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Swedenborg narra a história, patética, de um homem que 

no decorrer da vida se propôs ir para o céu; então 

renunciou a todos os prazeres sensuais. Retirou-se para a 

tebaida. Dessa forma, absteve-se de tudo. Rezou, pediu o 

céu. Ou seja, foi se empobrecendo. E quando morre, o que 

acontece? Quando morre chega ao céu, e no céu ninguém 

sabe o que fazer com ele. Dedica-se a acompanhar as 

conversas dos anjos, mas não as compreende. Dedica-se a 

aprender as artes. Dedica-se a escutar tudo. Dedica-se a 

aprender tudo e não consegue, porque se empobreceu. É, 

simplesmente, um homem justo e mentalmente pobre. E 

então lhe concedem como um dom a capacidade de 

projetar uma imagem: o deserto. No deserto, rezava como 

rezava na terra, mas sem se desprender do céu, porque 

sabe que se tornou indigno do céu em decorrência de sua 

penitência, por ter empobrecido sua vida, por ter privado 

dos gozos e dos prazeres da vida, o que tampouco está 

certo (BORGES, 2011, p. 44). 
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RESUMO 

 

A partir do pressuposto da degradação das relações sociais e afetivas, fato perceptível 

nas cidades contemporâneas, visamos pensar uma diferente aproximação da cidade, 

através da produção de uma intervenção urbana com grandezas e miudezas, na cidade 

de Aracaju, para analisar as potencialidades e fraquezas do encontro da artista-

pesquisadora com a arte no urbano e com a própria cidade que habita. A intervenção 

urbana seria produção de uma relação afetiva e singular com a cidade? Que 

sensibilidades, que imagens e que subjetividades podem ser produzidas nesse encontro? 

Trata-se de uma pesquisa-intervenção, que utiliza a metodologia cartográfica, cuja 

fundamentação encontra-se nas ideias de alguns pensadores, tais como Gilles Deleuze, 

Félix Guattari, Espinosa.   

 

Palavras-chave: Intervenção Urbana, Arte, Cidade, Intercessor, Produção de 

subjetividade.  
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ABSTRACT 

 

From the assumption of the degradation of social and emotional relationships, a fact 

apparent in contemporary cities, we aim to think a different approach the city by 

producing an urban intervention with graffiti and small paintings in the city of Aracaju 

to analyze the strengths and weaknesses of an encounter between the artist-researcher 

with the art and with the city. The urban intervention would produce an affective and 

singular relationship with the city? What sensitivities, what images and subjectivities 

can be produced at this encounter? It is a research-intervention, which uses the 

cartographic methodology, whose foundation lies in the ideas of some thinkers such as 

Gilles Deleuze, Félix Guattari, Spinoza. 

 

Keywords: Urban Intervention, Art, City, Intercessor, Production of Subjectivity. 
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1. Introdução: Alguns questionamentos sobre o viver atual 

Começamos esse percurso com a exposição de alguns questionamentos sobre o 

viver atual que impulsionam esta escrita, pois tais entraves encontrados no cotidiano nos 

motivam a encontrar e a produzir diferente, isto é, pontes, parcerias, bons encontros. 

 A rejeição da alteridade e a homogeneização dos modos de viver parece ser o 

objetivo principal do modo de produção capitalístico. O modo de vida humano vem 

experienciando um desgaste que se expressa nas mais diferentes formas de relações 

interpessoais. 

Os modos de vida humanos individuais e coletivos 

evoluem no sentido de uma progressiva deterioração. As 

redes de parentesco tendem a se reduzir ao mínimo, a vida 

doméstica vem sendo gangrenada pelo consumo da mídia, 

a vida conjugal e familiar se encontra frequentemente 

“ossificada” por uma espécie de padronização dos 

comportamentos, as relações de vizinhança estão 

geralmente reduzidas a sua mais pobre expressão... 

(GUATTARI, 1990, p. 7). 

