora de singularidades. Estou marcado como todos os 

outros, e se carrego uma marca a mais, ela é apenas o traço da minha rebelião”. 

(ARTAUD, 1983, p. 117). 

 Ao declarar guerra aos órgãos – para acabar com o juízo de Deus – e acusar o 

organismo e suas deliberações hierárquicas, funcionais, codificantes, em metáfora à 

significação de um sujeito dada pela máquina cultural-social, A. Artaud roga pelo 

abandono de uma linguagem-prisão para que se abra espaço a um “conhecimento físico das 
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imagens e dos meios de provocar o transe”. (ARTAUD, 1976, p. 186). A linguagem 

libertada é necessariamente corpórea, é Corpo sem Órgãos. A cultura dos gestos faz-se fio 

condutor de uma verdadeira e imortal liberdade do eu.  

 O corpo sem órgãos seria a base de uma subjetividade das vísceras
6
. Não se fala do 

mundo pela linguagem da palavra clara que diz tudo, mas se compreende o mundo 

vivendo-o, sensorialmente, visceralmente. Por isto tal concepção estética artaudiana, 

aplicada ao corpo em estado de deriva da expressão, é metafórica, de transposição, 

ilimitada. É o que ele chama de Estatuto artista da existência: o corpo sem órgãos assim 

como certas práticas da cidade são uma doença de estilo, um grito contra a automatização 

do corpo do indivíduo moderno e a reivindicação de pertencimento do delírio, do sonho e 

da criação poética, no território do conhecimento.  

 

 

“[...] é preciso emascular o homem [...] colocando-o de novo, pela última vez, na mesa de autópsia 

para refazer sua anatomia. 

O homem é enfermo porque é mal construído. 

Temos que nos decidir a desnudá-lo para raspar esse animalúculo que o corrói mortalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

deus 

e juntamente com deus 

os seus órgãos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6
 A expressão é utilizada pelo autor Daniel Lins em: LINS, Daniel. Antonin Artaud: o artesão do corpo sem 

órgãos. Rio de Janeiro: Relume Dumará,1999. 
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Se quiserem, podem meter-me numa camisa de força 

mas não existe coisa mais inútil que um órgão. 

Quando tiverem conseguido um corpo sem órgãos então o terão libertado de seus automatismos e 

devolvido sua verdadeira liberdade. 

Então poderão ensiná-lo a dançar às avessas 

como no delírio dos bailes populares 

e esse avesso será 

seu verdadeiro lugar.” 

(ARTAUD, 2002, p. 41-42). 
 

Imagem 16: Guerra aos órgãos pela insurgência de si. 

Fonte: Como Habitar um Corpo Sem Órgãos, Escultura de Liliana Velho, 2016. 

 

 

 Esta linguagem-matéria produz não mera representação da realidade em 

afastamento da vida, ao contrário e antes, é modo de produzir o real em consonância com 

os fluxos do vivido. É um deixar morrer os estratos de um ego pronto, é morte em vida ou 

morte da pseudo-vida, morte do sentido inventado de si mesmo, do imaginário enganador. 

É um devir-morte, uma morte-acontecimento necessária para ser o que se é. “É preciso 

acreditar num sentido da vida [...] no qual o homem, impavidamente, torna-se senhor 

daquilo que ainda não existe, e que o faz nascer.” (ARTAUD, 2006, p. 8). 

 É nesta grandeza que podemos pensar o corpo enquanto auto-poiésis. A 

experimentação transcendental auto-produz o ser porque, assim como fundara a 

microbiologia do século XX, a singularidade é genética porque é autopoiética, toda e 

qualquer autoprodução do ser vivo é singular, o singular é o não-orgânico. A autopoiesis 

então, se direciona a uma produção do seu próprio inconsciente já que este, não se limita a 

uma entidade formal, mas a um incessante movimento nomádico. Apossar-se do processo 

de produção do próprio inconsciente – por mais que este seja um processo bilateral, em que 

o produzido é também produtor – é denotar à natureza da existência interior, incansável 

desconfiança por ser ela mais produto do hábito que um complexo de imanências. 

 A noção de autopoiese, pensada pelos biólogos chilenos Humberto Maturana e 

Francisco Varela, extrapolou os domínios da biologia (neurologia e imunologia) para 
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despejar-se à filosofia contemporânea. Formularam na contracorrente que definia os seres 

vivos como sistemas de tratamento de informação, a novidade de concebê-los como 

engendramentos autônomos de sua própria estrutura. É a fundação de uma espécie de 

criacionismo ateu, uma autocriação, em termos biológicos, sem sistema prévio ou 

fundamento superior do meio, do código, do organismo, exceto pela contrapartida da 

sobrevivência. 

 Deleuze e Guattari apreendem da autopoiese na biologia do conhecimento, 

justamente sua função relacional entre uma variável de criação, o tempo, e uma de 

sobrevivência, o espaço. Criam uma dobra filosófica a partir do eixo de produção 

independente criado por Maturana e Varela, em que a função autopoiética é definida por 

uma organização destituída de previsibilidade.  Promovem um devir filosófico da função 

autopoiética para a problematização da noção de sujeito em favor da de subjetividade.  

 Guattari (1992) no tocante de uma produção de subjetividade auto-poiética, retira o 

inconsciente de um paradigma cientificista para transpô-lo a novos paradigmas ético-

estéticos, ao afirmar ser a subjetividade plural e polifônica, ou seja, destituída de uma 

instância dominante de determinação. Traça uma noção de subjetividade sobrepujante à 

clássica distinção indivíduo x sociedade que traz, à epiderme do pensamento, um modelo 

outro de inconsciente a partir da evidência de um ferrenho desenvolvimento de 

subjetividades maquínicas produzidas por: 

  
máquinas sociais que podem ser classificadas na rubrica geral de Equipamentos 

Coletivos, as máquinas tecnológicas de informação e de comunicação operam no 

núcleo da subjetividade humana, não apenas no seio das suas memórias, da sua 

inteligência, mas também de sua subjetividade, dos seus afetos, dos seus 

fantasmas inconscientes. (GUATTARI, 1992, p. 11). 

 

 

A contramão da tendência homogeneizante e universalizante da subjetividade, tem-

se a singularização de seus componentes por práticas capazes de constituir complexos de 

subjetivação “indivíduo-grupo-máquina-trocas múltiplas” e que se oferecem como 

repertório diversificado para recompor uma corporeidade existencial, para se re-

singularizar. Como afirma Félix Guattari (1992, p. 18), não se trata mais de uma 

“subjetividade dada como um em si, mas face a processos de autonomização, ou de 

autopoiese, em um sentido pouco desviado do que Francisco Varela dá a esse termo.” 

Essas práticas singularizadoras, que como uma aranha, meticulosamente, tecem fio 

a fio corporeidades existenciais, formam ao final de seu minucioso trabalho, 

microuniversos que suportam fluxos de temporalidades, espacialidades e modos de existir 

destoantes dos engendrados pela sociedade capitalista. E o que faz dessas paisagens da 
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subjetividade, de mero perfil subjetivo, ultrapassarem a um delineamento de um perfil 

cultural é justamente o espaço. Sustenta Suely Rolnik (1997, p. 29) ao confabular uma 

viajem a subjetividade em fronteira com a ética e a cultura: “Não há subjetividade sem 

uma cartografia cultural que lhe sirva de guia; e, reciprocamente, não há cultura sem um 

certo modo de subjetivação que funcione segundo seu perfil.”   

E aqui imergimos no cume central desta investig[ação]: – cujas premissas em si 

sucumbem qualquer esgotamento em uma hipótese, por considerarmos, em apologia ao 

pensamento nômade, o processo do filosofar, ápice do conhecimento, e os meios, por 

vezes, autônomos aos fins – o que há entre o dentro (o eu, a subjetividade, o inconsciente, 

o existente) e o fora (o espaço, a cidade, a coletividade, o cultural) é apenas um corpo que 

se faz fronteira ou, ao contrário, será ele pináculo interseccionário de um dentro-fora?  

 

O dentro nada mais é do que o interior de uma dobra da pele, e [...] a pele, nada 

mais é do que o fora do dentro [...] O fora é um „sempre outro do dentro‟, seu 

devir [...] é uma nascente de linhas de tempo que se fazem ao sabor do acaso [...] 

nenhuma espacialização tem o poder de estancar a nascente. (ROLNIK, 1997, p. 

27-28).  
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1.3 Emergir as bordas: a comunicabilidade de um  

 

 

        C L O U R G P A O R 

 

 

        

 

 

 
       Imagem 17: mass-rua-media. 

       Fonte: Foto 95 de Jesus 3:30, 

       de Ricardo Alvarenga, 

       por Fernando Krum, 2012. 

       Reedição: Própria autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 18: Por uma  

comunicação brincante 

Fonte: Foto 310 de Jesus 3:30, 

por Alex Oliveira, 2012, 

reeditada pela autora. 
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 No fito de desmistificarmos circunscrições postas entre o dentro e o fora, o ser e o 

mundo, e de desbancarmos a sentinela que ocupa o corpo quando considerado marca 

fronteirística entre eles, nos apropriaremos agora, de uma preliminar concepção do espaço 

em Martin Heidegger. A questão do espaço perpassa pela sua obra, para além da 

vinculação ontológica em relação a lugar – pensado enquanto lugares do mundo – também 

na primada questão do ser, imbricada aos temas do sentido e da verdade, fundamentais do 

seu pensamento, a partir da noção de lugar: daí a expressão cunhada por Heidegger em 

1947, topologia do ser ou - se é que é possível traçar tal correspondência - uma filosofia do 

espaço vivido, que intercruza pensar lugar, espaço e linguagem como uma única questão. 

 Em Construir habitar pensar e em Poeticamente o homem habita, seminários 

proferidos em 1951, o fenomenólogo trouxe importantes reflexões acerca da relação entre 

espaço e lugar e questões relativas à habitação humana, que tornou possível à Ligia 

Saramago (2008) traçar uma genealogia do espaço no pensamento de Heidegger: Certifica 

a autora: 

 

O elemento poético associado ao pensamento atua, em Heidegger como uma 

antítese ao pensamento representacional e as suas formas próprias de 

representação, identificadas por ele como os procedimentos científicos, com a 

abordagem matemática do real e com o domínio da tecnologia, por exemplo. 

Representações estas identificadas, em última instância, como uma forma de 

inserção do homem no mundo calcada na matriz sujeito-objeto. A concepção 

heideggeriana da relação entre homem e espaço se desenvolve, portanto, numa 

direção explicitamente anti-representacional. O homem não se encontra diante de 

um espaço que se estende para além dele, como que composto a ele: “o espaço 

nem é um objeto exterior nem uma vivência interior”, afirma Heidegger, 

descartando igualmente interpretações psicológicas de um espaço “introjetado” 

num sujeito.  

 

A inversão dessa relação sujeito objeto – relação de contraposição que já vinha 

há muito sendo alvo da destruktion heideggeriana – acontece em Construir 

habitar pensar sobre a marca da quadratura: “O homem” já é, como tal, aquele 

que habita e permanece junto às coisas. Se estas não se encontram numa 

proximidade imediata e mensurável, ainda sim a proximidade se faz possível, e 

não pela mera substituição das coisas mesmas por suas representações. 

(SARAMAGO, 2008, p. 288). 

 

 Posteriormente, na palestra proferida em 1864, na abertura da exposição das obras 

do escultor Benhard Heiliger, em St. Gallen, Heidegger (2008, p.16), inicia a sua fala 

indagando: “Então: O que é o espaço? O que significa confrontação do artista com o 

espaço? Partindo antes, da constatação de que o artista “consuma [vollzieht] uma 

confrontação com o espaço”. 

 Faz certa digressão à terminologia grega da palavra espaço, que é traduzida no 

latim, no livro IV das preleções aristotélicas, para natura, natureza. O espaço seria aquilo 
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que se apresenta por meio da natureza, que eclode por si e se apresenta. Mas há também 

uma concepção daquilo que vem à presença mediante a produção humana. Esta última 

concepção, remete ao significado de arte, no grego, que quer dizer conhecer bem uma 

coisa ou sua produção. Arte, neste sentido, carrega em si a pretensa de desocultar àquilo 

que se faz presente. 

 Se aquilo que se apresenta revelando-se a partir de si mesmo são os corpos, na 

interpretação heideggeriana de Aristóteles, então, o espaço se dará sempre a partir da 

perspectiva do corpo. Topos, portanto, é uma das noções de um espaço que é 

imediatamente ocupado por um corpo e, sobretudo, formado por ele, e a este espaço 

constituído pelo corpo, dá-se o nome de lugar.  

 Já em Kant, ainda ao olhar heideggeriano, o espaço – apesar de concebido a partir 

do corpo – é o modo pelo qual o homem representa os objetos que o afetam sensivelmente: 

seria dizer que “o espaço não existe em si; ele é forma subjetiva da intuição da 

subjetividade humana”. (HEIDEGGER, 2008, p. 18). É esta dimensão do espaço enquanto 

extensão tridimensional, na qual os corpos e os movimentos são possuidores, o elemento 

partilhado tanto pelo pensamento grego quanto moderno, em se tratando de espaço. 

 Já temos, então, em Heidegger, uma premissa que nos é cara: o espaço, a partir do 

corpo, abarca lugar, é receptível, guarda, espaça. Espaçar denota dar lugar a um âmbito 

livre, gerar possibilidade de regiões de encontro. Da ruptura do paradigma que é conceber 

um espaço que espaça, temos novas perguntas instigadas por uma noção de ser humano 

que é no espaço, o imiscuir-se do homem no espaço, o ser-no-mundo: 

 

Trata-se de ver como o homem é no espaço. O homem não é no espaço como um 

corpo [Korper]. O homem é no espaço de modo que ele instala [einraumen] o 

espaço, sempre já instaurou o espaço. Não por acaso nossa língua fala em ceder 

espaço quando alguém admite algo, permite um argumento. O homem permite o 

espaço como espaçante, libertador, e arranja a si mesmo e às coisas nesse âmbito 

livre. O homem não possui corpo algum e não é nenhum corpo [Korper], mas 

vive seu corpo-próprio [Leib]. O homem vive enquanto corporifica e assim está 

imiscuído no aberto do espaço e, por meio desse imiscuir-se, já detém-se em 

relação aos outros homens e às coisas. (HEIDEGGER, 2008, p. 19) 

 

 

 Aqui se faz necessário convocar um breve respiro às premissas inauguradas pelo 

autor em relação ao termo corpo: dada a possibilidade (inerente à língua alemã) de se 

utilizar de duas palavras distintas para conceituar corpo, tem-se a generosidade de 

conjectura-lo muito além do orgânico, sendo assim: Körper = [k]: (a grosso modo) refere-

se àquele corpo físico, orgânico, como no exemplo da física – o corpo que cai no chão; e 

Leib = [L]: diz respeito ao corpo vivido. 
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 Sendo possível tal distinção gramatical, Heidegger afirma que a corporalidade não 

se reduz a ideia material de organismo e que todo Leib é meu Leib ou: 

 

O corpo [L] é em cada caso meu corpo [L]. Isto pertence ao fenômeno do corpo 

[L]. O „meu‟ está se referindo a mim mesmo. Com o „meu‟ quero dizer eu. Está 

o corpo [L] no „eu‟ ou está o „eu‟ no corpo [L]? Em todo caso, o corpo [L] não é 

uma coisa, um corpo [K], já que todo corpo [L], isto é, o corpo [L] enquanto 

corpo [L] é em cada caso meu corpo [L]. O corporar [L] do corpo [L] se 

determina a partir do modo de meu ser. O corporar [L] do corpo [L] é assim um 

modo de Da-sein. (HEIDEGGER, 2013, p. 147). 

 

 

 O Leib é o corporado corpo. Ao “verbificar” o corpo, o que parece ser só uma 

poética com as palavras, na verdade, se torna para nós, uma sensível maneira de tornar 

inteligível o corpo enquanto ação, de se fazer imaginável o existir a partir do corporar. O 

“corposer”. Trata-se de uma existência a partir do fenômeno corporificante. Por esse 

ângulo, o artista então plasma o que é invisível, configura o ininteligível de maneira que, 

em sua ação, pode-se ver o que jamais foi visto. Ele desbrava o espaço e com isso cria 

lugares. “O espaço precisa, antes, do homem para espaçar como espaço” (2008, p. 20).  

 Partindo destas premissas, seguiremos analisando as práticas da cidade (e a 

potência de um corpo em auto-poiesis) como constituidoras de lugares, de esferas sensíveis 

acessadas por um desejo comum de cidade. A história da construção e divisão dos espaços 

nas cidades esteve marcada pela mercantilização da vida urbana desde muito, e o 

capitalismo aprofunda e intensifica esse processo ao submeter a criação de localizações e a 

distribuição dos corpos nelas, à lógica dos mecanismos de dominação socioeconômicos. 

 Sobre a produção destas localizações, é importante destacarmos que se dão no 

campo material e imaterial da cidade e sobre este último podemos, por exemplo, 

problematizar os processos hegemônicos de criação da cidade enquanto objeto cultural 

mercantilizável. Tensionamentos que nos inquieta pensar que se há, por um lado, nas 

cidades capitalistas contemporâneas, regimes subjetivos regentes do funcionamento dos 

espaços urbanos (como os regimes do trabalho, do consumo, da propriedade), existem por 

certo, em atrito a eles, mecanismos de resistência à colonização do tempo e dos modos de 

vida urbanos. Resistência capaz de gerir lugares, encontro de lugares, fissuras e 

deslocamentos, capaz de corporando, espaçar o espaço.  

Desde a antiga formação das cidades brasileiras à arquitetura moderna, pautaram 

como prioridade o conforto dos latifundiários e burgueses deste país, sempre interessados 

numa estética importada dos países imperialistas, bem como, ávidos na imitação dos 

hábitos e costumes estrangeiros, de forma a legitimá-los como superiores modos de vida 

urbana. 
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 Muitas das medidas, na história da arquitetura moderna - e arriscamos acrescer a 

esta afirmação, as tendências pós-modernas – tomadas com a intenção de garantir aos 

traços, monumentos e cenários brasileiros, uma identidade nacional autêntica, não foram 

consubstancialmente fiéis às necessidades habitacionais das grandes massas. Tanto é que, 

desde muito, as cidades crescem e se repaginam nos centros e bairros nobres, enquanto as 

periferias incham e seguem precárias pela omissão dos serviços públicos básicos à 

manutenção da vida. 

 Muitas camadas envolvem os problemas sociais da questão urbana: o processo de 

gentrificação, a especulação imobiliária, a privatização dos espaços públicos, o problema 

habitacional
7
– sobretudo a contradição entre o número de propriedades que descumprem 

sua função social e o número de famílias desabrigadas, contradição esta, cada vez mais 

acentuada pela marginalização dos movimentos de ocupação – mas todas elas parecem 

desembocar na cada vez mais atômica mercantilização espetacular da cidade. 

 Significa dizer que o planejamento e o acesso aos espaços da cidade caminham em 

consonância a um modelo internacional homogeneizador, como se os espaços não fossem 

extensões das diversas manifestações culturais e da autonomia das riquíssimas práticas 

populares. A cidade objetificada pelo projeto capitalista-colonizatório é muito mais um 

logotipo vendável, uma imagem que cristaliza uma marca agradável ao gosto das redes 

geopolíticas internacionais, que um lugar comum aos citadinos. Torna-se simulacro do 

desejo coletivo para ser espetáculo apropriado por poucos. Do vivente faz-se figurante, do 

visitante, faz-se dono. 

 Em colisão a tal construção de sentido homogeneizante e subalternizado de espaço, 

a filosofia do lugar vivido - a topologia do ser - participa do que na prática podemos 

chamar de poéticas do habitar: an-danças que reinventam a cidade de maneira a deslocar a 

cultura e as manifestações intervencionistas (sejam elas artísticas, políticas ou errantes) do 

lugar de meras promoções de marcas, de mero tracejo de territórios de exibição. Se a 

arquitetura, o urbanismo e o marketing político criam imagens que fazem das cidades 

suporte discursivo em forma de cenário, porque não reconhecer aos passantes a autonomia 

de dar corpo aos espaços desencarnados de um sentido genuinamente social?  