Guattari nos mostra como todos os tipos de relações estão sendo degradadas: 

individual, coletiva, conjugal, familiar, etc. Tal acontecimento é bastante visível nas 

relações afetivas modernas, pois estamos na época das redes sociais, mas o social se 

mostra como um termo limitado, que parece se restringir à internet e aos aplicativos de 

celular – e é refletindo sobre isso que Cristina Souza relembra o livro de Garcia 

Marquez, O amor nos tempos do cólera: 

Mesmo quando existiam os chamados amores urgentes, 

efêmeros, de passagem, eles não passavam sem deixar 

algo de bom, não aconteciam por algo vazio. Não 

aconteciam para inflar o ego dos personagens ou serem 

apenas mais um número – mesmo aqueles que pareciam 

sem propósito tinham sua importância na vida dos 

protagonistas. Era uma época de paixões intensas e 

sentimentos duradouros, mostrando que o amor ultrapassa 

barreiras, idade, doenças, tristeza, solidão (SOUZA, 

2014). 
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Mas agora vivemos O amor nos tempos do Tinder
1
 onde “a oferta [de 

relacionamentos efêmeros] é grande. Não há mais paciência, não existe mais a magia de 

conhecer o outro” (SOUZA, 2014). As pessoas estão cada vez mais se sentindo 

sozinhas, incapazes de se conectar efetivamente e emocionalmente com o outro. A 

conexão fácil é só com a internet e as relações afetivas aparentam estar esvaziadas de 

sentido. A superficialização das relações sociais acarreta em uma distância 

instransponível; observamos, então, na atualidade, um desgaste das relações afetivas.  

A sociedade também percebe o aumento da violência. Ela teme nas ruas a frieza 

e a brutalidade dos seus semelhantes. A insegurança com relação ao outro toma conta 

do corpo, da mente. A sociedade faz alarde da delinquência associando a ela a falta: 

falta de uma família estruturada, falta dos bons costumes, etc. e vinculando, 

enfaticamente, a essa problemática somente soluções repressivas. 

Em relação à violência e à criminalidade, é freqüente e 

cada vez mais, lugar comum, pensar soluções repressivas 

apenas: leis mais rigorosas, penas mais severas, polícia 

mais equipada, prisões de segurança máxima, etc. Quanto 

às causas apontadas, fenômenos negativos são também 

referidos: famílias desestruturadas gerando delinqüentes e 

criminosos, deterioração dos costumes, ausência da 

autoridade paterna, deficiências nos campos da educação, 

da saúde, baixo nível de renda (RAUTER, 2003, p.1). 

O senso comum atribui boa parte do crescimento das mazelas de ordem social à 

ideia da falta de limites que viriam das instituições que regem a sociedade. Supõe então: 

é preciso limites, barreiras! Entretanto, “a imposição de regras coercitivas está fadada ao 

fracasso; apenas tem sucesso na reprodução da delinquência” (Ibidem, p.6). O fato é: 

não falta distâncias... aliás, é um excesso de afastamento que cria essa falta de afeto, que 

inabilita ver o outro como também ser sensível. Mas incapazes de ver além das soluções 

repressivas – tão propagadas pela mídia – a sociedade segue com as relações sociais 

fragilizadas em todos os âmbitos, o que no limite chega à violência. 

Tais deteriorações também se expressam, certamente, no sofrimento psíquico. 

“A epidemia de doença mental” com o subtítulo “Por que cresce assombrosamente o 

                                                             
1
  Tinder é um aplicativo de relacionamento para smarthphones ou tablets que cruza 

informações do Facebook e localiza alvos geograficamente próximos. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Facebook
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número de pessoas com transtornos mentais e de pacientes tratados com antidepressivos 

e outros medicamentos psicoativos” é a matéria escrita por Márcia Angell na Revista 

Piauí (edição 59, 2011) e é também um dos reflexos da questão que intriga e motiva 

essa escrita monográfica. Por que os transtornos mentais se tornaram um problema atual 

e com tal propagação? E por que a solução para o sofrimento psíquico é uma fórmula 

medicamentosa?  