 Reivindicar, portanto, que sejam os territórios culturais desenhados pela 

intersubjetividade dos corpos imersos em seus fluxos cotidianos - em substituição à 

                                                             
7
 Pelos dados do IBGE de 2018, o Brasil possui 6,9 milhões de famílias sem moradia e aproximadamente 6 

milhões de imóveis vazios e que descumprem sua função social. O país possui também algumas ocupações 

maiores do que algumas cidades brasileiras, o que, ainda assim, não ameniza o problema. O déficit 

habitacional é, por lógica, uma medida segregacionista e indissociavelmente racializada já que a grande 

maioria da população de rua é constituída por pessoas negras. 
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produção de exibicionismo e espetacularização, fixados por um logotipo mercadológico e 

cenográfico do espaço urbano – é o ápice movedor de um corpo-lugar. Este corpo insurreto 

aos traços imóveis, fundante de territórios existenciais, anela pensar o corpo que é pele do 

mundo
8
, ou, como sustenta Hansen:   

 
Nós não podemos mais confinar a corporificação ao corpo, não podemos mais 

contê-la dentro da pele (orgânica) porque as técnicas contemporâneas facilitam a 

dissolução da distinção mundo-corpo (uma não divisão) que é fundamentalmente 

informacional em sua (i)materialidade e porque a atividade humana 

corporificada é, de alguma maneira, o agente desta dissolução. (HANSEN, 2006, 

p. 94). 

 

É como idealizar a imagem do espaço constituído de organismo, tecidos, gorduras, 

articulações, cérebro, pulsão sanguínea, batimento cardíaco, correspondentes aos fluxos 

temporais, ao pensamento, desejo, visceralidade do existente que o ocupa e o cria, assim 

como, traduzir imageticamente um corpo de vielas, becos, campos, territórios, sonoridade, 

ruídos, traços riscados na existência pelo espaço que pertence, pelo lugar desemprenhado 

de si mesmo.  

Imagem 19: Corpo-lugar 
Fonte: Movimento Infinito, Laban, 1984 

 

Afinal, o corpo é em si e de fato lugar, é com ele que a existência se faz 

preenchimento do mundo, “o meu corpo é o contrário de uma utopia, é o que nunca está 

sob outro céu, é o lugar absoluto, o pequeno fragmento do espaço, com o qual, em sentido 

estrito, eu me corporizo” (FOUCAULT, 2013, p. 37), mas ele é também, única matéria 

apta a criar lugares transcendentes àqueles ocupados por ele mesmo, a criar não-lugares e a 

tornar real o desfecho, impossível se não por ele,  de introjetar o que está fora sem do fora 

tirá-lo, tornar o fora um dentro, sem tirá-lo do lugar.  

Quando os meus olhos contemplam a cor da luz de um entardecer, o sol passa a ser 

meu por sensibilidades, quando o toque do outro toca a minha pele, é ele pertencente do 

mais interno de mim mesmo, transcrito em afeto, sensação. De que outra forma se come a 

vida, senão pelos poros dos sentidos? Por quais texturas se desnuda o sensível senão pela 

carne, pelo sangue, o suor? “Não, realmente, não se necessita de magia, não se necessita de 

uma alma nem de uma morte para que eu seja ao mesmo tempo opaco e transparente, 

visível e invisível, vida e coisa. Para que eu seja utopia, basta que seja um corpo.” 

(FOUCAULT, 2013, p. 39). 

                                                             
8
 O termo é de Benayoun em From Virtual to Public Space: Toward  an Impure Art. Disponível em 

http://netzspannung.org/cat/servlet.  
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É, diretamente, na subversão do antagônico dentro e fora, que o corpo-lugar, em 

sua dimensão auto-poiética, se dá enquanto fenômeno comunicacional. Apetece, 

sobretudo, a diluição irreversível do corpo no espaço urbano e da rua no corpo, seu caráter 

fusional, que irrompe o concreto pelo sensível (o corpo com suas sensorialidades 

ressignifica o espaço e inventa lugar), e o sensível pelo concreto (o espaço, seus campos, 

traços e territórios, delimitam as maneiras de existir dos corpos). Diz respeito a acessar os 

muros invisíveis da cidade por meio das sensibilidades invocadas pelo corpo, a reivindicar 

mudança a partir da presença, do estar no embate, da criação de imagens de estranhamento, 

a-estéticas, do grito coletivo que acusa contradições, de ser elemento indispensável se 

somado à massa de enfrentamento. É nesta unicidade corpo-lugar que habita o 

comunicacional. 

Entendamos comunicação muito além de seus meios, a televisão, a rádio, as redes 

sociais, os aparatos semióticos nos centros urbanos (os outdoors, a arte urbana, as 

campanhas políticas e publicitárias encrustadas nos muros, os signos mercadológicos 

estampados na cidade) – esses também nos interessam, mas, viajamos por outras ondas 

imagéticas, por vielas do sensível: enquanto o espaço é recurso material do mundo, 

estático, concreto – passível de mudança, mas restrito por suas propriedades físicas 

constitutivas – o lugar é instância inventiva de pertencimento, diz mais sobre abertura de 

possibilidade, ou significação poética do espaço. Conforme Milton Santos (2006, p. 108) 

“a unidade é o próprio do planeta e da história e a diversidade é o próprio dos lugares”. 

Para ele, o lugar é definido por um acontecer solidário que se dá pela realização de tarefas 

comuns entre pessoas diferentes. 

Formulemos um desenho prático desta sutil distinção espaço x lugar: Vejamos o 

que é, por exemplo, a feira em suas territorialidades físicas e sensíveis. O que faz dela um 

espaço de feira livre é a demarcação territorial deste espaço dentro da totalidade do espaço 

da cidade, certa localização e legalização que a destina àquela função, certa disposição dos 

objetos, das coisas e das pessoas ocupando-a. O projeto de feira livre só existe de fato se 

todos estes recursos do espaço, incluindo as tecnocráticas, (localização, legalização, 

disposição, distribuição) assim a integrarem. Mas a feira enquanto lugar, lugar de 

pertencimento, de acontecimento, território existencial, só existe quando o relacional a 

consubstancia. É a comunicabilidade entre o corpo e o espaço que faz das pessoas sujeitos 

sociais, dos objetos e das coisas, não meros adereços, antes, elementos de uma experiência 

estética voltada ao ser. O espaço-feira é ocupado sim pelo feirante, o comprador, o 

ambulante, o transeunte, mas o que faz deles o que são, do feirante, feirante, do ambulante, 
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ambulante, é a barganha, o pechinche, a corporeidade, o caminho andado, ou seja, a ação 

indissociável do relacional, comunicacional. É a intersubjetividade entre os corpos e seus 

sujeitos sociais que eleva o espaço da feira a lugar comum. Se o tempo cronológico, a 

linearidade dos espaços e movimentos, operacionam o espaço, as temporalidades amorfas, 

os entre-lugares e a imprevisibilidade reagem, respectivamente, via comunicabilidade de 

um corpo-lugar. 

A despeito deste termo, entre-lugar, (breve parêntese a uma noção cara ao aspecto 

comunicacional de um corpo-lugar), cunhou Homi Bhabha (1998), constituinte do 

pensamento pós-colonial, uma noção de territorialidades transitórias, derivadas de um 

intenso e constante contato entre as culturas, o que há de comum entre as experiências de 

grupos que se dissiparam de seus territórios e centros de pertencimento – fragmentações 

marcadas pela experiência da violência da escravidão, civilização colonizatória, a migração 

em busca da sobrevivência, dentre outros aparatos de poder fixados sobre os corpos e seus 

espaços de pertencimento. 

Para Bhabha (1998, p. 315), da experiência dos entre-lugares, surge uma 

“solidariedade afiliativa” – e que diz respeito a um tono criativo dentro da existência - 

cujas performances são capazes de criar zonas diferenciadas e “ambivalentes do domínio 

do estético, econômico e político. Associa-se esta dimensão, a fronteiras intersubjetivas e 

interinstitucionais fundantes de microrealidades outras. Um corpo-lugar instaura entre-

lugares, e estes, agenciam modos outros de existir. Como na feira, a interação entre os 

corpos, seja ela consensual ou conflituosa, redesenha no espaço, lugar provido de um 

desejo confluído coletivamente. Talvez, repouse esta ideia sob as malhas da complexa 

pergunta formulada por este teórico dos Estudos Culturais: “Haverá uma poética da 

comunidade intersticial? De que forma ela se autonomeia, cria a sua agência?” (idem, p. 

317). 
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 Imagem 20: Entre-lugares de São Joaquim 

Fonte: AÇÃO MOVE: Toda e Qualquer Dança, 

Coordenação artística: Thulio Gusman, 

fotos de Alexandra Martins, 

Feira de São Joaquim, Salvador, 2018. 
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Neste horizonte, depuramos da Comunicação o fundamento que origina o próprio 

termo: comunicatio õnis: ação de partilhar; communis: compartido por vários. Tornar 

comum... Tornar comum. A dimensão estética do conceito de Comunicação submerge as 

bordas de aprisiona-la ao fenômeno dos meios em sua dimensão técnica, o que faz da seta 

apontada da mídia para a sociedade e vice-versa, múltipla e inconstantes vetores 

direcionados aos grupos, comunidades e seus metamórficos formatos narrativos. Assim 

como o eu não encontra sentido senão no outro – a minha própria imagem de rosto a 

conheço, no mínimo, através do espelho, que é um outro em forma de simulacro, um 

reflexo, mas externo – a Comunicação não existe sem o compartilhamento do sensível, 

atado a um terreno no comum. 

Esta dimensão estética da comunicação segue ultrapassando limiares 

epistemológicos na medida em que investe não apenas no processo comunicacional do 

sentir, da percepção em seu estatuto passivo. Mesmo em se tratando de sensibilidades, 

duvidamos incansavelmente do próprio sentir, o desejo como subproduto de uma invenção 

de subjetividades serializadas, perde sua credibilidade ante o nosso esforço em conceber 

singularidades. Assim sendo, o corpo-lugar está antes voltado ao ato comunicacional do 

criar sentido, do atribuir significâncias a partir dos fenômenos vividos, dos lugares 

inventados. 

Não se trata simplesmente da apropriação sensível reflexiva do outro: não se trata 

de ver o mundo a partir da alteridade somente, o compromisso com a inquirição do hábito 

nos direciona a, dentro da tenra esfera do cotidiano, perscrutar os modos mesmos de sentir 

a realidade constituída e constituinte dessa alteridade. Extrapola certa dimensão ontológica 

de apreensão do outro ao trespassá-la ao ineditismo e imprevisibilidade da experimentação 

pela formação de um espaço comum. 

Tem-se, então, uma indissociável esfera política do ato relacional como 

componente estético da Comunicação. Os autores Pierre Dardot e Christian Laval (2017), 

ponderam o comum enquanto princípio político, entendendo o político em sentido 

lasseado, como esforço coletivo de determinar o justo, como desejo a coparticipação de 

deliberação pública, como ato de tomar parte. O comum está aquém das objetivações, ele 

não é finalidade, assim como o é o bem comum, já que o comum o precede, o formula. É 

ideia que exorbita o próprio sentido de comum como coisa material (os espaços tidos como 

patrimônio comum) ou coisa imaterial (o domínio do comum nas obras intelectuais, na 

esfera da informação). 

 



62 
 

Se o comum, neste sentido, denota tantos significados que não o contemplam, 

pensa-se, para singularizá-lo, a ideia de comuns: aquilo que muito antes do comum, o 

perfaz. Se o comum jamais provém de uma imanência, não é em si ou por natureza – e se 

assim o fosse, o seu consentimento partiria de consenso exterior aos conflitos de interesse 

ou apático ao âmbito social, e são, as práticas coletivas que o definem, – deve-se 

reconhecer as diversas espécies e atores que se empenham em instituí-lo e conservá-lo. Se 

o comum, assim como o espaço, é antes, uma questão de instituição e governo, os comuns, 

como o lugar, é esfera múltipla em que a ação, a atividade em sua instância sensível, 

comuniza o comum, o elabora em estruturas de sentido, anteriores às regras relativas a seu 

encargo. Estes comuns que instauram o comum se evidenciam por um sistema no campo 

sensível, de compartilhamento das experiências do lugar vivido, da partilha do sensível: 

 

Denomino partilha do sensível o sistema de evidências sensíveis que revela, ao 

mesmo tempo, a existência de um comum e dos recortes que nele definem 

lugares e partes respectivas [...] fixa, portanto, ao mesmo tempo, um comum 

partilhado e partes exclusivas. Essa repartição das partes e dos lugares se funda 

numa partilha de espaços, tempos e tipos de atividade que determina 

propriamente a maneira como um comum se presta à participação e como uns e 

outros tomam parte nessa partilha. O cidadão, diz Aristóteles, é quem toma parte 

no fato de governar e ser governado. (RANCIÉRE, 2005, p. 15-16). 

 

Um corpo-lugar, este que espaça o espaço, que é lugar de encontro e 

acontecimento, tem o apogeu de sua comunicabilidade no exato interstício entre o político 

e o estético nas práticas da cidade e é justo sobre certo tomar parte e sobre certo governo 

de si sobre si que antes perpassa o que apontaremos doravante como micropolíticas 

errantes. 
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Imagem 21: Deus-mistificar             
Fonte: Foto 94 de Jesus 3:30, 

por Patrícia Bssa, 2012.     

Reedição própria autora. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imagem 22: Urinatório Público 

Fonte: Foto 399 de Jesus 3:30, 

de Ricardo Alvarenga, 2013. 
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2.1 A Micropolítica dos afetos e desejos 
 

“Consideremos conjunto do tipo percepção do sentimento: sua organização molar, sua segmentaridade 

dura, não impede todo um mundo de microperceptos inconscientes, de afectos inconscientes, de 

segmentações finas, que não captam ou não sentem as mesmas coisas, que se distribuem de outro modo, que 

operam de outro modo. Uma micropolítica da percepção, da afecção, da conversa”. 

(DELEUZE/GUATTARI, 1996, p. 83) 

 

  

 A dimensão política no tocante de um corpo-lugar, que revela sistemas sensíveis de 

transformação dos modos de existir nas cidades contemporâneas, nos aponta à construção 

do comum, no campo social, via afetos e desejos. Pela produção de imagens-outras de 

cidade, de temporalidades pululadas na duração e não na métrica servil do tempo 

cronológico, pela invenção de lugares sobrepostos à espaços rígidos, instaura-se, como 

micro rachaduras nos muros postos, novos territórios de pertencimento social. 

 Sigamos os contornos conceituais concebidos sobre a micropolítica para, 

posteriormente, vislumbrarmos suas marcas postas em ações, na prática de um corpo-lugar 

à deriva do tracejar cidades subjetivas, e em sua comunicabilidade de afetar e ser afetado 

concomitantemente. Retomemos a esfera, já brevemente delineada, de uma produção de 

subjetividade tributária à captura dos corpos em razão das exigências capitalistas. É o que 

Deleuze e Guatarri (1996) vão postular ao conceberem, na intersecção entre política e 

psicanálise – daí o subtítulo de sua obra Mil Platôs: Capitalismo e Esquizofrenia – os 

microagenciamentos de poder capazes de nos criar pertencimentos à investidura das 

exigências do mercado e do consumo. 

 Para adentrarmos ao campo das micropolíticas errantes, das micro resistências dos 

corpos desejantes, investiguemos de antemão os agenciamentos de poder operantes sob a 

lógica urbana contemporânea, a partir do reducionismo do sujeito de enunciação: a captura 

do corpo em sua redução ao organismo, e a captura da consciência quando reduzida às 

bordas de um sujeito. Para os autores da esquizoanálise, esta captura se dá a partir do 

momento em que nosso desejo é separado de seu processo próprio de produção de 

intensidades. Os agenciamentos de poder do modelo capitalista de dominação, 

desintensificam o desejo, afetam a coletiva potência de agir (Espinoza). 

 Acontece que, quando o desejo se afasta de seus processos autônomos de criação de 

sentido e produção da realidade, ele se confunde com a falta: é vinculado a um objeto ou a 

um prazer extrínseco ao existente. Temos, então, uma premissa que confabula o desejo 

como subproduto maquínico, e em resistência a ele, a dimensão do desejo que não caminha 

em direção ao sujeito consciente. Não se trata de um desejo pronto, dado, imanente, mas 
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resultado de agenciamentos. É esta, justamente, a premissa cara desde muito à Espinoza, 

Nietzsche e Henri Bergson, quando do rompimento com a noção de livre-arbítrio. 

 Apetece-nos, especificamente, auscultar a cidade enquanto agenciamento de poder, 

o espaço urbano enquanto mídia e o cotidiano em sua dimensão prático-comunicacional, 

como aparato que concilia o desejo à falta, à incessante e cada vez mais desenfreada busca 

por objetos de prazer externos a um desejo singular, ao ponto de ser o ligatio coletivo, na 

contemporaneidade, a promessa de um futuro de ordem vigente. Vê-se, por exemplo, na 

perspectiva capitalista, a acentuada inspiração individualista do território e o esfacelamento 

do pertencer em detrimento do possuir, como asseverara Marx: 

 
A propriedade privada nos fez tão cretinos e unilaterais que um objeto somente é 

o nosso se o temos, portanto, quando existe para nós como capital ou é por nós 

imediatamente possuído, comido, bebido, trazido em nosso corpo, habitado por 

nós etc., enfim, usado [...] O lugar de todos os sentidos físicos e espirituais 

passou a ser ocupado, portanto, pelo simples estranhamento de todos esses 

sentidos, pelo sentido do ter. (MARX, 2010 p. 108-109). 

 

 São inesgotáveis os mecanismos de investimento do desejo dentro da axiomática 

capitalista, mas a aposta maior das micropolíticas errantes de que tratamos, não se 

cabisbaixa ao esvaziamento de tudo quanto é ético, político, poético e interativo dentro da 

cotidianidade nas cidades, ao contrário, evidenciar tamanho monopólio que exercem as 

ciências da comunicação nos centros urbanos e na lida social, caminha em confronto a uma 

visão reificada e intransitiva da vida política, a uma receptividade sempre passiva, cuja 

inércia absoluta mais se aproxima de uma má-fé sartreana. Não. Não negamos, 

evidentemente, a colonização dos universos de vivência, dos saberes, do gosto, inclusive 

em esfera coletiva, suas impregnações no campo simbólico, mas, apesar da constante 

mercantilização da vida humana, precisamos sucumbir o mito da unidimensionalidade 

humana. 

 Assim como para Marx, a própria acumulação capitalista, por fazer do ser humano, 

no processo de desenvolvimento de sua produtividade, força produtiva, o levou a ser capaz 

de tomar consciência de seu valor e, portanto, gerir forças revolucionárias a partir desta 

mesma consciência, é mais que possível, é estratégico, pelo avultar dos novos mecanismos 

de captura da comunicação nas cidades (ou da cotidianidade enquanto efusivo fenômeno 

comunicacional), reconhecer a ampliação de possibilidades coletivas de resistência. Por 

esse ângulo, o micro afixado em micropolítica, de ineficaz ou reduzido não tem nada. 

Como aposta Antônio Negri: 

 



66 
 

Se for possível falar hoje novamente de ciências da comunicação, é na base de 

uma teoria que reintroduz dimensões ontológicas e subjetivistas, elementos 

autopoiéticos e criativos na descrição das distribuições coletivas que se 

constituem no tecido da mídia e da comunicação. A operatividade coletiva, ético-

política, emotiva e criativa que age no mundo da comunicação, é um elemento 

irredutível, uma resistência que abre para outros caminhos: ela está 

essencialmente na base de novas constituições dos indivíduos e de novas inter-

relações que não param de ocorrer. O conjunto „maquinístico‟ da comunicação 

da mídia é um mundo de transformação e de constituição, como todos os outros 

mundos „maquinísticos‟ em que se encontra inserida a vida do ser humano. 

(NEGRI, 1993, p. 174). 

  

 Posto isto, se os agenciamentos de poder operam uma identidade de cidade a partir 

da produção social de um rosto homogêneo ao capitalismo, a um espaço-tempo estriado, 

disciplinado, a micropolítica dos afetos e desejos manobra assujeitar-se via  agenciamento 

de experimentação, libera um corpo que nos é molecular, percorrido por vibrações e 

intensidades, liberta a consciência dos sujeitos, ou seja, um retorno do desejo ao seu 

processo de conexões moleculares com outros modus existentes. Para Deleuze e Guatarri, a 

estes agenciamentos de experimentação dá-se o nome de máquinas de guerra. 