Faz-se necessário pensar como esse modo de cuidado ocorre. Essa visão 

bioquímica do paciente conduz a um tratamento homogêneo, através da medicação. Ao 

tornar obrigatória a necessidade do uso medicamentoso para um paciente, podemos 

estar apenas atribuindo-lhe rótulos segundo os transtornos catalogados no DSM. Esse 

fazer clínico produz uma pessoa paralisada nesse ser já rotulado e, provavelmente, agora 

dependente do uso de drogas. Questionamos então se as histórias de vida das pessoas 

não deveriam ter seu devido destaque, para que através delas se faça possível 

observar/criar possíveis linhas de ressignificação do viver. Será que a narrativa da 

própria história, com suas significações, não é necessária para abrir outros caminhos, 

outros modos de agir, de refletir e de ser? Se assim fosse, esse tipo de cuidado e escuta 

se fariam então como um espaço aberto à singularidade - o que acontece dentro de 

alguns consultórios psicológicos, infelizmente não todos; assim como, 

lamentavelmente, esse modo de cuidado singular não é tão propagado pela mídia como 

o outro modo, o já dito, o medicamentoso. 

Com o uso banalizado dos medicamentos, em um processo de homogeneização, 

as pessoas não param para refletir em suas vidas, o que pode acarretar em processo de 

apagamento, de dependência, de eliminação do sujeito ativo e este fica entregue às 

drogas. Consequentemente, o medicamento pode ser usado como um não enfrentamento 

do viver. Tomar uma pílula soa, muitas vezes, como uma saída fácil, simples, que 

acaba, em certos casos, mais por calar em vez de fazer falar aquele que ali pede por 

ajuda.  

Assim, a epidemia de doença mental é um dos fatos do mundo globalizado e o 

modo de produção capitalístico apresenta para o sofrimento psíquico uma solução 

homogeneizadora: o remédio. E este parece não abarcar a complexidade do fenômeno 

que, como observamos aqui, está entrelaçado com a fragilização dos laços afetivos e 

sociais. 
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Ainda nesse viés, ao observar esses sujeitos entregues aos medicamentos da 

indústria farmacológica e, indo além, ao analisar outros produtos sendo usados e 

consumidos tão cegamente quanto esses remédios, é que Suely Rolnik trata dos 

toxicômanos de identidade. Isso acontece, justamente, ao pensar a sociedade atual com 

a emergência da globalização e sua consequente padronização e deterioração dos modos 

de vida humanos.  

Este novo tipo de drogadito, que Rolnik aborda, surge em um mundo onde 

impera avanços tecnológicos que aproximam cartografias antes tão distintas quanto 

distantes. Através dessa aproximação, dessa mistura, dessa destruição, há a criação de 

identidades globalizadas flexíveis. 

É que a mesma globalização que intensifica as misturas e 

pulveriza as identidades, implica também na produção de 

kits de perfis-padrão de acordo com cada órbita do 

mercado, para serem consumidos pelas subjetividades, 

independentemente de contexto geográfico, nacional, 

cultural, etc. (ROLNIK, 1997, p.1). 

 

 Esses kits de perfis-padrão ou “identidades-prêt-à-porter” “mudam ao sabor dos 

movimentos do mercado e com igual velocidade” (Ibidem, p.1) e são sustentadas por 

diferentes estratégias e drogas. 

Mas a que drogas estou me referindo? Primeiro as drogas 

propriamente ditas fabricadas pela indústria farmacológica 

que são pelo menos de três tipos: produtos do narcotráfico, 

proporcionando miragens de onipotência ou de uma 

velocidade compatível com as exigências do mercado; 

fórmulas de psiquiatria biológica, nos fazendo crer que 

essa turbulência não passa de uma disfunção hormonal ou 

neurológica; e para incrementar o coquetel, miraculosas 

vitaminas prometendo saúde ilimitada, vacinada contra o 

stress e a finitude. Evidentemente não está sendo posto em 

questão aqui o beneficio que trazem tais avanços da 

indústria farmacológica, mas apenas seu uso enquanto 

droga que sustenta a ilusão de identidade. Outros tipos de 

drogas que sustentam igualmente essa ilusão encontram-se 

disponíveis no mercado [como] a droga oferecida pela TV, 

(...) a droga oferecida pela literatura de auto-ajuda (...), as 

drogas oferecidas pelas tecnologias diet/light (Ibidem, 
p.2,3).  
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  Estas diversas drogas domesticam as forças que, dessa maneira, são incapazes de 

“dar lugar aos processos de singularização, de criação existencial, movido pelo vento 

dos acontecimentos” (Ibidem, p.3,4). Enfim, é necessário ter uma flexibilidade singular 

nos processos de subjetivação e – acima disso - ter forças para não se deixar ser guiado 

em “uma identificação quase hipnótica com as imagens de mundo veiculadas pela 

publicidade e pela cultura de massa” (ROLNIK, 2006, p. 5). 