 Enquanto o Estado multiplica as estrias do espaço para com isto, somada a 

exploração da força humana, multiplicar trabalho e produzir excedentes, enquanto ensina 

falta ao desejo, as máquinas de guerra ressignificam o espaço-tempo a partir da irrupção de 

devires minoritários, moleculares, arrostificados: a arte, a filosofia, a clínica, o corpo-lugar, 

diríamos, são possíveis máquinas de guerra contra a captura do Estado. É este o lugar da 

reapropriação da produção de nossa subjetividade, ou da criação de subjetividades outras. 

 São as máquinas de guerra “como a multiplicidade pura e sem medida, a malta, 

irrupção do efêmero e potência da metamorfose [...] vive cada coisa em relações de devir, 

em vez de operar repartições binárias entre „estados‟.” (DELEUZE; GUATTARI, 1996, p. 

9). 

 Simultâneo ao controle e exploração operantes nas cidades, corre êmulo a 

resistência nômade, errante, os corpo-lugares que se recusam aos padrões dominantes ou 

simplesmente sobrevivem a eles. Denunciam com suas próprias existências ao monopólio 

dos especialistas, urbanistas, intelectuais e artistas de criarem as estruturas fixas e os 

lugares sensíveis de uma urbe. Um corpo que é máquina de guerra e que atua pela culatra 

dos dispositivos de estruturação do espaço urbano, como o desenredado na foto-novela As 

máquinas de guerra contra os aparelhos de captura
9
, do arte/cidade - grupo de intervenção 

urbana: 

 

                                                             
9
 Disponível em: http://www.artecidade.org.br/indexp.htm 
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A máquina promove uma guerra sem linha de combate, sem frente ou 

retaguarda. Seu modelo é turbilhonar: trata-se de distribuir-se num espaço 

aberto, ocupar o território, preservar a possibilidade de surgir em qualquer ponto. 

O movimento já não vai de um ponto a outro, mas torna-se contínuo sem partida 

nem chegada. pequenas ações de contato, tátil, mais do que visual. 

Configurações informes que escorrem e vazam, preenchendo todos os vazios 

existentes. Modo como o fluxo ocupa o espaço. São eles [os nômades] que 

engendram as novas condições urbanas, as cidades em mutação [...] atacam a 

imagem da coerência urbana construída pela exclusão. Suas ações são operações 

de travessia, de transgressão de fronteiras – geopolíticas e sociais, privadas e 

públicas. Buscam criar zonas que sejam território aberto nos intervalos dos 

espaços estruturados da cidade. As populações sem moradia [...] infiltram-se nas 

fissuras do tecido urbano, nos desvãos do construído, em todos os espaços 

intersticiais. Habitam as dobras e fissuras da cidade. (BRISSAC;DERCON, p. 

28, 2002).RISSAC, DERCON, 2002, p. 12-13). 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Imagem 23: Máquinas de guerra contra os aparelhos de captura. 

Fonte: Recortes da fotonovela Máquinas de guerra contra os aparelhos de captura, de Nelson Brissac e 

Chris Dercon, 2002. 
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A pós-modernidade traz consigo, no contexto pós-guerra, uma tendência ao 

redirecionamento de certos extintos estéticos voltados ao consumo, ou seja, um 

psicologismo que se abebera do campo operatório visual, para impor necessidades e 

desejos e vende-los sob o disfarce do conforto, da proteção, do belo. Pesquisas que 

avançaram, por exemplo, na significância inferencial das cores para as pulsões dos 

sentidos, decoração de interiores vergada a expulsar as lembranças da depressão e das 

privações físicas pairadas na memória coletiva de um contexto pós-guerra, além de 

acirrados conceitos de segurança, transcritos esteticamente à arquitetura mundial em forma 

de grades, grandes condomínios, coberturas que, quanto mais perto dos céus e longe das 

ruas, simbolizavam a supremacia de se estar imune à violência. 

A cidade, à maneira pós-moderna, faz da sua real funcionalidade para os viventes, 

cartão postal vendível. O movimento passa a ser capturado pela imagem estática, é como 

se os fluxos contínuos que fazem da cidade zona comum de encontro, virasse uma 

fotografia apática, e tudo o que não pudesse ser organizado em torno de nomes e estilos 

individuais e permanentes, fosse reprimido à margens cada vez mais precárias. A cidade é 

tomada por um modelo monumental de totalidade, do homogêneo. 

A micropolítica como instância confronte deste homogêneo, opera dentro dos 

centros urbanos em seu sentidos ativo de atuação, quando os devires-minoritários e 

revolucionários se reapropriam do processo de produção de suas próprias subjetividades 

por não se sujeitarem ao rosto totalizante de uma cidade: “os rostos concretos nascem de 

uma máquina abstrata de rostidade” (DELEUZE; GUATTARI, 1996, p. 30) – os 

andarilhos em suas existências nômades, por exemplo, ao confrontarem uma falsa 

pacificação social dos espaços, desvelam, por seus corpos errantes, o dissenso estético 

resultado de uma massiva desigualdade social. Neste sentido, a micropolítica dos corpos 

dentro da urbe, define a sociedade por suas contradições e também por que aquilo que 

delas escapa. Por brechas e remanejamentos dos campos molares ela irrompe modos outros 

de existência dentro da macropolítica. 

 

Somos segmentarizados por todos os lados e em todas as direções. O homem é 

um animal segmentário. A segmentaridade pertence a todos os estratos que nos 

compõem. Habitar, circular, trabalhar, brincar: o vivido é segmentarizado 

espacial e socialmente. A casa é segmentarizada conforme a destinação de seus 

cômodos; as ruas, conforme a ordem da cidade; a fábrica, conforme a natureza 

dos trabalhos e das operações [...] a vida moderna não destituiu a 

segmentaridade, mas que ao contrário, a endureceu singularmente. (DELEUZE; 

GUATTARI, 1996, p. 77-78). 
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 Assim pensada, a própria cidade em termos originários, parte de uma 

segmentaridade cada vez mais dura: a arte universal de traduzir em traços imóveis uma 

territorialidade engessa a propriedade constitutiva desta mesma territorialidade que é, na 

verdade, o movimento, o relacional entre as pessoas, o afetivo entre as afinidades de 

aproximação. O que define a constituição de uma comunidade é antes a organicidadede de 

seus desejos comuns. A cidade se deu, como projeto sócio-espacial, pela substituição dos 

lugares (cuja formação provém do sensível) pelos espaços (marcados pela fixidez do 

concreto).  

 As fissuras a tal fixidez se dão, no campo do sensível, por meio dos afetos e 

desejos. Para Espinoza, ao existir somos necessariamente afetados e afetamos outros 

corpos, e a afecção é a manifestação que sofre nosso corpo quando deste encontro, 

conhecer os próprios afetos é sinônimo de liberdade e dada a tal afecção corpórea, é 

possível haver aumento ou diminuição da nossa potência de agir – este conatus, esforço de 

tudo o que existe para em seu ser perseverar: potência, desejo. A luzes espinozistas, 

Deleuze incube o desejo no fazer micropolítico: 

 

O desejo nunca é separável de agenciamentos complexos que passam 

necessariamente por níveis moleculares, microformações que moldam de 

antemão as posturas, as atitudes, as percepções, as antecipações, as semióticas 

[...] do ponto de vista da micropolítica, uma sociedade se define por suas linhas 

de fuga, que são moleculares. Sempre vaza ou foge alguma coisa, que escapa às 

organizações binárias, ao aparelho de ressonância, à máquina de 

sobrecodificação. (DELEUZE; GUATTARI, 1996, p 85-86). 

 

 

Em Micropolítica: Cartografias do desejo, Felix Guattari e Suely Rolnik (1996, p. 

25) atentam também para a noção de sujeito, para além do domínio da natureza humana, 

fruto desta subjetividade de natureza maquínica, “essencialmente fabricada, modelada, 

recebida, consumida”. Em confluência a isto, o corpo enquanto suporte de valor é 

constantemente solicitado para que invista numa fábrica de subjetividade serializadas, e a 

padronização dos desejos seria uma linha de montagem desta molar ordem capitalística
10

. 

Ela opera tanto uma produção individual quanto social e mesmo de maneira inconsciente, 

produzindo devaneios, paixões, fantasias, operando com a função hegemônica de criar 

desejos.   

                                                             
10

 Os autores usam “modos de produção capitalísticos” para referirem-se, além das sociedades de fato 

capitalistas, àquelas sociedades ditas socialistas, mas que funcionam em “contra-dependência” com o modelo 

capitalista, que coadunam dos mesmos modos de produção de subjetividades. cf: Guattari, Félix; Rolnik, 

Suely. Micropolíticas: Cartografias do desejo. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 1996, p. 15. 
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Esta concepção de sujeito faz surgir questões que nos são aplicáveis: Como fazer 

com que a criação e outras sensibilidades pertençam de fato e de direito aos campos 

sociais? Como conceber as singularidades das feituras culturais sem as confinar em um 

território já demarcado no edifício das identidades já reconhecidas? Como pode uma 

sensibilização estética, de fato, gerir mudanças no plano cotidiano (micro) e, por estas vias, 

atingir os molares conjuntos econômicos e sociais? Temos um caminho:  

 
A essa máquina de produção de subjetividade eu oporia a ideia de que é possível 

desenvolver modos de subjetivação singulares, aquilo que poderíamos chamar de 

„processos de singularização‟: uma maneira de recusar todos esses modos de 

encodificação preestabelecidos, todos esses modos de manipulação e de 

telecomando, recusá-los para construir, de certa forma, modos de sensibilidade, 

modos de relação com o outro, modos de produção, modos de criatividade que 

produzam uma subjetividade singular. (GUATARRI; ROLNIK, 1996, p. 16-17). 

 

 

 A sugestão nos torna aplicável ao direcionarmos este enfrentamento dos modos de 

produção de subjetividades serializadas, à micropolítica que exerce um corpo-lugar. Para 

que ele desemboque uma transformação social sem que caia na (quase) onipotente 

produção de subjetividade capitalística, é necessário criar modos de referência autônomos 

dentro das práticas citadinas ordinárias, criar no cotidiano suas “próprias cartografias, 

inventar sua práxis de modo a fazer brechas no sistema de subjetividade dominante”. 

(GUATARRI; ROLNIK, 1996, p. 49-50). 

 

2.2 Poéticas do devaneio: sobre a porosidade do cotidiano  

 

 

 Sondemos como as tensões de uma disputa pela apropriação do processo de 

construção de sentido de uma cidade, além daquelas direcionadas para as necessidades 

vitais relacionadas ao espaço urbano (moradia e ocupação) se dão na tessitura do cotidiano, 

na incansável repetição de um dia após outro e como as práticas de transformação e 

subversão, em vários aspectos, de uma relação colonizatória de exploração e dominação se 

protagonizam na dimensão comum do popular: a lida. 

 Tange-nos evidenciar, inclusive, como, de certas lutas travadas nos espaços 

públicos das cidades contemporâneas - sejam elas aguerridas contra a apropriação privada 

do bem comum ou simplesmente batalhas pela manutenção da vida de corpos tidos como 

abjetos – o que de fato se reprime violentamente ou se marginaliza é justamente o caráter 

popular de sua manifestação, ou, por vezes, certa estética violenta, espasmódica, forasteira 

à normalidade imposta. 
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 Às formas do político que transformam de maneira enérgica, incisiva, as relações 

de comando e obediência, a Raquel Gutiérrez Aguilar (2019, p. 229) sensivelmente chama 

de política no feminino, que remete a “pensar sobre as possibilidades de transformação 

social – assuntos políticos por excelência – do ponto de vista da reprodução da vida 

material, e não de qualquer uma das variadas formas de gestão da acumulação do capital”. 

Relaciona a produção e a defesa de condições outras para a reprodução da vida, no campo 

do político, a partir de um sentido de inclusão sobreposto às clássicas referências sobre a 

política a partir de padrões de pertencimento. 

  
A política no feminino [...] fortalece-se na defesa do comum, desloca a 

capacidade de comando e de imposição do capital e do Estado e pluraliza e 

amplifica múltiplas capacidades sociais de intervenção e decisão em assuntos 

políticos: dispersa o poder ao permitir a reapropriação da palavra e da decisão 

coletiva sobre os assuntos que são competência de todos, porque a todos afetam. 

[...] em lugar de apontar para um modelo de governo, aponta para um caminho 

de vida e de luta. (GUTIÉRREZ, 2019, p. 230). 

 

 

 O território quando compartido, impõe necessariamente a interdependência dos 

sujeitos em sua práxis, é inevitável uma mediação entre as funções exercidas nas 

metrópoles: o pedestre o é, em relação ao motorista, o ambulante existe quando do 

relacional com o passante, o outro é sempre a base de operação da comunidade e da 

constituição de um eu, ainda quando desconhecidos partilham forças para o alcance de 

resultados coletivos. Este contínuo relacional dentro das cidades é mediado pelo cotidiano 

que é, portanto, materialidade mediadora dos espaços e dos movimentos sociais incursos 

neles: “Num lugar – um cotidiano compartido entre as mais diversas pessoas, firmas e 

instituições – cooperação e conflito são a base da vida comum”. (SANTOS, 2006, p. 218). 

 Congruente a isso, o banal torna-se o mais significativo dos lugares, as mais 

complexas formas de organização dele germinam, convivem e se transformam. É no trivial 

onde a repetição captura o tempo da vida, mas também onde a subsistência inaugura 

forças, malemolências resistentes, micro-resiliências.  

  

 

 

 

 

 
Imagem 24: 

Estranho-Comum 

Fonte: Foto 20 de 

Jesus 3:30, por Magr 

Is, 2012. 
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Imagem 25: Jesus diário 

Fonte: Foto 309 de Jesus 

3:30, tripé e timer Ricardo 

Alvarenga, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imagem 26: O 

choque é um meio 

Fonte: Foto de Jesus 

3:30, por Silvia 

Herval, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagem 27: Jesus é nóiz 

Fonte: Foto 312 de Jesus 3:30, 

tripé e timer Ricardo 

Alvarenga, 2013. 
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“Quaisquer que sejam seus aspectos, o cotidiano tem esse traço essencial: ele não se deixa apreender. Ele 

pertence à insignificância, e o insignificante é sem verdade, sem realidade, sem segredo, mas é talvez o lugar 

de toda significância possível” (BLANCHOT, Maurice apud CAMPBELL, 2011, p. 105). 

 

 

Os processos de criação de artistas urbanos, dos desviantes estéticos da cidade, das 

grafias urbanas, dos traços feitos com corpos, dos em situação de rua, dos transeuntes, 

ambulantes e tantos outros atores sociais, são mola propulsora dos tensionamentos fluentes 

a composição de um comum, ou como destacado, dos comuns. Traduzido pelas palavras de 

Regina Benevides e Eduardo Passos (2009, p. 17): “toda [...] intervenção [...] sempre se 

realiza por um mergulho na experiência que agencia sujeito e objeto [...] num mesmo plano 

de produção ou de coemergência.” 

 E é esta fusão entre o sensível e o concreto que torna visível a relação entre uma 

experiência pública de espacialidade (dos encontros regidos pelas intervenções de um 

corpo que atua como prática estética) e uma micropolítica coletiva em suas dinâmicas 

socioafetivas. Em outros tons, seria dizer serem as poéticas do devaneio urbano, meio que 

enlaça o corpo à inscrição da existência, na tessitura de uma rede de referências semióticas 

do lugar vivido. 

 As micropolíticas errantes, dos corpos exalantes de seus afetos e desejos, 

consubstanciam lugar ao espaço e maturam a constituição existencial de território a partir 

da expressividade e desembocam, pois, numa ocupação física do sensível: o habitar um 

território existencial – ao tomar o território como constituído pelo domínio de ações e 

funções, faz-se dele ethos, morada e estilo, rito de passagem. 

 

2.3 Corpografia: uma prática estética de resistência 

 

 Das travessias errantes inerentes ao corpo, gostaríamos de sobressaltar a potência 

política descendente da poética errática: evidenciar que deambulações, derivas, 

peregrinações e delírios corpóreos no espaço insurgem um lugar comum dentro das cidades 

que operam na deslegitimação destas mesmas práticas e que a micropolítica de um gesto, 

de um passo depois doutro, de uma criação de imagem de estranhamento, podem reajustar 

a formação, meios e usos do espaço público. Temos, em confluência à porosidade e 

fecundidade do cotidiano, caminho que aponta uma abertura de possibilidade de 

enfrentamento à dominação dos corpos errantes e suas práticas culturais: a corpografia. 

 Para Paola Berenstein Jacques (2008), de uma crítica ao processo de 

espetacularização das cidades contemporâneas somada a uma apologia às errâncias 
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urbanas
11

, tem-se a ideia de Corpografia. São as micro-resistência oriundas de uma 

experiência corporal da cidade, uma “cartografia realizada pelo e no corpo, ou seja, a 

memória urbana inscrita no corpo, o registro de sua experiência da cidade, uma espécie de 

grafia urbana da própria cidade vivida, que fica inscrita, mas que também configura o 

corpo de quem a experimenta”. (JACQUES, 2008, p. 1). 

 É desta comunicabilidade corpo-cidade que advém a produção de imagens da 

cidade sobrepostas às imagens prontas e que torna possível a inscrição de novas escalas de 

temporalidades, de outras narrativas urbanas e de uma concepção do espaço enquanto 

experiência, acontecimento, prazer sensório. Os devaneios errantes, ainda que 

despercebidos ou, muitas vezes, capturados pelas bordas de mero delírio, expressão da 

loucura, possuem um caráter político latente no momento em que, pelo jogo do corpo e do 

espaço, reconfiguram os artifícios simbólicos, dão vez a uma abertura de variáveis de 

significância. Além de, enquanto ato comunicacional, a prática de riscar desenhos outros 

de cidade com o corpo, desbancar a previsibilidade e linearidade daquele que por eles se 

afetam, se estranham, se repensam e se perfazem. 

 A corpografia é prática de resistência e de apreensão de uma cidade dentro da 

cidade, aquela que é invisibilizada, marginalizada, criminalizada, adormecida e higienizada 

socialmente. Uma cidade-outra cujos traços emanam da diferença e pluralidade de seus 

atores sociais: os ambulantes em sua relação com as multidões nos grandes centros, o 

andarilho em situação de rua e os riscos que faz/corre pela sua simples presença, o artista 

impregnado de estranhezas, os movimentos sociais urbano-intervencionistas, criam 

igualmente imagens transgressoras de cidade, encarnam um ícone e uma cena jamais 

admitidos, planejados ou disciplinados pelos aparatos de captura das cidades 

contemporâneas capitalísticas, e com isto, democratizam a cidade física visual e dão vida 

às suas cidades subjetivas. 

Para além das funções urbanísticas, de cidadania e de gestão, implícitas na função 

social da cidade, é necessário discutir as demandas subjetivas da participação efetiva da 

coletividade na formação da cidade através da arte, pensar uma democratização estética a 

partir da intervenção cotidiana dos corpos no espaço e no tempo. É o que entende Lefebvre 

quando aduz que: 

a arte traz para a realização da sociedade urbana sua longa meditação sobre a 

vida como drama e fruição. Além do mais e, sobretudo, a arte restitui o sentido 

da obra; ela oferece múltiplas figuras de tempos e de espaços apropriados; não 

                                                             
11

 Uma melhor explanação do conceito poderá ser encontrada em: Elogio aos errantes in Corpos e Cenários 

Urbanos, EDUFBA, Salvador, 2006. Download do livro disponível em: 

http://www.laboratoriourbano.ufba.br/territorios.htm 
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impostos, não aceitos por uma resignação passiva, mas metamorfoseados em 

obra. (LEFEBVRE. 2001, p. 116). 

 

 

Se pensada a representatividade da cidade através da sua forma e imagem, (os 

monumentos que representam figuras homenageadas, a arquitetura representando a 

historicidade, por exemplo), é possível questionar: qual a compatibilidade entre os sistemas 

de formas e imagens de determinado espaço, e as práticas sociais constitutivas de tais 

formas e imagens?  Há de fato representação cultural nos traços da cidade? Ou mais; se há, 

quem delimita tais traços e a quem eles representam? 

O espaço urbano é passível de transformação dada à constante produção de um 

conteúdo ideológico que age na unidade urbana num âmbito simbólico das práticas sociais, 

“existe um simbólico urbano a partir da utilização das formas espaciais como emissores, 

transmissores e receptores das práticas ideológicas gerais.” (CASTELLS. 1983, p. 307). As 

fronteiras antes mesmo de se estabelecerem por limites geopolíticos se fundamentam na 

possível e constante reinvenção e remapeamento das geografias imaginativas (Christine 

Gretner - 2008). 
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2.4 Tracejar cidades subjetivas: sobre os movimentos erráticos 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Uma „cidade subjetiva‟ que engaja tanto os 

níveis mais singulares da pessoa quanto os 

níveis coletivos. Re-singularizar as finalidades 

da atividade humana,, fazê-la reconquistar o 

namadismo existencial [...] Destacar-se então 

de um falso nomadismo que na realidade nos 

deixa no mesmo lugar, no vazio de uma 

modernidade exangue, para aceder às verdadeiras 

errâncias do desejo.” 

(GUATTARI, 1992, p. 170) 

 
 

 

Imagem 28: Jesus 

Mancumunado 

Fonte: Foto 307 de 

Jesus 3:30, 

com Danton Paula, 

por Alex Oliveira, 

Reedição própria  

autora, 2013. 
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Vejamos agora, a potência do que chamamos movimentos erráticos, a partir do 

enlace do corpo à prática do caminhar e ao lugar vivido, sua dimensão espacial que 

inscreve e ao mesmo tempo extrapola o território físico e os traços inertes da cidade. A 

esfera ontológica e comunicacional de um corpo-lugar, é proporcional a dimensão 

subjetiva da cidade contemporânea: riscos invisíveis criadores de sentido, territórios 

existenciais, campos de desejo que transcendem a cidade do lugar de cenário, à talhe do 

corpo vivido. 

É experiência essencial para o desabrochar da consciência e percepção humanas, a 

vivência do espaço. O primeiro e mais orgânico caminho para apurar a capacidade de 

sentir e de fazer dobras conscientes daquilo que se sente, é a imersão visceral no mundo 

atuante. Talvez este seja um dos poucos lastros comum a todo e qualquer vivente, 

independente do contexto cultural, social e temporal. As gerações a um universo de 

distância espaço-temporal de nós, recorreram igualmente aos sentidos do corpo e às 

sensações afetivas eclodidas deles, para tornarem inteligíveis conhecimentos básicos 

acerca do mundo e de si mesmos.  

A própria constatação de pertencimento do corpo, por uma dissociação entre ele e 

um objeto externo – o que faz o bebê, por exemplo, quando ao atirar inúmeras vezes um 

objeto ao chão, compreende que aquele pé, que antes puxava a boca como se um brinquedo 

fosse, é diferente do objeto lançado, se tornando com isto, consciente da sua existência 

corpórea e concebendo para si a distinção entre um “eu” e um “outro” – é vivência, 

necessariamente especializada. “O corpo se „des-dobra‟ à medida que o mundo se „des-

vela‟ porque a experiência não é senão o ultrapassamento recíproco do corpo e do mundo, 

na carne do sensível.” (GUIMARÃES; LEAL; MENDONÇA, 2010, p. 70). 

A cidade, suas comunicações visuais, conjunto arquitetônico e urbanístico e as 

imagens publicitárias impregnada em seus concretos, revelam a intenção de, pela 

capacidade cognitiva de processar signos e atribuir significado que os correspondam, gerir 

certa identidade do lugar, certo status de personificação espacial via imagens, ao ponto de 

serem as cidades, entorno construído definidor do sujeito enquanto ser cultural. Trata-se de 

bases epistemológicas que fundamentam a compreensão da cidade como meio 

comunicacional, por acoplar a ela em seus agenciamentos visuais, a função de ser cenário-

conteúdo, de ser processo tradutório. 

É possível então, nessa abordagem, pensar a feitura dos espaços urbanos em alusão 

à escrita, por serem cada vez mais constituídos de signos gráficos, representações 

simbólicas, códigos visuais. São, espacialidade e escrita, congruentes em relação a 
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acentuação do pensamento lógico, da estruturação e codificação dos saberes. As 

linguagens numéricas, alfabéticas, teóricas matemática se reverberam sob os modos de 

estruturação e funcionamento das cidades, cujos espaços retos, uniformes e estáticos, 

anunciam um cálculo maquínico que resulta na homogeneização dos corpos e das práticas 

culturais.  

As experiências erráticas se dão enquanto resistência ao processo de 

espetacularização das cidades contemporâneas, que visa anestesiar a potência criativa e a 

coparticipação do sujeito social na concepção do lugar vivido. O compartilhar de 

experiências na errância se estabelece, ao contrário de uma homogeneização unilateral – 

cuja estética urbana chega aos olhos pronta e finita, impassível de negociação entre 

citadinos e segmentos mercadológicos – por meio da alteridade urbana, que enaltece a vida 

coletiva e a autonomia popular em sua cotidianidade. Como sensivelmente sustenta Paola 

Jacques: 

 
A experiência errática seria uma experiência da diferença, do Outro, dos vários 

outros, o que a aproxima de algumas práticas etnográficas e posturas 

antropológicas, O errante, em suas errâncias pela cidade, se confronta com os 

vários outros urbanos. [...] pode ser pensada como ferramenta de apreensão da 

cidade, mas também como ação urbana, ao possibilitar a criação de 

microresistências que podem atuar na desestabilização de partilhas hegemônicas 

e homogêneas do sensível. (JACQUES, 2012 p. 22-23). 

 

 

 

Estes modos erráticos de existência são enfrentamento a uma disciplina urbanística 

insensível aos fenômenos não quantificáveis, não sistematizados em estatísticas e dados 

percentuais, eles se opõem, por deambulações e passos ao acaso, à estratificação do corpo 

social, à objetificação das subjetividades, à disciplinarização dos modos de vida – 

cerceamentos resultantes de três dominantes processos da contemporaneidade: a 

pacificação dos espaços públicos, a espetacularização das cidades contemporâneas e a 

cauterização da experiência em estado de deriva. 

 A despeito destes três devassadores problemas socioespaciais das metrópoles 

contemporâneas, caracterizamos o primeiro, ainda a luzes de um Elogio aos Errante - a 

pacificação dos espaços públicos - como sendo processo que busca camuflar conflitos e 

eliminar dissensos, acarretando no empobrecimento da experiência urbana, uma construção 

imagética da cidade que, ao silenciar os conflitos territoriais, os impossibilita de gerir 

mudanças por meio das frestas do estranhamento, oriundo das desigualdades ressaltadas, 

explicitadas. 
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 Quanto à espetacularização das cidades, trata-se do resultado de um projeto 

transnacional de enrijecimento das práticas culturais, pela museificação da cidade ou pela 

exacerbada patrimonialização de seus territórios públicos, resultando no processo de 

gentrificação
12

 e mercantilização das áreas urbanas que incorporam, contraditoriamente, à 

dita identidade nacional/regional, modelos internacionais de projetos de revitalização 

urbana. E, por fim, a cauterização da experiência em estado de deriva, que diz respeito à 

marginalização e criminalização das práticas errantes, das an-danças que ora praticadas por 

corpos dissidentes, ora por artistas com aspirações transgressoras, ora ambos, reivindicam 

a inscrição de suas narrativas erráticas no interior das cidades subjetivas e, como revide, a 

ocupação sensível dos lugares antes negados.  

 Neste sentido, traçaremos uma errantologia
13

, uma história do nomadismo 

percorrida em paralelo ao sedentarismo dos traços sólidos e simultâneo à história das 

cidades, uma digressão às práticas intervencionistas constituidoras de novas 

psicogeografias
14

. 

Vamos partir do deambular dos transeuntes da cidade e suas feituras, para traçar 

uma ciência ambulante, uma teoria dos momentos
15

 (Lefebvre), na tentativa de tornar 

visível práticas da cidade que incorporam a vida cotidiana à arte e ao jogo de construir 

situações. Situações causadas pelo/no corpo e seu caminhar, irrompem os códigos da 

cidade com suas aleatoriedades, imprevisibilidades, estranhamentos, potentes em gerir no 

espaço, ambiências coletivas. Temos, portanto, a referência “errantológica” do movimento 

situacionista, pela sua apologia ao retorno de um caráter lúdico nas cidades, e pela abertura 

de um espaço de jogo dentro das relações e contextos urbanos. 

 A Situationist International, grupo de pensadores, artistas e ativistas, fundado pelo 

Guy-Ernet Debord (1931-1994), surge em 1957 e perdura sua atuação até o início dos anos 

1970. Nasce como uma crítica-prática ao Urbanismo Moderno, por recorrer às paixões e às 

emoções em suas ações de apreensão da cidade, em vias alternativas à cultura espetacular 

que aliena o sujeito social da tessitura de seu próprio espaço. Criticavam basicamente, no 

                                                             
12

 O termo for concebido por Neil Smith em The new urban frontier, gentrification and the revanchista city 

(1996) e refere-se ao processo de transformação dos centros urbanos por meio do deslocamento dos grupos 

sociais ali existentes, sendo as populações de baixa renda expulsas do local, posteriormente apossado pelas 

classes econômicas dominantes. 
13

 O(a) leitor(a) pode recorrer ao conceito em JACQUES, Paola Berenstein. Elogio aos Errantes. Salvador: 

EDUFBA, 2012. 
14

 O termo diz respeito à ação direta do meio geográfico-espacial (planejado ou não) sobre as afetividades. A 

psicogeografia enquanto estudo científico é mérito do movimento da Internacional Situacionista, em 1958. 
15

 “A teoria dos momentos tende a revalorizar o descontínuo, capturando-o no tecido mesmo do „vivido‟, sob 

a trama de continuidade que ele pressupõe [...] [a teoria] examina o momento em geral, e os momentos em 

particular, em suas relações com a vida cotidiana”. Cf: LEFEBVRE, Henri. Critique de l avie quotidienne. 3 

vol. Paris: L‟Arche, 1961. 
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contexto europeu de 1950-1960, o funcionalismo separatista e a racionalidade cartesiana 

impregnados no movimento moderno de arquitetura e urbanismo vigentes. 

 A base de todo pensamento urbano situacionista – a criação de situações, o caráter 

de deriva, a psicogeografia - são ferramentas utilizadas pela contemporaneidade para 

formular novos axiomas de compreensão das cidades e democratização do seu regime de 

construção de sentido, diziam os situacionistas: 

 

O novo urbanismo é inseparável das transformações econômicas e sociais 

felizmente inevitáveis. É possível pensar que as reivindicações revolucionárias 

de uma época, correspondem à ideia que essa época tem de felicidade. A 

valorização dos lazeres não é uma brincadeira. Nós insistimos em que é preciso 

inventar novos jogos. [...] uma crítica do comportamento, um urbanismo 

influenciável, uma técnica de ambiências deve se unir a essa síntese da qual 

conhecemos os primeiros princípios. É preciso reinventar em permanência a 

atração soberana que Charles Fourier chamava de livre jogo das paixões. 

(JACQUES, 2003, p. 17). 

 

 

   

Outra Importante referência de uma errantologia, para além dos situacionistas, são 

as flanâncias, releitura do flêneur de Baudelaire em O pintor da vida moderna (1863). O 

flêneur é aquele que mesmo fora de casa se sente nela, aquele que permanece no centro do 

mundo mesmo estando oculto a ele, são os espíritos apaixonados, autônomos e 

vagabundos, os observadores incógnitos.  

Corpos peregrinos que encaram o sanitarismo estético das grandes cidades e suas 

ações repressivas apontadas para as habitações populares e os bairros periféricos, como se 

o problema habitacional e da desigualdade social fossem epidemias remediadas pelo 

cárcere. As flanâncias surgiram no contexto de modernização das cidades parisienses do 

século XIX e de seu cenário de multidões, pela experiência física dos corpos que se 

esbarram e se esquivam uns dos outros, do estar só e ao mesmo tempo amontoado de 

outras solidões ao redor, sensação sintomática de uma temporalidade capitalística. 

 Também os movimentos modernistas dos anos 1910-30, organizados por Breton, 

Picabia, Tzara e outros, que correspondem às ações dos dadaístas e surrealistas, 

representados pelas excursões em lugares banais da cidade que enalteciam a deriva e o 

caminhar como prática estética. No Brasil, tanto os modernistas de 1920 quanto os 

tropicalistas de 1960 – dos quais destacam-se os trabalhos já elucidados de artistas como 

Flávio de Carvalho (1989-1973) e Hélio Oiticica (1937-1980) - realizaram errâncias cuja 

quebra do paradigma estético abriram portas à insurgência de práticas artistas 

contemporâneas. 
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 2.4.1 Fissuras do sensível: Arte Urbana na Bahia 

 

Pensando nos desdobramentos das ideologias situacionistas pelas práticas artísticas 

da contemporaneidade, dialógicas à feitura brincante da cidade, recorreremos ao cenário da 

arte urbana na Bahia, por ações de artistas que transpõem para suas criações de imagens da 

cidade, o jogo das paixões potentes em desbancar os três principais sistemas disciplinares 

dos corpos nos espaços púbicos (descritos há pouco), pela reivindicação do direito visual à 

cidade ou pela sua democratização estética. 

É o que acontece em Luto: Intervenções Urbanas Feministas (imagem 29), da 

artista baiana Talita Andrade. Nascida em Vitória da Conquista, no interior da Bahia, a 

artista marca o seu lugar vivido (a cidade de Salvador) com signos que despertam o olhar 

para a violência de gênero enraizada em cada beco e esquinas da cidade, mas adormecidos 

pelo processo de pacificação dos espaços públicos. Em suas ações de guerrilha, a ativista 

visual transita entre o grafite, instalação e performance – hibridismo tão característico das 

artes contemporâneas – e estampa os muros com grafias que insurgem imageticamente as 

questões sobre sexualidades, binariedades, machismo e sexismo. 

A série Luto nasceu em 2012 como provocação para se pensar as estruturas 

políticas da cidade de Salvador. As mulheres encapuzadas espalhadas por vários bairros 

simbolizam a constante batalha pela equidade de gênero, pela representatividade política 

das mulheres e pela ocupação dos debates e resistências feministas nos silenciadores 

aparatos visuais do espaço urbano. 
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Imagem 29: 

Golpe tem 

cara. 

Fonte: Luto: 

Intervenção

Urbana- 

Feminista, 

de Talitha 

Andrade, 

2012. 

 

 

 

 

 

  

 

No projeto Luto em outdoor, de 2016 (imagem 30), contemplado pelo Edital Arte 

Todo Dia/Ano II, da Fundação Gregório de Mattos – Secretaria de Cultura e Turismo de 

Salvador, sua marca combativa ocupou por 45 dias outdoors nos bairros Cabula, Tancredo 

Neves e Calçada, subvertendo um importante espaço publicitário da cidade e sua função 

mercadológica de sedução visual em prol do consumo e de outras aspirações capitalísticas 

desejantes. 

 

 

 

 

       
 

 

 

       

Imagem 30: Rachaduras Comunicacionais. 

Fonte: Luto em Outdoor, de Talita Andrade, 2016. 
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Ao impregnar em outdoors a exposição de diferenças, a visibilidade de corpos 

feitos abjetos, por meio de usos e formas acessíveis a uma expressão cultural popular (o 

grafite, a pichação, lambe-lambe, tags, estêncil, bombing), a artista e suas grafias 

legitimam as vivências errantes e a efetiva participação política das sujeitas na formação 

do patrimônio cultural urbano. O Luto é linha de frente na batalha contra a cauterização da 

experiência em estado de deriva (processo que marginaliza a arte urbana), por se utilizar 

dos meios hegemônicos de comunicação na cidade para transgredir suas funções de 

composição imagética, baseadas numa suposta necessidade de ordem, derivada dos 

atributos segregacionistas de beleza e simetria. 

 Esta intervenção na capital baiana, cidade responsável pela metade dos feminicídios 

ocorridos na Bahia em 2017, é máquina de guerra que opera sob os tecidos do espaço 

público e furta dele a função marketing de ser bem de consumo. Desbanca a política 

repressiva, destinada, sobretudo à juventude periférica, de controle penal sob as 

manifestações de rua, operação estatal responsável pelo genocídio simbólico das narrativas 

minoritárias e erráticas. Contra o tédio dos muros brancos, ou abarrotados de informação 

publicitária e campanhas políticas, as novas cores do grafite, e do pixo
16

 (expressões do hip 

hop enquanto uma cultura popular maior), afirmam esteticamente uma subcultura do 

desvio, uma contracultura de apoderação do direito visual à cidade, e a consequente 

reivindicação do direito a ir e vir, a aparecer, ocupar, existir.  

 Pleitear o Direito à cidade criativamente, é torna-la lugar de produção do bem 

comum, é flexibilizar as cristalizações repressivas da cidade-espetáculo, por meio do pleno 

desfrute de seus caminhos em harmonia com as narrativas e subjetividades andantes. Como 

proclamara Debord em suas palavras de ordem ditas em conferência de fundação da 

Internacional Situacionista: “urbanismo unitário, comportamento experimental, 

propaganda hiperpolítica, construção de ambiências. Já se interpretaram bastante as 

paixões, trata-se agora de descobrir outras” (JACQUES, 2003, p. 59). 

 Outra ação em destaque na Arte Urbana baiana é o Pernoite, projeto do artista 

plástico Raphael Escobar, realizado em 2013 em Salvador, durante a residência do projeto 

Muros – Territórios Compartilhados. Ele desenvolveu inspirado nos modos de 

coexistência entre as espécies (conceito da biologia que trata do mutualismo, inquilinismo, 

parasitismo), um diálogo com os muros da rua, físicos e simbólicos, construindo uma 

                                                             
16

 O termo refere-se à pichação e é assim comumente chamado pelos praticantes que rabiscam sobre muros, 

fachadas, edifícios, ruas ou monumentos. Difere-se do Grafite já que não pertence ao território das artes, ao 
contrário, a pichação é prática criminalizada no Brasil, por ser interpretada como vandalismo ou 

conspurcação do patrimônio público. 



84 
 

“moradia” urbana provisória para os errantes em situação de rua. O artista produziu um 

toldo retrátil dotado de mecanismo que o transforma em abrigo, e cria com isto, lugar que 

reinventa um acolhimento territorial. A calçada passa de espaço de passagem, a abrigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 31: Objeto Dissensual 

Fonte: Instalação Pernoite – Intervenção Urbana, de Raphael Escobar, 2013. 

 

 A instalação ressignifica o objeto que é utilizado geralmente pelos comerciantes e 

se apossa do deslocamento da função do toldo para invocar a possibilidade de criação de 

lugares dentro dos espaços públicos já arranjados, cria um território utilizável a partir do 

rompimento de fronteiras de um espaço público não acolhedor. Significa uma fresta 

emergente, um rasgo estético em detrimento da utilização dos objetos e imagens pelo 

processo de espetacularização das cidades contemporâneas, um tensionamento que traz a 

evidência esquemas invisíveis de segregação social, camuflados pela pacificação dos 

espaços públicos. Forçar o compartilhamento de um espaço público – a rua, é proporcionar 

encontros e experiências capazes de desvelar muros invisíveis e com isto, fratura-los, 

fissurá-los. 

 A performatividade de um objeto tão simples cria micromodelos que ativam a 

potência imaginativa para romper a lógica dos usos dos espaços e criar livres territórios 

experimentais. Como atesta Ronaldo Brito: 

 
A afirmação de uma inteligência atópica, sem recuperação possível pelo Espaço 

de Dominação onde se exerce, confere à arte um poder específico – pensar o 

impensável, fabricar o infabricável, ainda que o faça nos limites regulados pela 

própria realidade, no terreno espiritualizado da criação. Assim a arte 
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contemporânea perfaz-se enquanto arte, constrói ilusões de verdade e destrói as 

ilusões da Verdade. (BRITO, 2005, p. 12). 

 

 A ação não privilegia diretamente o desabrigado por concedê-lo abrigo para 

pernoite, porém, ao explicitar as estratégias de controle social no espaço público, Pernoite 

abre espaço para inúmeros agenciamentos antes adormecidos, como por exemplo, o de 

criar um objeto que acuse a todo o tempo a existência de sujeitos em condições precárias 

de vida, quase sempre invisíveis por ocuparem territórios anônimos como a madrugada, o 

nomadismo, o marginal. Fabrica um agenciamento entre comerciantes locais e a população 

em situação de rua, já que negocia com eles a possibilidade de instalar a obra em “suas” 

calçadas, gerindo com isso, lugar de encontro entre personagens que antes ocupavam o 

mesmo território sem se dar conta. Lampejos, micro-símbolos por uma democratização da 

fachada. 