 Para nos conduzirmos por outro caminho é preciso que essa flexibilidade 

subjetiva e liberdade de criação sejam acompanhadas pela “invenção de formas de 

expressividade movida por uma escuta das sensações que assinalam os efeitos da 

existência do outro em nosso corpo vibrátil” (Ibidem, p. 10). Pois,  

é verdade que estas mudanças [de mercado] implicam a 

conquista de uma flexibilidade para adaptar-se ao mercado 

em sua lógica de pulverização e globalização; uma 

abertura para o tão propalado novo: novos produtos, novas 

tecnologias, novos paradigmas, novos hábitos, etc. Mas 

isto nada tem a ver com flexibilidade para navegar ao 

vento dos acontecimentos - transformações das 

cartografias de forças que esvaziam de sentido as figuras 

vigentes, lançam as subjetividades no estranho e as forçam 

a reconfigurar-se. Abertura para o novo não envolve, 

necessariamente, abertura para o estranho, nem tolerância 

ao desassossego que isto mobiliza e menos ainda 

disposição para criar figuras singulares orientadas pela 

cartografia destes ventos, tão revoltos na atualidade 

(ROLNIK, 1997, p. 2). 

 

 Há, então, dois tipos de flexibilidade: uma que se envolve com o estranho e 

outra que é incapaz de engendrar-se nesse movimento com o diferente. Tais tipos então 

se exprimem em dois modos de subjetivação: a subjetividade flexível, atualizada, por 

exemplo, nos anos 1960/70 e seu clone fabricado pelo capitalismo pós-fordista que se 

infiltra com a globalização. 

 

Esta diferença está na estratégia de criação de territórios e, 

implicitamente, na política de relação com o outro: para 

que este processo se oriente por uma ética de afirmação da 

vida é necessário construir territórios com base nas 

urgências indicadas pelas sensações – ou seja, os sinais da 

presença do outro em nosso corpo vibrátil. É em torno da 

expressão destes sinais e de sua reverberação nas 

subjetividades que respiram o mesmo ar do tempo que vão 
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se abrindo possíveis na existência individual e coletiva 

(ROLNIK, 2006, p.10). 

Assim, para Rolnik, para que o processo de relação com o outro se oriente por 

uma ética de afirmação da vida é preciso vivenciar as sensações, em nosso corpo 

vibrátil.  No corpo vibrátil:  

o outro é uma presença viva feita de uma multiplicidade 

plástica de forças que pulsam em nossa textura sensível, 

tornando-se assim parte de nós mesmos. Dissolvem-se 

aqui as figuras de sujeito e objeto e com elas aquilo que 

separa o corpo do mundo. (...) É nosso corpo como um 

todo que tem este poder de vibração às forças do mundo 

(Ibidem, p.3).  

 

Torna-se claro que tal feito só se realiza ao entrar em processo de subjetivação 

que aceita o desassossego, o estranho e assim se produz singular. Hoje, a fomentação de 

tal processo se faz imperativa, pois como a autora afirma “a vida está na berlinda. Mais 

precisamente o que está na berlinda é a potência da vida enquanto força de invenção, 

aquilo que é suscitado quando se produz certo tipo de paradoxo” (ROLNIK, 2002, p.1). 

O paradoxo, o poder disruptivo, a tensão, sem a abertura para o estranho, para o 

desassossego, faz da crise algo insuportável. E por fim, sem forças, “brecam-se os 

processos de subjetivação (...) [e não há como] pensar o impensável e inventar 

possibilidades de vida” (ROLNIK, 1997, p.4).  

Sendo assim, na contemporaneidade, diversas drogas, diversas estratégias 

produzem a demanda pela identidade ao se inventar modelos identificatórios, 

identidade-prêt-à-porter, ou seja, identidades prontas para o consumo. Essa população 

global, despojada de suas potências, está sem forças para suportar as crises existenciais, 

sem potência para reinventar-se. “Já não se sabe mais o que nos move. Corpos 

dissolvidos no fluxo e no ritmo da velocidade-padrão. Corpo incapaz de autoria e 

singularidade, pois não pode correr o risco de contrastar com a massa que o ampara” 

(SOUZA, 2004, p.227).  