 A aposta em novas negociações de utilização do espaço público nos aclara das 

ações, ao contrário, inegociáveis de seus usos. É o que ocorre em projetos hostis de design, 

sobretudo em bairros nobres, com a instalação de pinos pontiagudos em degraus, divisórias 

em bancos públicos e tantas outras sutis investidas, das quais muitas se escondem atrás da 

justificativa do conforto e refinamento estético na disposição dos objetos, quando são, na 

verdade, atualizações que operam em acordo com a necessidade capitalista de gentrificação 

e outras políticas higienistas. 

 Neste sentido, a privatização do espaço público se dá de maneira melindrosa, 

operam desfaçadas em nome da assepsia, de ordem e de uma vida urbana ideal, ornadas 

por um discurso moral que implica só considerar de fato cidadão, aquele que atua dentro da 

cidade trabalhando e consumindo. Por este motivo vê-se em constante aceleração uma 

“shoppingcenterização” dos ambientes públicos que nos leva a questionar porque o sentar-

se em uma lanchonete é completamente diferente do sentar-se no chão ou porque um teatro 

estadual, mesmo com espetáculo gratuito, não permite a entrada de alguém que não tenha 

os pés calçados? Quem são os descalçados e que lugar a cidade contemporânea preparou 

para eles? 

 
Da minha parte eu me pergunto como pode haver uma história cultural das 

técnicas corporais quando a tecnologia do calçado já está implicada nas nossas 

ideias mesmas do corpo, na sua evolução e no seu desenvolvimento. Botas e 

sapatos apoiam nossas noções estabelecidas de corpo e evolução, assim como a 

escrita suporta nossa noção de ciência e de história. (INGOLD, 2015, p. 94) 

 

 O autor Tim Ingold (2015, p. 78) também aponta para os diferentes modos de 

locomoção dentro do espaço como sendo práticas que insurgem outro tipo de 
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conhecimento: “conhecimentos ambulatórios”. Alega que vários objetos dispostos como 

são e arraigados dos valores que tem (os sapatos, as cadeiras), confluem por estabelecer 

uma cisão entre o pensar e o agir, desdobrando na antiga e tradicional dicotomia filosófica 

entre a mente e o corpo – demarcações condicionantes do pensamento ocidental até os dias 

de hoje. Revela o autor: “É como se, para os habitantes da metrópole, o mundo de seus 

pensamentos, seus sonhos e suas relações com os outros flutuasse como uma miragem, 

acima da estrada em que pisam em sua vida material real.”. 

 Um resgate dos sentidos, do tato podal para apreender a cidade habitada, é apelo 

sensível no micro para conceber uma abordagem antropológica do território experienciado, 

culturalmente escavado. Diz respeito a entender a presença aterrada no mundo a partir do 

caminhar e do movimento. É necessário tomar a reponsabilidade de uma feitura sensível da 

cidade – física e subjetiva – em alteridade com as danças e os jogos corporais constituintes 

da realidade socioespacial vivente, sem se furtar de uma postura crítica quanto à ilusão de 

um mundo urbano ideal, arquitetado na exclusão, dominação e extermínio de seus errantes. 

Sobre tal abordagem antropológica do território experienciado, vejamos ainda a 

performatividade da obra-ação da série sangue-ígneo em Correndo o Risco (imagem 32), 

do artista visual Zé de Rocha e a manifestação cultural a que ela se refere. Arista 

multimídia da cidade de Cruz das almas, no interior do Recôncavo da Bahia, ele risca suas 

telas com a “espada de fogo” e produz uma iconografia da prática cultural de sua região. 

Seus trabalhos ocuparam diversas galerias no Estado da Bahia e no mundo.  

 Em 2008, ganhou o prêmio da IX Bienal do Recôncavo e expôs em Ghiffa, na 

Itátia. Em 2011 expôs Correndo o Risco, acompanhada do díptico: “Prometeu a São João 

Brincando de Inquisição em Paisagem Cruzalmense. Zé Rocha possui uma trajetória de 

trabalhos envoltos pela questão da violência e do urbano, e não obstante, o risco de que 

trata a obra reverencia o risco que se corre ao enfrentar espadas de fogo, o risco que corre 

esta tradição ao ser criminalizada, o risco da dança do fogo e da vida. A pólvora toca a tela 

como a espada risca o chão e a performance na obra-ação do artista interiorano, atinge a 

manifestação cultural constituinte dela, mas não a torna reconhecida enquanto tal. 

Acontece que no mesmo ano de sua exposição, o Tribunal de Justiça da Bahia, a 

partir de uma reivindicação do Promotor Criminal do Ministério público, proíbe a guerra 

de espadas na região, por concluir ser a prática violenta, por colocar em risco de lesões os 

jogadores e os observadores, além de representar dano ao patrimônio público e privado. 
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Em seu parecer, a promotoria considera espada de fogo, artefato artesanal indistinto 

de qualquer outra arma, e a configura como sendo ilegal, por ser utilizada sem autorização 

do Exército. A dança dos riscos de fogo passa a ser, a partir de então, crime aplicado pela 

Lei do Desarmamento, e os espadeiros passíveis de prisão em flagrante com pena de 3 a 6 

anos de reclusão, de acordo com o artigo 16 da Lei 1082. 

6/03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imagem 32: Povoar Riscos 

Fonte: Correndo o Risco,  

Zé de Rocha, 2011. 
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Imagem 33: Fogo à ordem. 

Fonte: Correndo o Risco, Zé de Rocha, 2011. 

 

 

A despeito de tal criminalização, o artista se posiciona dizendo enfaticamente: 

“cultura popular não é crime” e “o que o povo criou só o povo pode destruir”. No 

quadrante de suas telas, nos desenhos serigrafados sobrepostos ao cortante traçado das 

espadas, os corpos parecem simbolizar as circunstancias da vida/lida diária dos sujeitos 

sociais deste território de identidade – o recôncavo baiano, que tem a sua abundante 

riqueza cultural contraditoriamente reduzida à ato de violência. 

A prática do artista cruz-almense evidencia, 

em consonância ao desejo e festividade do lugar 

vivido, a contradição quanto à criminalização da 

prática popular nas ruas que inspira a  sua obra-ação, 

incide um corte no tecido do sistema de legitimação 

pelas instituições: o artista, dentro deste mesmo tecido 

– já que são suas obras, após a performatividade da 

feitura das telas nas ruas, direcionadas aos 

institucionais espaços da arte – e coexistindo a ele, 

simboliza o invento, o ritual, a an-dança das espadas 

de fogo intrínsecas a co-participação no processo de 

formação simbólica da cidade, mesmo sendo a 

manifestação cultural  proibida. 
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Em 2011, após ação cautelar acatada pelo poder judiciário da comarca de Cruz das 

Almas, iniciaram processo de busca e apreensão dos artefatos e prisão dos espadeiros e 

fogueteiros, quando efetuaram a prisão do respeitado produtor local de espadas, seu 

Mundinho. Os moradores da região geralmente reivindicam a prática como sendo uma 

celebração centenária, por legar vínculos simbólicos com a religião e com a 

comemoração/cultuação junina. Posteriormente, na tentativa de regulamentação da guerra 

de espadas, o Estado passou a exigir que a manifestação alterasse seu trajeto, antes 

percorrido organicamente pelos praticantes da cidade, além de impor um entorno de regras 

para disciplinar os gestos e os corpos, quando de encontro as formas do poder. 

 De tantos elementos desta celebração da cultura popular, harmônicos a experiência 

no cotidiano da cidade, o mais significativo ao pensarmos nas suas esferas de 

criminalização, é a eminente ocupação do espaço público. As pessoas são atraídas ás ruas, 

sejam os olhares pelas janelas dos sobrados, os que se arriscam a assistir as luzes do fogo 

pintar os céus, os fogueteiros, produtores locais dos artefatos, todos correm o risco por que 

genuinamente, esta estética lhes é própria, a chuva de fogo constitui a cidade desejada no 

instante de seu risco. É jogo entre corpos que faz concreta a apropriação do território 

subjetivo e simbólico da cidade, reivindica brincando o lugar inventado, ritualizado, 

perpetuado, ano a ano, coletivamente. 

 Em consonância à crítica da docilização (Foucault) dos corpos, quando em atuação 

direta com o espaço público, podemos pensar ser a legitimação estrita aos lugares de arte, 

por sua institucionalização, mecanismo que tenta cristalizar em lugares mortos, rituais e 

práticas que perdem sua vitalidade fora das ruas. Instauram vidros que separam a 

“verdadeira arte” de tudo aquilo que, em desconformidade a ela, recai a categoria de 

vandalismo, conspurcação, ameaça. Como na assertiva de Clarissa Diniz, as instituições de 

arte: 

 

formadas por corpos de profissionais especializados – tais como críticos, 

curadores, professores, gestores, artistas, – a elas é instituída – por parte do 

governo ou da iniciativa privada e, principalmente, pelos membros do sistema de 

arte – uma função legitimadora: aqueles (ou aquilo) que nela se apresentam, ali 

estão somente porque receberam a “autenticação” de todos os profissionais que 

realizam a instituição [...] conseguiram legitimar-se a ponto de hoje serem 

validadas como um dos principais nichos do desenvolvimento cultural de certas 

sociedades. (DINIZ, 2008, p. 85). 

 

 

 O Chin-Tao Wu faz uma retrospectiva do desdobramento da intervenção 

corporativa das artes, dede os anos 1980, nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, para a 

privatização da cultura. O massivo engajamento corporativo de utilização do poder do 
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dinheiro, para participar ativamente de todos os processos lucrativos (desde a criação à 

distribuição) de artes e feitos culturais. O que corroborou para a criação de uma arena 

cultural voltada não apenas para o investimento financeiro, “mas também como 

instrumento de realce de imagem”. (WU, 2006, p. 297).  

 No Brasil, a inserção no esquema global de produção e exportação de arte se deu 

em concomitância a operação, por conglomerados de instituições culturais transnacionais, 

de projetos de redesenvolvimento urbano que visavam reconfigurar a cidade a partir da 

estética e da ideologia dos novos equipamentos culturais institucionalizados.  

 Em suma, o mercado passou a quantificar em valores tudo o que possui utilidade 

material e simbólica dentro da cultura, ele é legitimador no sistema de arte justamente por 

ter se tornado entidade que valora signos, de forma que as ações de arte e as práticas 

culturais da cidade ou são tornadas mercadorias, ou seguirão pelas margens até que sejam 

criminalizadas ou sucumbidas pela maré da arte à venda.  No Brasil, ao contrário do que 

ocorre nos países europeus – ocasionado por uma frágil valorização financeira da arte – o 

mercado profissional abraça ainda menos artistas que o campo institucional, o que torna 

impossível a inserção de práticas da cidade não consagradas pelo hegemônico sistema de 

arte. 

 Ações errantes, anti-estéticas, práticas da cidade não institucionais ou realizadas por 

artistas fora dos grandes segmentos mercadológicos das artes, só se tornam evidentes se 

imersas numa sociologia das ausências, proposta por Boaventura (2002, p. 246), na qual 

atesta ser aquilo que é invisibilizado, criado para ser como tal, nascido como “alternativa 

não-credível”. A não-existência é, na verdade, aquilo que não cabe no modelo 

homogeneizador do espaço e do tempo hegemônicos de cidade.  

 Nesta conjuntura, a institucionalização da arte – de encontro às manifestações 

culturais e às errâncias urbanas – se dão congruentes a um complexo mecanismo de 

produção de não existência, denominado na sociologia das ausências de Boaventura de 

“monocultura do saber e do rigor do saber”, que faz da “ciência moderna e da alta cultura, 

critérios únicos de verdade e de qualidade estética, respectivamente.” (SANTOS, 2002, p. 

247) Pensar tais invisibilidades como produção maquínica dominante de não existência, é 

germinar saídas para sua existência e reconhecimento, mesmo que seja reconhecendo-as 

enquanto micro-resistências capazes de abalar grandes e fundantes estruturas. 

Um autoritarismo no campo estético, que leva à proibição de atos de expressão do 

povo, reverentes à cocriação simbólica e de pertencimento no espaço público, atravessa a 

cultura popular dissimulada por uma falsa imparcialidade do Estado como sendo entidade 
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exterior e transcendente de poder, enquanto é, na verdade – o Estado e suas esferas 

atuantes (o poder de polícia, por exemplo) - instrumento político com o  qual se encarnam 

os dominantes para o projeto de suas dominações. 

 No entanto, deve-se considerar que a cultura - por exprimir na ordem simbólica, o 

modo pelo qual os sujeitos estabelecem relações entre os seus e seu meio assim como, o 

modo pelo qual representam e interpretam essas mesma relações - não está isenta de sua 

contaminação pelas ideologias dominantes e, portanto, não são em todos os casos, suas 

manifestações portadoras virtuais do libertário. Soa, senão reducionista, ingênuo, esperar 

do Estado o esgotamento de toda dimensão política possível: “A representação da 

soberania coletiva como um Estado fora e acima das classes é a representação moderna da 

autoridade em uma sociedade histórica e para a qual o poder é sempre coercitivo.” 

(CHAUÍ, 1982, p. 128). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 34: O Estado é rei: sagrado baculejo. 

Fonte: Foto de Jesus 3:30, por Tiago Lima, 2012. 
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Imagem 35: Bahia de todos os antros 

Fonte: Foto de Jesus 3:30, com Michelle Mattiuzzi, por Alex Oliveira, reedição: própria autora. 

 

2.5 São Salvador: números de uma Necropolítica 

 

Façamos uma breve cartografia sob a perspectiva de uma apropriação social do 

espaço na cidade de Salvador, a fim de visualizarmos de forma precípua, como as 

transformações econômicas e sociais contemporâneas tem agravado e intensificado a 

perversa segregação social, que, sobretudo no caso brasileiro, é inegociávelmente 

racializada: a estratificação social em sua expressão territorial parte de políticas legalmente 

estabelecidas sob as bridas do racismo estrutural. 

Quando da expansão e modernização da capital baiana entre as décadas de 1960 e 

1970, foram realizadas enormes obras integradas ao vetor da expansão urbana, 

comprometida com uma modernização rendida aos interesses do capital imobiliário, foi 

neste momento que, enquanto se alastrava uma intensa ocupação informal de famílias de 

baixa renda, população majoritariamente negra, nas periferias, a prefeitura de Salvador 

transferiu à poucos privados, a  propriedade da maioria das terras do município que 

detinha, por meio da Lei da Reforma Urbana de 1968, período também de inúmeras 

expulsões das invasões populares situadas na orla marítima.  

Posteriormente, na década de 1980, houve um investimento de grandes 

empreendimentos que definiram uma nova centralidade fundada no projeto industrial e 

conduziram os fluxos urbanos que geraram esvaziamento e grande impacto na dinâmica do 



93 
 

centro antigo da cidade, cujos efeitos colaterais econômicos só atingiram os comerciantes 

informais, ambulantes e feirantes das classes já vulnerabilizadas. A Salvador Moderna foi 

arquitetada em seu controle urbanístico visando zoneamentos segregacionistas: as áreas 

nobres residenciais a serem ocupadas pela elite, o centro geográfico com conjuntos 

habitacionais para a classe média baixa, e no Subúrbi,o os loteamentos populares de 

extrema precariedade habitacional, infraestrutura, serviços de subsistência e consequente 

alto índice de violência, direcionados à população baixa renda, majoritariamente negra. 

Com o passar dos anos e devido ao crescimento populacional e aos movimentos 

migratórios partidos do interior à capital, a demarcação binária da cidade deixou de 

emoldurar-se sob o antagonismo centro x periferia/ bairros nobres x bairros populares, 

tomando a formação geográfica urbana uma forma descentralizada, passa a existir em 

maior quantidade, por exemplo, bairros periféricos que se dividem de bairros nobres por 

uma ladeira ou escadaria, sem, contudo, perder o traço marcante constituinte da 

desigualdade: os fatores raciais na conformação da estrutura social e estratificação 

socioespacial na cidade da Bahia. 

 Recortemos, portanto, de uma preliminar conformação histórica do espaço urbano 

de Salvador, arraigada de seu processo de formação socioeconômica implicada na 

manutenção de um status quo oriundo do período colonial e do escravismo, bem como de 

suas novas facetas contemporâneas. Parte do esforço de - diferente de atribuir a parcela da 

desigualdade racial na instauração de uma desigualdade territorial e habitacional 

soteropolitana - entender a cidade de São Salvador como a própria estruturação urbana da 

segregação racial. 

 De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 

2018, Salvador é a capital brasileira mais negra do país: 87,7% da população se declaram 

não branca, sendo 36,5% pretos e 45,6% pardos. No ano anterior, o instituto divulgou que 

houve um crescente disparate do rendimento salarial: negros ganham 36,3% menos que os 

brancos na Bahia e quanto mais escura a cor da pele, menor a renda. Também a presença 

dos negros é maior entre os números de desempregados em relação à população geral de 

Salvador (82,2%), bem como, são maioria negra os profissionais que desempenham 

trabalhos informais, não regulamentados ou assegurados pelos direitos trabalhistas. 

  Outro dado gritante revelador do racismo estrutural de cidade é o que apontou em 

2017 o estudo realizado pelo Projeto Axé, Cartografias dos Desejos e Direitos: 

Mapeamento e contagem da população em situação de rua na cidade de Salvador: das 

22.498 situações observadas, 59,3% são homens e mulheres negras, com maioria composta 
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por homens negros entre 26 a 59 anos. Uma cartografia da ocupação populacional nos 

bairros só ratifica que a cidade mais negra fora da África é também uma das mais 

segregacionistas. De acordo com o Mapa Racial de Salvador, realizando em 2015, o 

território urbano de Salvador está dividido em 146 bairros, conforme o mapa abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagem: 36: Novo plano de divisão de bairros de Salvador. 

Fonte: Mapa Racial de Salvador, 2015. 
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 E abaixo, o mapa racial de pontos, por ocupação territorial, realizado com base nos 

dados do Censo 2010 do IBGE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 37: Mapa racial de pontos da cidade de Salvador 

Fonte: Por Hugo Nicolau Barbosa de Gusmão, com dados do Censo de 2010 do IBGE, 2015. 

 

 

Se comparados, a título demonstrativo analítico, o extremo da desigualdade social 

materializados nos zoneamentos territoriais a partir dos bairros, temos a constatação de 

uma irredutível necessidade de se interseccionar os problemas sócio-políticos relativos à 

questão urbana, com o debate da desigualdade racial brasileira. Os bairros que possuem o 

metro quadrado mais caro da cidade, como o são Vitória, Barra e Ondina e cuja 

infraestrutura, serviços públicos básicos são mais bem aplicados e distribuídos, são 

ocupados maciçamente pela elite branca.   

Com base nos dados de 2016 da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado 

da Bahia – CONDER, e da Secretaria do Desenvolvimento Urbano – SEDUR, o bairro 

Alto das Pombas, por sua vez, ainda que localizado na zona central da cidade e próximo a 

bairros nobres, possui baixo valor imobiliário, precária infraestrutura e serviços públicos e 

é ocupado por 90,06% por pessoas negras. Outra quantificação alarmante é o fato de 
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periferias possuírem o maior número percentual de população não alfabetizada, como é o 

caso do Calabar, que em 2010 possuía dos valores mais elevados de analfabetismo na 

população acima de 15 anos (7,45%), bairros estes – Calabar e Alto das Pombas – que 

possuem também um maior percentual de domicílios considerados aglomerados 

subnormais (89,37% e 100%, respectivamente). 

Outra cartografia importante a ser traçada é a relativa aos lugares de poder no 

cenário político da cidade, cuja representatividade é majoritariamente branca; com base no 

Estudo da Transparência Brasil, apenas 9,8% dos deputados(as) e senadores(as) em 

exercício no Congresso são pretos e pardos e 19,0% no Estado da Bahia, sendo maior a 

taxa de representatividade negra nos partidos de esquerda e na bancada sindical (com 

16,1%) e cuja presença feminina negra é ainda menor, 9,1% total no Congresso. No setor 

privado, apenas 5,3% dos cargos executivos das 500 maiores empresas do país são 

ocupados por pessoas negras. 

 E o racismo segue inegociável, apesar da discrepância apontada pelos dados, ainda 

hoje se percebe uma escassez de fontes que abordam de maneira analítica a cor e o gênero 

das vítimas na mortalidade por arma de fogo no Brasil, o Sistema de Informações de 

Mortalidade do Ministério da Saúde (SIM/MS), a exemplo disto, só passou a incorporar o 

indicador raça/cor em 1996. De acordo com o Mapa da Violência de 2016, o número de 

vítimas negras de homicídio no Brasil aumentou em 46,9% em 10 anos e os índices não 

param de subir, na Bahia foram 3.999 assassinatos de pessoas negras e 289 de pessoas 

brancas, no mesmo período (2014). 

Nos casos de feminicídios
17

, os elevados índices têm colocado o Brasil no ranking 

ante o mundo, e a distribuição de informações na imprensa tradicional brasileira chega, na 

maioria das vezes, de forma homogeneizante em relação a uma abordagem interseccional 

entre diferentes eixos de subordinação (raça, gênero e classe). Segundo Waiselfisz (2015) 

na Bahia, os homicídios de mulheres negras cresceram 260% em números absolutos: 100, 

em 2003, e 360, em 2013, assim como o aumento nas taxas por 100 mil habitantes, de 1,9 

para 5,9 – acréscimo de 212,8%. Salvador, na comparação entre as capitais brasileiras no 

mesmo período, teve a segunda maior variação da taxa de homicídios de mulheres: cresceu 

de 2,8 para 7,9 - um crescimento de 182%. 

                                                             
17

 A Lei nº 13.104, lei do Feminicídio, em vigor desde 2015, prevê o crime como um tipo de homicídio 

qualificado e o inclui no rol dos crimes hediondos. Altera o Código Penal no sentido de considerar casos de 

violência doméstica e familiar ou discriminação contra a condição de mulher como qualificadores do crime 

de assassinato contra mulheres. 
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 A respeito dos desdobramentos de um reducionismo do problema da violência na 

Bahia, quando da recusa a uma depuração interseccional dos dados, nota-se seu 

conformismo ao processo de naturalização cultural das desigualdades de gênero, que é 

ainda maior quando somada à naturalização da morte de grupos raciais, étnicos e regionais 

já sujeitados à violência de gênero em graus inigualáveis. Uma amostra disto é o fato de a 

Lei Maria da Penha – Lei 11.340/06, decretada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2006, que cria mecanismos para coibir a violência 

doméstica e familiar contra a mulher e que dispõe sobre a criação dos Juizados de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher – foi eficaz apenas para a redução do 

assassinato de mulheres brancas. 

Apurado pelo Mapa da Violência de 2015-2016, no período de 10 anos de vigência 

da Lei, enquanto o índice de assassinato de mulheres brancas reduziu em 10%, o de 

mulheres negras seguiu aumentando em 54%. É pensando nesta ineficácia das políticas 

públicas para população de mulheres negras, que se faz aplicável a dimensão interseccional 

no caso da violência na cidade da Bahia, a complexidade do que a Maria Lugones (2008) 

vai chamar de “sistema de gênero moderno colonial”: 

 

Caracterizar este sistema de gênero colônia/moderno, tanto em traços gerais, 

como em sua concretude detalhada e vivida, nos permitirá ver a imposição 

colonial, a profundidade desta imposição. Nos permitirá a extensão e 

profundidade histórica de seu alcance destrutivo. A tentativa de tornar visível o 

instrumental do sistema de gênero colonial/moderno em nossa subjugação – 

tanto dos homens como das mulheres pretas – em todos os âmbitos da existência 

(LUGONES, 2008, p. 77, tradução próprio autor). 

 

 

 

Se aplicadas as análises apontadas, em sua conjuntura interseccional, aos bairros 

demarcados na cidade de Salvador, temos a constatação, em números, da logística 

capitalista da desigualdade racial em sua segregação territorial: os crimes de feminicídio 

são, sem variação, proporcionalmente maiores em bairros pobres e periféricos da cidade 

nos quais a população negra é como vimos, majoritária e cujos serviços e atendimentos de 

políticas públicas são intensamente negligenciados. É o que alerta a tabela da pesquisadora 

Naiara Leite, da Revista Afirmativa e da Organização de Mulheres Negras na Bahia, a 

partir da análise de feminicídios em Salvador. Se a violência estatística na São Salvador se 

carnalizasse num único corpo, este seria, sem margem de erro, o de uma mulher negra 

periférica: 
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POPULAÇÃO AUTO-DECLARADA NEGRA NOS BAIRROS ONDE OS CRIMES FORAM COMETIDOS 

Nova Brasília de Itapuã 77,97% da população 

Itapuã 77,97% da população 

Uruguai 86,63% da população 

Fazenda Coutos 90,57% da população 

São Cristovão 84,42 da população 

Pernambués 82,46% da população 

Barbalho 70,45% da população 
 

Imagem 38: Tabela da população auto declarada negra 

nos bairros de maior índice de feminicídio em Salvador. 

Fonte: Por Naiara Leite, a partir de dados socioeconômicos do município de Salvador por bairros – 

CONDER/BA, 2017. 

 

 Dados mais recentes (2019) do Ministério da Saúde apontam também para os 

índices de suicídio no Brasil em que o risco na faixa etária de 10 a 29 anos foi 45% maior 

entre jovens que se declaram pretos e pardos do que entre brancos. Entre 2012 e 2016, 

enquanto a taxa de mortalidade por suicídio permaneceu estável entre os jovens e 

adolescentes brancos, os números aumentaram em 12% para a população negra da mesma 

faixa etária. 

 Nessa cartografia da violência, além dos índices de mortes por homicídio, 

feminicídio e suicídio, os índices de mortes por intervenções policiais não foge à regra: 

uma pesquisa conduzida pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e pelo 

Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) coloca a Bahia na terceira posição mundial 

no ranking dos policiais que mais matam no país. Das mortes provocadas por policiais na 

Bahia, cerca de 90% ocorrem em operações da Polícia Militar em favelas.  

 As políticas de segurança pública em Salvador, assim como em todas as capitais 

brasileiras, operam nas favelas de maneira abruptamente distinta dos outros territórios da 

cidade, o modelo de polícia e a ferrenha militarização das favelas, aposta no violento 

enfrentamento do controle armado dos grupos criminosos, nas periferias a polícia se torna 

instituição soberana sobre o direito de morte e de vida, de modo que a discrepante medida 

e responsabilidade que exerce o poder de polícia em distintas áreas da cidade, não podem 

ser consideradas isoladamente, esvaziadas de uma politização. Seja nas tarefas 

direcionadas à remoção em imóveis ocupados, no desaproprio de barracões, na busca por 
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criminosos ou na caça aos traficantes, a polícia tem atuado enquanto instância repressora 

em nome do Estado. 

 Tem-se então, um contorno territorial e ideológico sobre as favelas, marcado por, 

seja por ações ou negligências, mecanismos institucionais da morte: os atendimentos de 

saúde e as redes de assistência social precários, o constante crescimento de uma tecnologia 

criminal voltada para a guerra, só fortalece o Estado Penal e seus aparatos mais repressivos 

quando de encontro à população negra periférica. Para Marielle Franco (2014) estes 

aparatos legais de morte se potencializam quando combinados com as interfaces de 

controle promovidas pela etapa neoliberal: 

 

 

Na substituição de políticas sociais que apostem em investimentos no campo dos 

direitos, abre-se uma política que fortalece o Estado Penal, com o objetivo de 

conter os que se encontram à margem ou „excluídos‟ do processo, formados por 

uma quantidade significativa de pobres e negros, cada vez mais colocados nos 

guetos das cidades. 

  

[...] 

 

„O „rosto‟ neoliberal, aquele de uma nova ordem mundial, está presente e 

radicaliza os demais „rostos‟. O „livre mercado‟, o „livre comércio‟, o „Estado 

mínimo‟, as privatizações, o „homem endividado‟, o marketing, a propaganda, a 

rotação rápida, o capitalismo financeiro, „a existência e o pensamento para o 

mercado‟, o „indivíduo-massa‟, a cifra, a senha, a informática e os computadores, 

o „isolamento tecnocrático‟, a cultura mercado, a contração do espaço público, a 

cultura do terror, os projetos neoliberais [...] são louvados cotidianamente e 

tornam-se a cada dia mais concretos, mais reais.‟ (COIMBRA, 2001, p. 251) 

(FRANCO, 2014, p. 40-41). 

 

 

 

É neste sentido que podemos pensar numa necropolítica neoliberal: as políticas 

neoliberais como políticas de morte, ou seja, o matar ou deixar morrer aqueles que para o 

capitalismo neoliberal não produzem, não consomem ou são moral e esteticamente 

enquadrados como corpos abjetos.  Para além do extermínio direto com o genocídio da 

população negra nas periferias, seja pela polícia ou pelas negligências do Estado, as 

violências imaculadas sob as máscaras dos cortes orçamentários, da privatização da saúde 

e ensino público, a precarização das condições laborais, são também minuciosas armas 

letais revestidas pela soberania da legitimidade. 

Achille Mbembe (2018) faz uma profunda leitura da política como o trabalho da 

morte e da soberania expressa como o direito de matar, sobre o controle político, no campo 

biológico, da divisão entre os que devem viver ou morrer. Neste sentido e a termos 

foucaultianos, afirma o autor ser o racismo, na economia do biopoder, a regulamentação da 

distribuição de morte pelo Estado. Assim, a ideia de que a diferença é princípio em prol da 
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exclusão e do extermínio (de que a morte do outro significa a minha vida e segurança) é 

um dos muitos imaginários da soberania, revela: 

 

[...] as formas contemporâneas que subjugam a vida ao poder da morte 

(necropolítica) reconfiguram profundamente as relações entre resistência, 

sacrifício e terror [...] a noção de necropolítica e necropoder [explica] as várias 

maneiras pelas quais, em nosso mundo contemporâneo, armas de fogo são 

implantadas no interesse da destruição máxima de pessoas e da criação de 

„mundos de morte‟, formas novas e únicas de existência social nas quais vastas 

populações são submetidas a condições de vida que lhes conferem o status de 

„mortos-vivos‟.  (MBEMBE, 2018, p. 51)  

 

 Para ele, um dos mais requintados mecanismos da neocolonização do século XXI é 

o controle cada vez mais rígido da mobilidade, uma intensa dialética de territorialização e 

desterritorialização pautada no cerceamento das ambiguidades e identidades em fixidezes 

extremas. Este controle se dá sob o corpo em sua forma prática e expressiva: o movimento, 

ele é a concretude não utópica da maior das utopias: a ausência de fronteiras. A violência 

racial está diretamente codificada na linguagem da fronteira, prova disso é tamanha 

penúria da noção de progresso quanto à segurança, confabulado pelo pensamento 

neoliberal: período em que mais se construíram prisões em toda história da humanidade. 

 Existe uma repercussão colonial que estigmatiza o movimento dentro do 

pensamento liberal clássico: ou ele diz respeito a manifestações de liberdade, ou a 

interrupções devido certa ameaça à ordem. Essas duas configurações se atritam 

constantemente ao ponto de se anularem. É neste sentido que o Estado opera como 

legítimo fabricador de conceitos de ordem e de segurança para que sejam negociados com 

seus também fundados conceitos de liberdade e do próprio movimento.  

Por isso às pessoas nômades, que circulam incansavelmente, àquelas instáveis a 

territórios fixos, migrantes, recai o status de inassimiláveis e - já que insubmissas à esfera 

de controle pelo Estado, seja via territorialização do existente, seja via econômica (os sem 

endereço não pagam impostos), inimigas da soberania. A cidade de São Salvador, negra 

por existência, é fronteira entre a vida e a morte no mais trivial respiro do dia-a-dia, no 

mais ínfimo instante do existir, e é também nele, comum a este instante, que se inscreve o 

horizonte possível da criação de travessias, como ampara Mbembe (2018, p.22), “a função 

de uma fronteira, na verdade, é ser cruzada [...] Não há fronteira concebível fora desse 

princípio, a lei da permeabilidade.” 
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     Imagem 39: Corpus Christi 

     Fonte: Foto 336 de Jesus 3:30,  

     por Ricardo lvarenga,  

     reedição: própria autora. 
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3.1 As poéticas visuais de Ricardo Alvarenga 

 

 

 Ricardo Alvarenga Ribeiro viveu anos em Salvador, tem 41 anos e é artista do 

corpo e da imagem, leciona no Curso de Dança da Universidade Federal de Uberlândia 

(UFU) e pesquisa com teorias e práticas do corpo, a intersecção entre arte e filosofia, 

sobretudo a respeito da estética da existência – convergência pela qual essa investigação 

também se vergou. Graduado em Ciências biológicas, mestre em Dança e artista atuante 

desde 2000 na área de dança, performance, intervenção, fotografia e vídeo, direção cênica, 

designer de luz e filmaker, sendo Jesus 3:30 – One Year Performance, um de seus vários 

trabalhos urbano-intervencionistas. 

 Sobre suas ações artísticas, para a eRevista Performatus
18

 Ricardo Alvarenga 

(2017) descreve: 

 

Na minha produção artística, o corpo é a matéria e o meio pelo qual busco 

intensificar a existência a experiência de comunicação com o mundo, e a 

produção de imagens, um modo de fazer-me corpo em outras mídias e 

virtualidades, ampliando o alcance de atuação política-estética das ações. 

Ocupando espaços institucionais de arte, existindo em redes sociais ou 

vivenciando ações em anonimato nas ruas e espaços públicos, buso criar 

composições e situações que deslocam percepções comuns, instauram 

potências de encontro e afecções e possibilitam reinvenções de modos de 

existir, investidos do interesse em confrontar padrões sociais normativos 

formatados pelos processos de subjetivação - institucionais, religiosos, 

políticos, midiáticos, colonialistas – que insistem em controlar nossas 

individuações e coletividades. Nessa conjuntura, trabalho capacidades de 

percepção e de interferência no mundo, problematizando o corpo, suas 

relações, representações e desvios, tendo, como motivação, questões 

universais ligadas à iconicidade religiosa, identidade de gênero, sexualidade, 

animalidade,, hominização e capacidade de alteridade. (ALVARENGA, 

2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 40: Levit-ações 

Fonte: Foto 242 de Jesus 3:30, por Ricardo Alvarenga, 2013. 

 

 

 Em uma ação anterior – Hominidae, realizada a partir de 2009, em Uberlândia-MG 

e, posteriormente em várias cidades, como São Paulo-SP, Belo Horizonte-BH, Curitiba-

                                                             
18

 Em Como dizer o que penso e produzo em até mil caracteres? Entrevista com trinta e cinco artistas das 

artes do corpo, disponível em: https://performatus.net/entrevistas/mil-caracteres/ 

https://performatus.net/entrevistas/mil-caracteres/
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PR, Maceió-AL, Natal-RN, e na Ecovila de Terra Una, Serra da Mantiqueira-MG, o artista 

faz uma ocupação em árvores dos centros urbanos, onde fica por cerca de 8 horas, 

existindo em silêncio. Afirma Alvarenga, possuir a performance um caráter de provocação 

social, por produzir efêmeras sensações aos passantes imersos em seus cotidianos, por 

meio de atravessamentos múltiplos no campo da micropolítica, das sensorialidades, da 

poética e das singularidades geoculturais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Imagem 41: Hominidae SP      Imagem 42: Hominidae MG 

Fonte: Hominidae,        Fonte: Hominiae, 

de Ricardo Alvarenga,       de Ricardo Alvarenga, 

foto de Roberto G.        foto de Thiago Carvalho, 

Delduque, São Paulo, 2009.      Uberlândia, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Imagem 43: Hominidae SP 
         Fonte: Hominidae, de 

         Ricardo Alvarenga,  

         foto de Roberto Delduque, 

         São Paulo, 2009. 
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Imagem 44: Hominidae MG 

Fonte: Hominidae, de Ricardo Alvarenga, foto de Domingos Guimarães, Serra da Mantiqueira, 2010. 

 

 Em sua dissertação de Mestrado Arte como modo de existência: uma trama entre 

práticas filosófico-artísticas, cuidado do corpo e procedimentos em dança contemporânea, 

Ricardo (2014) faz uma correlação entre a experiência de um Homonidae e a estética da 

existência, cujo tema também enredou nossa trama do corpo-lugar até aqui, ao evidenciar 

ser a prática de um corpo sobre árvores na cidade, assim como as práticas e os cuidados de 

si da antiguidade, potências criativas voltadas a instrumentalização do perfazer-se, à 

processos de estetização de si mesmo para alcançar modos mais livres de existir e se 

relacionar com o mundo. 

 Hominidae faz menção ao termo da taxonomia do reino animal que ordena por 

graus de parentesco, a família da qual, de acordo a teoria evolucionista, fazemos parte, para 

em dois atos fazer pensar procedimentos para existir sobre árvores na cidade: o de tramar 

os fios no tronco e galhos, e o de nesta trama permanecer enquanto corpo acoplado e em 

estado presente e atento ao fiar das horas, aos movimentos dos passantes, à unicidade de 

certo corpo da cidade, em contato consigo e a disposição para o encontro com transeuntes. 

 Nesses dois atos enlaçados à cotidianidade urbana, alguns preceitos dos cuidados de 

si da antiguidade e, portanto, de uma estética da existência são vivenciados: certa 

abstinência presente na práxis de se estar a horas em uma árvore, uma ginástica, ainda que 

com tônus muscular geralmente ameno, exercida para se constituir um corpo resistente e 

paciente ao mesmo tempo, e, sobretudo, um procedimento sensorial em que intensidades 

forçam uma desabituação do tempo, da espacialização e dos modos de perceber a si, 
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através do corpo, para além de serem, ambos, experimentações de modos artísticos que se 

voltem a viver uma vida como obra. 

 A meditação, o envolvimento com uma escuta da cidade, do próprio corpo, a 

produção de ambiências experimentais, o silêncio, a consciência da presença no aqui e 

agora do acontecimento, são fundantes procedimentos de uma escrita de si, utilizados na 

ação contemporânea do Ricardo, para quem: 

 

Diante das aproximações realizadas, faz-se importante ressaltar que a ativação 

das „técnicas de existir‟ ou das „práticas de si‟ tem, segundo Foucault, a 

pretensão de transformar o sujeito, de desloca-lo da condição em que se 

encontra. Neste sentido, proponho reconhecer em Hominidae tal propósito, o de 

deslocamento de mim mesmo como um modo de ampliar a percepção sobre o eu 

e sobre as relações com o mundo. Porém, uma diferença em relação à prática dos 

filósofos está em que, enquanto um trabalho de arte, esta prática estética é 

oferecida aos outros, tem a intenção de também deslocar os transeuntes, 

intervindo no fluxo cotidiano das cidades e, neste ambiente incitar questões, 

provocar situações, desabituar a visão sobre o corpo, sobre a cidade e sobre as 

experiências possíveis de nela existir de outros modos. (ALVARENGA, 2014, p. 

128). 

  

 Outras poéticas visuais do artista, desta vez realizadas em espaços institucionais da 

arte, são Rastros (imagem 43), uma montagem de fotografias de gotas de sangue 

encontradas na rua ao longo dos anos, e que foi exposta no Salão de Artes Visuais da 

Bahia, na cidade de Feira de Santana em 2013, e que iconógrafa a violência das ruas 

camufladas em seus falsos cenários de igualdade e, Autopoiese (imagem 44), premiado no 

Salão de Artes Visuais da Bahia, em Jequié em 2012, que consistia em instalação com sete 

fotografias (40cm x 60cm) e que referencia ao conceito da microbiologia, também 

elucidado nesta investigação – a autopoiese como autoprodução de si enquanto condição 

natural do ser vivo. 

 

 

 

 

  
 

            

           Imagem 45: 

           Poética  

           de sangue 

           Fonte: 

           Rastros, de  

           Ricardo  

           Alvarenga, 

           2013. 
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Imagem 46: Produzir a si mesmo 

Fonte: Autopoiese, fotografias e performance de Ricardo Alvarenga, registros de Peruzzo, 2013. 
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 Pensando na operacionalidade cíclica da natureza e do processo auto gestativo do 

organismo, na obra, por fotografias e performance, a cabeça-tufo se transforma em tufos-

cabeça e se produzem mutuamente. Emaranhados do cabelo do artista, recolhidos por 

quatro anos em sua ritualização cotidiana dos banhos, se fazem elemento poético e 

escultura que ora vira uma bolsa acolhedora, ora uma máscara que desenha um sujeito 

arostificado. Os créditos das fotografias são de Alex Oliveira, e os do vídeo-performance 

que circula durante a exposição, de Paula Carneiro Dias. 

 Essa é uma obra que invoca em sua estética uma subjetividade das vísceras, 

existência que não se sujeita a um rosto e aos estratos sociais codificadores do eu. 

Ressignifica de diversas formas imagens de corpo, possíveis territórios existenciais a partir 

da ideia de um ser derivático, errante de si e pela perda de traços que o marquem, livre para 

produzir-se incansavelmente. Como na autopoiese da microbiologia, de que tratamos e de 

cuja obra referencia, autoprodução de si como condição natural do ser vivo, processo 

autoprotetivo e de perpetuação, germe da criação. 

  As poéticas visuais de Ricardo, sejam voltadas a uma potência do relacional com o 

espaço e com os que dele se ocupam e atravessam, sejam em certos conceitos estéticos 

voltados ao estranhamento por uma ruptura entre os signos e suas previsíveis 

correspondências significantes (o que pode um cabelo enquanto corpo que é?), inspiram 

criar um corpo outro, cria outros pertencimentos ao corpo que inventa, seja um corpo-

árvore, um corpo-sem-rosto, uma cara sugerida a um pingo de sangue... Ressignificam a 

imagem no micro para alargar possíveis modos de vida outros, pela criação de corpos 

singulares, sugere a irrupção de subjetividades também singulares. 

 O mesmo ocorre com Jesus 3:30pm - One Year Performance, é um acontecimento 

esquivo de categorizações. Por imagens, formas e andanças engendradas por um corpo, 

inventa amorfismos, desterritorializações, atemporalidades: durante um ano (2012-2013), o 

artista Ricardo Alvarenga se vestiu de Jesus todos os dias, sempre às 3:30h (horário em que 

Cristo morreu e em que o artista nasceu) e peregrinou pelas ruas da cidade de Salvador. 

Desta intervenção messiânica nasceram as 365 foto-performances, enredadas à nossa trama 

teórico-filosófica até aqui. 

 A primeira grande marca subversiva desta corpografia e das foto-performances 

resultantes dela, está no embate criativo e alternativo a uma cristalizada iconografia 

religiosa, sobretudo, pelo fato de ser a cultura brasileira e baiana marcadamente constituída 

pela simbologia cristológica. A religião cristã se fundamentou há muito pelo apelo visual e 

simbologia indumentária que representa a presença de Cristo, nas imagens das cenas e 
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passagens bíblicas e nos rituais consagrados pela história e cultura ocidental judaico-cristã: 

a última ceia, o calvário, a crucificação, a ressureição, a aparição de Cristo à virgem, 

muitos dos atos que marcam a passagem deste Deus entre os homens, são carnalizados na 

memória coletiva dos fiéis (e até dos apáticos à crença) via signos, imagens, objetos e 

artefatos. O litúrgico e o místico de outrora se fazem comunicacionais à 

contemporaneidade por meio do visível das imagens. 

 O que Ricardo faz, ao ressignificar a subjetividade de Cristo, é ação micropolítica, 

molecular, justamente porque o enfrentamento à identidade de Cristo e a certos dogmas do 

cristianismo e protestantismo se dão pela apropriação da mesma iconografia religiosa, mas 

forjada sob ações diferentes, detalhes que geram deslocamento de sentido. O artista se 

utiliza da aparência que tem, semelhante a do Cristo ocidental, da idade que tem, a mesma 

de quando Cristo morreu, da performatividade vestimentar de Cristo, para por similitudes à 

ele, desconstruí-lo, refazê-lo, criar um Jesus-outro tramado dos signos de um Jesus-em-si. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Imagem 47: A imagem e semelhança 

Fonte: Foto 325 de Jesus 3:30, de/por Ricardo Alvarenga, reedição própria autora, 2013. 
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 Uma abertura de possibilidade de criação de sentido outro se abre quando na ação, 

o artista brinca e cria situações a partir de uma questão fundamental à iconografia religiosa 

na imagem de Cristo: a questão da transmutação do corpo. Um dos maiores dogmas do 

Cristianismo relacionados à entidade de Jesus Cristo, é o da encarnação de um Deus, uma 

vez que a pessoa de Cristo é matéria viva de um Deus espiritual atribuído a um corpo 

humano. O que fez possível, para o entendimento teológico bíblico, a salvação como 

amparo aos homens, foi a vinda de um Deus sob a carnagem humana – Jesus Cristo, a 

experiência de, sendo Deus, mas com desejos, dores, experiências e corpo mortais, 

permanecer puro do pecado, resiliente ao instinto de homem falho, pecador. A alteridade 

entre a entidade divina e o humano, consiste, portanto, para a crença cristã, no 

compartilhamento da experiência da vida e da morte por um corpo no mundo, como na 

passagem bíblica: “eis que o verbo se fez carne, e tudo se fez novo”. 

 Da mesma forma, o Cristo inventado por Ricardo se perfaz quando suas ações são 

sensivelmente compartilhadas nas ruas, quando faz caminhos corriqueiros aos traçados 

pelos passantes, quando age demasiado humano assim como tantos outros mortais à deriva 

de seus cotidianos. A transmutação do corpo neste sentido é inversa à que realizara Cristo, 

aos olhares teológicos, quando de sua passagem na Terra. É que este Cristo encarnado no 

corpo de homem revela por gestos os atributos do humano e não do Deus, seu desejo, ao 

contrário de ser negado, é constitutivo de sua existência e pertencimento no mundo. É 

Jesus-vadio, Jesus-viado, Jesus-errante, Jesus-profano-desejante.  

 Utilizam-se igualmente, Ricardo e as religiões, da hierofania, ou seja, de 

mecanismos que dão vida à realidade sagrada, a partir de manifestações: a representação 

do sagrado e espiritual pela ordem do terreno e do profano, como único meio possível e 

sua inteligibilidade no mundo. A encarnação de Deus na pessoa de Jesus Cristo é marca 

suprema deste processo. É neste sentido que o corpo se faz lugar intersticial entre o 

sagrado e o profano, a sacralidade é transcrita ao homem, pela ritualização de suas práticas 

do corpo enquanto morada do espírito, o que define a santidade ao homem pecador é, 

justamente, a consagração da própria vida humana em seus atos diários. Dessa maneira, 

sagrado e profano, constituem duas modalidades de ser no mundo, antagônicas situações 

existências assumidas pelo homem no único espaço pertinente para tal: o seu corpo.  

 Ancorados à dimensão de um corpo que abarca lugar e de um lugar que é, 

inegociavelmente corporado (corpo-lugar), temos então na capacidade da hierofania, uma 

sacralização do espaço, uma conjuntura sagrada do mundo. No comparativo da experiência 

do espaço sagrado e do profano, para Mircea Eliade, temos: 
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A revelação de um espaço sagrado permite que se obtenha um „ponto fixo‟, 

possibilitando, portanto, a orientação na homogeneidade caótica, a fundação do 

mundo‟, o viver real. A experiência profana, ao contrário, mantém a 

homogeneidade e, portanto, a relatividade do espaço. Já não é possível nenhuma 

verdadeira orientação, porque o „ponto fixo‟ já não goza de um estatuto 

ontológico único; aparece e desaparece segundo as necessidades diárias. A bem 

dizer, já não há „Mundo‟, há apenas fragmentos de um universo fragmentado, 

massa amorfa de uma infinitude de „lugares‟ mais ou menos neutros onde o 

homem se move, forçado pelas obrigações de toda existência integrada numa 

sociedade [...] (ELIADE, 1992, p. 18). 

  

 Aplicando esta concepção do espaço sacralizado à performatividade em Jesus 3:30, 

é possível notar que, se há uma homogeneização dos espaços profanos ou, ampliemos, não 

religiosos, por meio da envoltura à cotidianidade e suas necessidades operantes, e se há, ao 

contrário, nos espaços sagrados uma marcação de fixidez – a igreja é ponto central de 

sacralidade, diferente da rua, por exemplo – um Jesus que transita pelos espaços sagrados, 

profanos, comuns, agindo à contramão de seus estigmas sagrados, fissura tais marcas 

antagônicas entre o homogêneo e o heterogêneo, entre o caótico e o delimitado, o fixo e o 

instável, porque ao singularizar a própria hierofania de sua existência, singulariza também 

as espacialidades enquanto peregrina. 

 Quando o que torna um espaço sagrado, qualitativamente marcado por seu ritual 

também sagrado, é desbancado por um ato não sagrado, (por vezes profanos ou 

simplesmente banais) tem-se a desmistificação deste espaço e, portanto uma ruptura de sua 

fixidez. Invoca a criação de outros regimes de espacialidade pelo dissenso imagético: Se 

Jesus 3:30 está num sanitário público, a pane visual está no fato de Jesus não pertencer a 

este espaço, mas também se ele está dentro da igreja católica e toca uma mulher 

vestimentada de santa, a confusão consiste no fato de sua ação não ser compatível à marca 

de sua existência divina. Nos dois casos, seja o espaço sagrado ou ordinário, o elemento do 

não pertencimento é cume da produção de outros modos de se espacializar, criar lugares. 

  Nota-se, em consonância, ser a corpografia de Ricardo Alvarenga, ação direta 

qualificadora de novos sentidos dados aos lugares inertes da cidade, além de potência 

comunicacional para tal qualificação, já que em peregrinação lançada às ruas, à deriva 

cotidiana dos transeuntes de um espaço urbano, compartilha imagens de estranheza de uma 

subjetividade outra, evidencia territórios de não pertencimento, instiga pensar existências 

fronteiriças, faz nítidas fronteiras invisíveis e derruba tantas outras reais e subjetivas. 
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3.2 Foto-performances  

por uma singularização da subjetividade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

 

 

      Imagem 48: Jesus não vota, justifica. 

      Fonte: Foto 122 de Jesus 3:30, 

      por Alex Oliveira, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Imagem 49: Jesus Cidadão 

Fonte: foto 101 de  

Jesus 3:30,  

por Alex Oliveira, 

2012. 

 

 

 

 

 
 

 

         Imagem 50: Santa ceia 

         Fonte: Foto 27 de Jesus 3:30, 

         por Guarany Lavor, 

         com Ana Reis, Castor de  

         Assunção e Guarany Lavor, 

         2012. 
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   Imagem 51: Nos céus 

   Fonte: Foto 06 de Jesus 3:30, 

   tirada pela aeromoça do vôo, 

   2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

           

 

          Imagem 52: 

           Jesus Vive 

          Fonte: Foto 87 de 

          Jesus 3:30, por  

          Nicolás   

          Albuquerque e 

          Cíntia Guedes, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Imagem 53: Aparecida 

Fonte: Foto 106 de Jesus 3:30, 

por Alex Oliveira, com 

Michelle Mattiuzzi, 2012. 
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          Imagem 54: Finados 

          Fonte: Foto de Jesus 

          3:30  por Jacob  

          Alves e Paula  

          Carneiro Dias, 2012. 

          Reedição própria 

          autora.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Imagem 55: Jesus Ciclista 

Fonte: Foto 20 de Jesus 3:30, 

por Magr Is, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Imagem 56: 

           Down Load 

           Fonte: Foto 

           245 de  

           Jesus 3:30, 

           por Ricardo 

           Alvarenga, 

           2013. 
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 A foto-performance é linguagem artística que, seja pela técnica de colagem, 

montagem ou mise-en-scène, toma a produção de imagem a partir do suporte do corpo em 

movimento, de modo a conferir autonomia discursiva à ação para além do enquadramento 

estático que a representa. No caso das foto-performances de Jesus 3:30pm – One Year 

Performance, especificamente, a mise-en-scène se dá de forma peculiar dado ao fato da 

encenação performática voltada à câmera, apesar de sempre contaminada pelo olhar 

externo e desnaturalizador de uma objetiva, está envolta por uma cotidianidade do 

existente Ricardo Alvarenga. 

 Acontece que muitas das foto-performances enredadas até aqui, marcam não mero 

feito artístico expositivo, mercadológico e de objeto permanente, mas uma experimentação 

que durou um ano e que é interstício entre as práticas ordinárias do Ricardo Alvarenga no 

seu espaço vivido, e a sobreposição de um personagem Jesus-outro encarnado no mesmo 

corpo, tempo e espaço vividos por Ricardo. O traço de estranheza criador de imagens 

transgressoras de cidade está, justamente, na colagem de uma performance vestimentar de 

Jesus Cristo, nos hábitos, lida e trivialidades de Ricardo, não o contrário. Se tais foto-

performances são uma obra, elas o são enquanto imagens experimentais do vivido e se 

Jesus-Deus é o personagem desta obra, ele só o é, forjado pelos passos dados e 

visceralidades do corpo Ricardo-Humano. 

 Talvez, do inesgotável legado do movimento arte-vida deixado para as feituras 

artísticas contemporâneas, o mais intenso e fulminante seja, para além da premissa de fazer 

da própria vida uma obra de arte, o ânimo de inventar uma existência gerada pelo lugar 

comum entre o personagem e a pessoa, de fundar uma temporalidade totalmente outra, a 

partir da dissolução imagética de uma entidade sacralizada com a vulnerabilidade e 

promiscuidade do humano, num só corpo, e de operar fissuras nos sistemas da 

espacialidade, pelo compartilhamento social de tais estranhezas.  

  A foto-performance enquanto gênero da arte visual é concebida para ser 

propositadamente dotada de certa eficácia emblemática, voltada a criação de imagens táteis 

em que o estático é capaz de referenciar a dinâmica quando de sua captura e com isto 

produzir sensações físicas, psíquicas, além das inquietações do momento mesmo de seu 

acontecimento, como no caso de Jesus 3:30, o rasgo estético que perfura o cotidiano dos 

passantes da rua e os envolve em um compartilhamento de presenças, uma espécie de ritual 

antropológico. Criam pensamento, tempo, imagem e espaço outros, o Jesus inventado pelo 

corpo do artista, e o apreendido por aquele que vê e que também o inventa a partir do 

repertório gerido pelo afeto, mesmo que de estranhamento. 
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 Por exemplo, no caso das imagens 48 e 49 (Jesus não vota, justifica e Jesus-

Cidadão) – e aqui uma leitura que pode divergir, inclusive, da intenção do artista quando 

da concepção conceitual da corpografia, dado o fecundo campo de possibilidades de 

sensações e interpretações - o simples aparecer de um corpo vestimentar diferente, que 

remete à pessoa de Cristo, atravessa e subverte os fluxos de funcionamento de uma sessão 

eleitoral, no momento da concepção da imagem de um Jesus que vota, porque evidencia 

contradições de significâncias num mesmo lugar: Contradições incitadas por imagem e 

movimento - um cristo que para muitos é entidade divina, pode simbolizar um afronte ao 

Estado e seus lugares enrijecidos, um sarcástico revide por uma inversão inferencial das 

figuras de poder – o divino e o humano, o místico e o tecnocrático. 

 É possível, no vasto âmbito da interpretação, remeter a imagem até mesmo a uma 

crítica à falsa laicização do Estado, quando metaforicamente um deus ocupa espaço e 

atenção de tamanha solenidade institucional; contradição pela provável sensação que a 

ação causa aos que a percebem enquanto ato de “brincadeira”, como cena engraçada 

incorporada a um lugar e momento tão adornado de rito, cerimônia, seriedade e 

formalidade. 

 Ou, no lugar intersticial entre os atos de Ricardo, o cidadão que vota, e a imagem 

adornada de Jesus com a significância a que está arraigada no senso comum de uma 

sociedade constituída da cultura cristã, rompe o sistema de produção de sentido daquele 

espaço socializado (a zona eleitoral) por reificar a imagem de um corpo tido como sagrado, 

quando em performatividade de um ato estritamente político e citadino que é o voto. 

 Talvez a performance dessas duas imagens (48 e 49) e a corpografia enquanto 

acontecimento, tenha suscitado risos velados, insights de liberação de gestos corpóreos 

antes reprimidos, burburinhos nas filas e na sala de seção – entornos constituídos pelos 

critérios do silêncio e da solenidade;  sensação de inquietação (vê-se na feição dos 

mesários) por se deparar com um Jesus que, contraditoriamente vota, possui 

responsabilidade de cumprimento de lei e obrigatoriedade, como qualquer brasileiro sujeito 

à coerções caso não as cumpra, jesus-cidadão, jesus-mortal, corpo que, ao representar 

Jesus, transgride a própria identidade ou essência daquilo que representa. 

 A ação direta Jesus não vota, justifica e Jesus-Cidadão exerce uma micropolítica 

quando por agenciamento de experimentação na criação de um corpo que desbanca 

significâncias codificadas à representação que as enclausura, compartilha uma 

singularização do sujeito de Cristo e com isso subverte os sistemas de decodificação do 

lugar vivenciado e os mecanismos de captira do comportamento dos sujeitos intrínsecos ao  
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ao espaço e sua prática social. Na ação que envolve a foto-performance Santa Ceia 

(imagem 50), a exemplo da ação micropolítica pelo processo de singularização da 

subjetividade em Jesus 3:30, vê-se uma fissura da experiência estética criadora de sentido 

e de lugar: por imagens, nela o artista-existente também se revela corpo co-habitante de 

dois sujeitos – a personagem Jesus e o homem real Ricardo. Eles simultaneamente sentam 

a mesa, o homem que desfruta da intimidade de um almoço entre amigos, e este Jesus-

outro que simula sua ceia.  

 Desconstrói, para si e no encontro com o outro (seja com os sentados à mesa ou 

com os que, como nós, observamos a distância) a fórmula rígida em que uma única 

personalidade, de identidade essencial, imanente, pronta e acabada, habita fixamente um 

corpo. Temos em consonância a postulada crítica da tripartição do sujeito em substância, 

representação e identidade, e da dicotomia entre consciência e inconsciência, corpo e alma, 

um ser fragmentário, de subjetividade desterritorializada. 

 É neste jogo entre o que se é e não se é, ou, como no existencialismo sartreano, é 

neste ser-a-maneira-de-não-ser que assumimos a nossa condição indefinida, que aceitamos 

lidar com o abismo da incerteza daquilo que se é, já que somos constantes feituras de nós 

mesmos e desenhamos múltiplas personagens com a nossa corporalidade. Um corpo 

espaçante, auto-poiético que no enfrentamento da realidade de seu mundo, inventa de si, 

sujeitos outros em constante diálogo com os lugares ocupados. Formula imageticamente o 

ato de negar as rostificações hegemônicas de um sujeito codificado, se institui fluxo 

metamórfico de existência, subjetividade peregrina, errática, dançante.  

 Opera modos autônomos de pertencimento pelo choque de signos que transcende 

de suas faíscas, uma temporalidade e espacialidade singulares, em acordo com a assertiva 

de Aurélie Chêne em Corpos e Cenários Urbanos:   

 

O olho inventa e reinventa passagens; caminhos ou mesmo tempo individuais e 

coletivos através do emaranhado tangível das imagens mentais e materiais [...] 

experimentamos no cotidiano a percepção simultânea de realidades 

movimentadas e de ficções agenciadas por intermédio das quais o corpo ora se 

revela ora se dissimula na pose, notadamente fotográfica. (JACQUES; JUEDY, 

2006, p. 149). 

 

 

 Na criação de paisagens múltiplas da corpografia de Ricardo Alvarenga, 

representada nas foto-performances, a grande potência ressignificadora do espaço está, 

portanto, na contraposição dos signos a seus significados, em interpretar a imagem de 

Cristo em desacordo ao que ela ideologicamente e dogmaticamente representa, ou utilizar 



117 
 

um signo fixo em um espaço cujos signos pertencentes geram conflito de imagens e com 

isto o compartilhamento de singularização da presença. 

  Quando, por exemplo, na imagem 51 – Nos Céus, em que entendemos uma 

singularização da presença, por meio da associação que recai à imagem de um deus 

judaico-cristão a seu poder onipresente: se a imagem infere a um deus que possui a 

propriedade divina de está em todas as partes e lugares e esta ação convoca a imagem deste 

mesmo deus dentro de um avião, junto aos que vivenciam a necessidade do deslocamento e 

a restrição de ser matéria passível de ocupar um único espaço físico, há uma simbólica 

ruptura que dessacraliza a divindade enquanto resignifica a trivialidade humana. 

 Opera, a partir da presença, uma dupla singularização: a do status de Deus, por 

retratá-lo como um de nós, vulnerável às necessidades orgânicas de um corpo de carne e 

osso, cuja presença habita os lugares pela sua materialidade corpórea; e a de evidenciar 

como lugar comum o corpo – somos, inevitavelmente ligados pela empatia de nos 

sabermos ocupação esgotada na matéria do corpo. É a reificação de uma onipresença 

divina quem revela o óbvio obscurecido pela repetição do cotidiano e das ações ordinárias 

da vida: somos igualmente enquanto corpo, presença.   

 São em moleculares agenciamentos de experimentação que a ação do detalhe, a 

minúcia de uma performatividade inusitada renegam a passividade quanto à construção de 

sentido daquilo que se é e retoma uma responsabilidade ética e política sobre o sentido do 

ocupar, do habitar e do viver, potência micropolítica de transformação social pela gênese 

do lugar comum.  

 Essa ação que durou um ano foi possível graças ao seu formato não institucional, 

em que o artista contou com sua rede de artistas amigos, seja na composição de cenas e 

paisagens, seja na poética visual das foto-performances ou montagem vestimentar e 

concepção corpográfica. É interessante ressaltar que a maioria das fotografias é de autoria 

do artista visual Alex Oliveira, companheiro de Ricardo Alvarenga e que este é um detalhe 

também constituinte de Jesus 3:30pm: a afetividade de sua feitura, seja a da relação do 

casal ou de amigos que compartilham, por vezes, um cotidiano de vizinhança, envolve a 

existência do Ricardo vivente e de seu Jesus inventado, 

 Na imagem 52 e 53, por exemplo, Jesus Vive e Aparecida, a composição ganha 

sentido pela presença das mulheres negras que compõem uma sigularidade. Uma, a 

imagem de uma santa cujos seios são tocados pelas mãos de um Deus feito carne na Terra 

e a outra, uma Nossa Senhora da Aparecida e Jesus invadindo a igreja católica, cuja 

representação dessas entidades só se dá através de inanimadas estátuas de madeira fincadas 
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nos altares ou inertes imagens afixadas nas paredes. A simbologia ultrapassa o símbolo que 

a comporta e ganha um corpo, um corpo negro de mulher, uma forma humana de deuses. 

 Singularizam por forjar um desejo a um corpo imediatamente referenciado como 

santo, cuja santidade culminou no ato de se abster dos prazeres carnais mesmo em corpo de 

homem e vivendo entre eles, como em Jesus Vive, e por carnalizarem uma presença que é 

invocada apenas via representação por imagens ou objetos, como em Aparecida. 

Subvertem igualmente uma relação de subordinação aos preceitos morais hegemônicos do 

espaço, seja a partir do usufruto da nudez em via pública, seja a partir da presença 

imprevisível em espaço religioso. Um agenciamento cuja dimensão afetiva sutil, está na 

inquietação de um senso comum ético e moral de parte da comunidade que o presencia. 

 As imagens tanto propiciam a partilha de um mundo comum – a rua, a igreja, a 

figura de entidades íntimas do repertório afetivo baiano, Jesus e Nossa Senhora Aparecida 

– quanto evidenciam um lugar não comum, ao contrariarem previsíveis correlações de 

juízo de valor voltadas às figuras representadas e aos espaços que ocupam. Por um acordo 

entre os signos (a significância universal do que vem a ser a imagem de Jesus, da 

Aparecida), pincelam significados antagônicos e singulares em relação ao sujeito e seu 

sistema dominante de representação (o desejo de Jesus, a nudez da Nossa Senhora, o toque 

entre santos, o altar de corpo e não de imagem).  

 É o que acontece também na imagem 54, Finados, em que no cemitério de um 

bairro periférico, no dia de Finados, momento simbólico para a liturgia e cultura cristã de 

introspecção e rememoração aos que da Terra partiram; a presença de um Jesus, que 

ressuscitou dentre os mortos, ainda que representado por um homem, instaura uma afronta 

estética naquela ambientação, data e marcas simbólicas que elas representam. Se a 

produção de um senso de realidade é gerado a partir da comunicabilidade intersubjetiva 

que produz um senso comum, então, a interrupção dessa lógica, pela criação de imagens de 

estranhamento que afrontam este senso comum, pode, por moleculares rachaduras, gerir 

um outro senso de realidade, instaurar outros mundos na carne do sensível. 

 O compartilhamento de uma experiência intrigante como esta, que afeta 

inquietação, enjeitamento, qualquer empatia que seja, funda, por meio de um litígio no 

campo estético-moral, um regime de ficcionalização do real. O personagem Jesus não só se 

utiliza da cena real da vida como a torna, por instantes, ficção fílmica, imaginativa, surreal. 

Desmaterializa muitos signos enrijecidos da cultura cristã, pelo ato oposto de materializar 

em corpo, a presença acorpórea de um Deus. Jesus 3:30 é ação por singularizar 

subjetividades, justamente quando instiga certa comunicabilidade dos sentidos a partir da 
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dissonância, do contraditório, do antagônico à ordem prevista. É a introdução meticulosa 

de um dissenso que subscreve nossa relação com o mundo e constitui uma pluralidade do 

sentido dado a ele. 

 A imagem 55, Jesus Ciclista, revela a dimensão corpográfica da ação em análise, a 

criação de lugares a partir de um corpo-lugar, inventivo em espaçar no sensível os campos 

e territórios físicos da cidade, de regenerar o social de uma cenografia urbana ao fundar 

uma marca de imprevisibilidade sobre o território e ao desbancar as rígidas e 

estigmatizadas inferências entre um sujeito de enunciação e o enunciado que representa, ao 

desmistificar o status da própria representação quando geri realidades via sensação, 

experiência. A esfera política de se cartografar a cidade no/pelo corpo, reside aqui na 

transmissão via imagens de um questionamento dos estereótipos, na reivindicação por uma 

postura crítica do próprio olhar, ou na evidência de estigmas de dominação até então 

maculados. 

 Como assegura Jacques Rancière (2010, p. 100), “as imagens da arte não fornecem 

armas de combate. Contribuem para desenhar configurações novas do visível, do dizível e 

do pensável e, por isso mesmo, uma paisagem nova do possível”.  Segundo ele, a política 

da imagem não deve se amparar necessariamente no representacional para corrigir 

costumes e pensamentos, mas opera, ao contrário, na suspensão de toda relação 

determinável advinda desta representação e de uma esperada confluência entre a intenção 

do artista e o olhar do espectador. 

 Quando Ricardo Alvarenga se utiliza de um adereço que marca a personificação de 

Jesus, e neste ponto, se utiliza do sistema representacional de imagem, o faz causando 

efeito destoante do costumeiramente empenhado pelo ato de representar, já que, quando 

reconfigura este corpo-Jesus atuando em práticas contemporâneas, profanas, citadinas, 

banais, subverte o representado e o descola de sua normativa e imposta significância. A 

criação de imagem enquanto ato político não necessita ser, restritamente, reduzida a um 

texto óbvio entre causa e efeito, ou forma e sentido, nem ser via sempre pacífica e imediata 

de produção do comum. Pode, ao contrário, restaurar um elo de ligação entre o 

subalternizado e certo espírito de insubmissão à ordem operante de uma cidade, por meio 

de afetos expressos pelo humor, pelo asco, desapreço, escárnio. Assim como sustenta 

Mondzain (2011, p. 110): 

 

A arte não deve visar uma transformação do mundo, mas da relação entre os 

sujeitos que constroem e partilham um mundo. Qualquer poder de transformação 

supõe uma redistribuição imaginária dos lugares, uma mobilidade ininterrupta 

das situações subjetivantes. 
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 Se as mudanças no campo molar do social se articulam na nutrição das fissuras 

moleculares da cotidianidade dentro dos espaços comuns de cidade, a formulação de uma 

subjetividade singular manifesta-se no campo do relacional, na latente feitora de possíveis, 

chamada experiência – potência motriz a reconfigurar regimes de visibilidades, fundar 

inteligibilidade aos regimes invisíveis e alargar os modos autônomos de produção de 

sentido do espaço encarnado de existência.  

 

3.3 Obranúncio: Sexualidades encarnadas   

 

 

 

  

  

  

  

 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagem 57: A paixão de Cristo 

Fonte: Foto 245, de Jesus 3:30, com Alex Oliveira, 2013. 

 

 

 Em fevereiro de 2014, na cidade de Vitória da Conquista, sudoeste baiano, os 

artistas e militantes Nubia Neves, Rayza Lelis, Vinícius Gil, George Neri, Alex Oliveira e 

Ricardo Alvarenga, estamparam fotografias em outdoors, numa ação chamada 
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Obranúncio, projeto contemplado pelo edital da Fundação Cultural do Estado da Bahia 

(FUNCEB). Dentre as fotografias estampadas nas vias principais da cidade, destacou-se 

esta da imagem 49, denominada A Paixão de Cristo. 

 O Obranúncio repensa a linguagem fotográfica ao lança-la num outdoor, que se 

tornou meio quase exclusivamente publicitário. A ação foi movida justamente pela 

inquietação quanto ao lugar invasivo que a estética capitalista mercadológica ocupa no 

cotidiano dos passantes de uma urbe. Pouco depois de pregada no outdoor, a obra foi 

totalmente deteriorada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 58: Políticas da imagem 

Fonte:Projeto Obranúncio realizado por Nubia Neves, Rayza Lelis, Vinícius Gil, George Neri, Alex Oliveira 

e Ricardo Alvarenga, fotografias de Anderson Oliveira, 2014. 



122 
 

 A obra deteriorada é indício de que a intervenção causou um impacto político-

social, de que geriu um afeto – mesmo que o de inquietação, desconforto, intolerância – 

capaz de ressaltar o dissenso encoberto por muros brancos, adormecido em signos das 

cidades que fingem não ser ocupada por corpos dissidentes. Um Jesus des-viado, 

corporado no mundo, encarnado de desejo, é uma fissura de democratização estética da 

rua, estas foto-performances são como farpas de uma visibilidade de corpos abjetos, de 

atores sociais marginalizados do processo de construção simbólica da cidade. Este corpo 

de Cristo que é reinventado, reivindica seu espaço na estética urbana e na poética do 

cotidiano dos que o contemplam ou o rechaçam. 

 Em Levantes, Didi-Huberman (2017), por uma exposição de pinturas, fotografias, 

documentos e instalações, analisa a forma e poética de vários movimentos e levantes 

políticos, a partir da escuta aos gestos e ações de corpos que não se subordinam aos 

poderes absolutos.  Para ele, um levante e o gesto que o pressupõe, é a sobrevivência do 

desejo num espaço criado com o ânimo de coagi-lo à neutralidade. Um levante pode se dá 

por um grande ato de protesto assim como por um minúsculo gesto, ainda que de recuo. 

 Destaca o acerto de Henri Michaux: não se pode protagonizar um levante “sem 

atirar as próprias dores pelas bordas afora e seguir, junto com outros, a dinâmica desse 

sofrimento capaz de virar o mundo inteiro de ponta-cabeça.” Um gesto de transgressão é 

como “atirar seu fardo por cima da cabeça, é sair de seu buraco”. (DIDI-HUBERMAN, 

2017, p. 309-310). Assim sendo, pensamos o urbano não apenas como lugar afirmativo de 

si, mas constitutivo, não como adorno ao corpo, mas como corpo. E se um gesto de 

transgressão concede ao corpo que o pratica, tirar um peso de si, sair do buraco, para o 

concreto no qual está inscrito, ele chega como um furo, um rasgo semiótico nas imagens e 

temporalidades dominadas por um processo de higienização social dos corpos. 

 Esse termo – higienização social dos corpos – bastante cunhado pela antropologia 

social, diz respeito, implicado no contexto das cidades contemporâneas, a toda e qualquer 

política higienista de construção e revitalização das cidades: Processos como a 

colonização, escravidão, a atual gentrificação e privatização dos espaços públicos são, de 

certa forma, exemplos de tais políticas higienistas voltadas à segregação de corpos tidos 

como abjetos, marcantes em toda história cívica brasileira. 

 A confrontação do que foi o Obranúncio, respondida pela conspurcação da obra, 

evidencia o incômodo causado quando uma ação, carnaliza em imagens, sexualidades 

pulsantes reais, porém postas a um lugar de inexistência pelos aparatos de silenciamento de 

suas narrativas, através de uma produção hegemônica de imagens e sentido de cidade. 
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Quando, ironicamente, a paixão de Cristo,  é representada pela cena de um amor 

homoafetivo, quando Jesus é desenhado em um corpo desejante, para além do desejo que é 

moralmente axiomatizado no território de uma normalidade, de uma ordem, ele passa a ser 

rechaçado e sua imagem, como aconteceu em Vitória da Conquista, parece precisar deixar 

de existir, pois ela dá carne a um sujeito não unificado pelos modos lineares e progressivos 

de uma higienização social dos corpos. 

 Nossa interpretação não reduz condicionar o dissenso como sendo causado 

exclusivamente pela presença do corpo de pessoas trans, travestis, gays, mulheres, e tantos 

outros territórios existenciais minoritários. Apesar de sabermos da urgência dos contornos 

identitários que abarcam essas existências, para firmarem lugares em disputas no campo 

dos Direitos e no campo da representatividade ante as políticas públicas e os cargos de 

poder, nosso ânimo permeia perceber tal dissenso no lugar fragmentado do não 

pertencimento: não se trata apenas de um beijo gay, mas de uma paixão outra de Cristo, de 

um sujeito cambiante, difuso, em certa medida amórfico.  

 Cabe, nesse caso, entender os reajustes e rearranjamentos que causam a imagem ao 

entorno social, como sendo oriundos de interseccionais estranhezas. É como um “corpo em 

crise” da Eliane Robert Moraes (2002, p. 62), aquele fragmentado, não codificado pela 

descrição realista e representações figurativas, um corpo “totalmente desprovido de 

dimensões estáveis”, que ratifica por imagens, o desejo ao caos, o decompor, o dispersar da 

subjetividade humana, tão expressivos na estética modernista e que, de acordo com a 

autora, é como atesta Bataille: “um poder de „alterar os objetos com uma violência até 

então desconhecida‟. (BATAILLE apud MORAES, 2002, p. 60). 

  

3.4 Efêmeras considerações ou o dissenso estético-político de um corpo-lugar trans-

eunte des-viado 
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Imagem 59: Trans-eunte des-viado 

Fonte: Foto 31 de Jesus 3:30, de Ricardo Alvarenga, por Ana Reis, 2012. 

 

 

 O âmbito comunicacional que faz da corpografia Jesus 3:30pm – One Year 

Perforrmance uma ação política, emergente de transformações a partir do 

compartilhamento de experiências do lugar vivido, se expressa, sobretudo, por meio de um 

dissenso. Para Rancière (2010) este desentendimento – dissenso – é justo a característica 

essencial de uma base estética da política. Essa dimensão que tange o dissenso e que tanto 

ocupa as feituras de Ricardo Alvarenga, parte da constante possibilidade de reconfiguração 

das relações que circunscrevem um ser em comum. 

 Acontece que esse ser comum ou lugar comum, é regido por elementos 

extradiscursivos, que estão além e antes deles – entendendo discurso em sua dimensão não 

apenas falada, mas como expressão inclusive gestual – e que determinam quem pode ou 

não se expressar, quem faz parte deste comum ou dele é interditado. Neste sentido, o que 

configura, portanto, essa base estética da política são, para Ranciére ( 2010, p.5-6) “as lutas 

para transpor a barreira entre linguagens e mundos, na reivindicação de acesso à linguagem 

comum e ao discurso na comunidade, provocando uma ruptura das leis naturais de 

gravitação dos corpos sociais”. 

 Quando em suas peregrin-ações pela cidade, às 3:30hs onde quer que passe, o 

Jesus-Outro inventado pelo artista, torna visível o que está encoberto, desvela violências 

cujas marcas foram apagadas, estampa corpos não quistos, faz dos “sem parte” no comum 

totalizante, participantes de um comum criado por atritos, furos por imagens, rasgos de 

estranhamento. Faz-se dissenso estético-moral, por, na base estética da política, gerar um 
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conflito estruturado na partilha do sensível – no lugar mesmo da experiência 

compartilhada.  

 Este corpo-lugar errante é combativo e resistente por alcançar uma dada 

distribuição do sensível (a forma como os signos se organizam nos cenários da cidade, a 

simbologia que germina dos mais ínfimos traços imagéticos) e transtorná-la, rearranjá-la de 

forma a conceder lugar à corpos, por esta distribuição, exclusos do processo conceptivo. 

Promove a emancipação de narrativas erráticas quando grafa na cidade um corpo-monstro, 

tras-figurado, arrostificado, subjetividade da víscera, caos em carne, e a criação de 

comunidades outras de partilha por ações que destituem o fixo, imutável e binário, como 

únicos sistemas regentes dos sentidos de mundo. 

 A dimensão política que toca a obra conflui da ideia de singularizar o próprio 

comum, em consonância ao que causa o dissenso, ainda às bases do pensamento político 

em Rancière, quando questiona o que e quem fica de fora deste comum, quando duvida das 

formas de um “ser em comum” que mais tende a incorporar diferenças para aniquilá-las, 

do que torna-las partícipes das questões comuns no campo social, já que o comum, embora 

exista enquanto terreno partilhado por todos os que dele se ocupam, o fazem em singulares 

intervalos de lugares, ou seja, há várias cidades dentro da cidade e nelas, há vários 

existentes vagantes de pertencimento. 

 Desta forma, este corpo lugar trans-eunte des-viado do Jesus-Outro de Ricardo 

Alvarenga, em sua criação espasmódica de imagens, no seu processo auto-poiético e 

singularizador de subjetividades, se faz tática de sobrevivência à opressão que só é 

revelada pela constante tensão entre o dissenso e o consenso, entre a normatividade regente 

do comportamento social, subjetividade humana e uma experimentação estético-expressiva 

errática. 

 A micropolítica da corpografia deste artista revela, portanto, possíveis de uma 

comunicabilidade do corpo-lugar, faz da cidade veias de um corpo pulsante de desejo e 

afeto e toma seu corpo espaçante e produtor de sentido da cidade. Dá-se enquanto ritual 

antropológico ao cortar cenas prontas com imagens de estranhamento, ressignificações 

semióticas, imprevisibilidades do sensível, ultrapassa certa propriedade transcritiva da arte 

e ascende enquanto entidade corpórea do comum.  

 Seja pelo compartilhamento de elementos simbólicos e culturais populares, seja 

pelo seu caráter artístico difuso na vida, seja pelo caminhar, que é prática comum a todo 

corpo errante ou pela graça, espanto, riso, asco, qualquer faísca que povoe de afecção o 

espaço, este Jesus sem remissões, delirante, desejante, mortal profano, se faz elemento 
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comunicacional de uma estetização social do lugar vivido, incide na carne do sensível, rito 

coletivo de travessia. Faz-se, enquanto desloca sentidos e temporalidades do cotidiano, 

adesão à práxis política da cidade, não por sua mera aparência afrontosa à moral 

hegemônica, aos modos de vida capitalísticos, mas pela criação de detalhes e moleculares 

campos de compartilhamento e acessibilidades capazes de excitar as classes massificadas 

pela repetição da lida, os transeuntes, subalternizados, corpos abjetos, monstros 

urbanoides, a se apropriarem de seus desejos, força e direitos, por uma coparticipação na 

construção simbólica e de sentido do lugar vivido. 

 O corpo-lugar deste Jesus-Outro não representa nem interpreta o movimento 

errático ou o nomadismo existencial, ele o constitui quando do momento mesmo de sua 

experiência. É singular criação de comum, é comunic-ação brincante, provocativa, sensual 

ligatio entre ser e mundo, corpo e cidade, desejo e política, arte e vida. Traça riscos em si 

ao riscar com o corpo a cidade e dela faz tatuagem na pele, na carne, nos furos da palma 

das mãos, como todo e nenhum corpo errante, existência nômade, rosto sem rosto, 

andarilho, transeunte, ambulante, espírito peregrino, emigrante, sem-teto, em situação de 

rua, cigano, caótico da subjetividade das vísceras, farto de formas, faminto por anonimato, 

morto-vivo de uma cidade massacrante e vivo-morto que dela se foi, mas cujo espírito  a 

ocupa, a esses, de redenção resta a travessia, a fronteira, o não-lugar e o lugar comum, a 

vida da qual a morte é única borda possível, e a morte, cujo território é a vida. A estes, 

resta como salvação inventar a si e ao mundo que os devora e os cospe incessantemente, 

passo depois doutro, como um rosto a desfazer-se  a cada dia que nasce. 
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           Imagem 60: 

           Que a graça 

           e a paz seja 

           convosco. 

           Fonte: Foto 

           de Jesus 

           3:30, de  

           Ricardo  

           Alvarenga, 

           por Alex 

           Oliveira, 

           reedição 

           própria  

           autora,   

           2012. 
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