Enfim, na política de relação com o outro e com nós mesmos, que escolhas 

tomamos? Tão somente criar identidades prontas para consumo não é fomentar a 

produção de uma subjetividade singular. Apenas medicalizar as pessoas com transtorno 

psicológico também não é a resposta para resolver o sofrimento psíquico. Somente 
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estabelecer limites e penalizar não é uma boa saída para resolver a violência. Só criar 

aplicativos para que as pessoas possam se conhecer não é solucionar o problema da 

distância afetiva entre as pessoas.  

Temos de ir além e instigar o desejo, instigar outros modos de ser e fazer, o que 

torna necessário pensar modos de resistir - ao exaltar a singularidade dos sujeitos e das 

relações entre esses. Soluções singulares emergem com produção de desejo e de vida, 

no encontro com outros sujeitos. 

Nesse caminho, é que algumas pessoas se apropriam de sua cidade e 

demonstram a sua insatisfação quanto aos modos hegemônicos de gerir a vida. Por 

exemplo, emergiu em 2011, em diversos cantos do mundo, uma reviravolta subjetiva 

que incitou mobilizações e ocupações “no norte da África, derrubando ditaduras na 

Tunísia, no Egito, na Líbia e no Iêmen; estendeu-se à Europa, com ocupações e greves 

na Espanha e Grécia e revolta nos subúrbios de Londres; eclodiu no Chile e ocupou 

Wall Street, nos EUA, alcançando no final do ano até mesmo a Rússia” (HARVEY et 

al, 2012, p.7).  

Esses diversos movimentos sociais abrangeram “uma densa e complexa 

diversidade social, exprimindo a universalização da condição de proletariedade (os 

99%)” (Ibidem, p. 32). Emergindo, então, uma solidariedade mútua, que ia além de 

reivindicações particulares, pois, apesar das peculiaridades, todos se viram à mercê de 

um sistema que os ignorava e extirpava. 

O suicídio por imolação de Mohamed Bouazizi, um 

vendedor de frutas que protestava contra a apreensão de 

suas mercadorias, na Tunísia, em 17 de dezembro de 2010, 

foi apenas um dos muitos atos semelhantes ocorridos no 

norte da África, que além do desespero individual 

simbolizaram o esgotamento psicológico de muitos povos 

em um mesmo momento (Ibidem, 2012, p. 8).  

O descontentamento geral com o sistema global que ignora a população foi o 

estopim para essa movimentação de corpos, de pessoas, que ocuparam praças e as redes 

sociais para mobilizar, falar e se fazer ouvir pelos homens do mundo todo. Tais 

movimentos sociais são reverberações radicais do capitalismo financeiro senil e sua 

subjetivação, pois: 
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Os novos movimentos dos indignados, incluindo o Occupy 

Wall Street, reivindicam a democratização radical contra a 

farsa democrática dos países capitalistas centrais. Têm a 

intenção de “agrietar” o capitalismo, isto é, fazer 

rachaduras no capitalismo global. (...) esses são 

movimentos democráticos de massa e ocorrem em países 

capitalistas sob o Estado de direito democrático – o que 

não era o caso, por exemplo da Tunísia e do Egito (p. 33, 

34). 

Importante salientar que eram movimentos sociais pacíficos  

capazes de inovar e ter criatividade política na 

disseminação de seus propósitos de contestação social. Por 

exemplo, os manifestantes do Occupy Wall Street 

vestiram-se de zumbis corporativos para expor o caráter da 

ordem burguesa em sua etapa de crise estrutural (Ibidem, 

p. 33). 

Nesse sentido, eles produziram com criatividade protestos que visavam romper 

com o estabelecido e fazer ver e pensar o diferente, sendo o diferente incluso no próprio 

processo. Carneiro também salienta “houve algo de dionisíaco nos acontecimentos de 

2011” (Ibidem, 2012, p.9) que com muito fervor desejavam outro modo de viver e de 

gerir a vida. 

Os protestos criativos ressignificam o cotidiano como espaço de reivindicação 

coletiva dos direitos usurpados ao produzir outros jeitos de ser, viver, conviver e fazer 

política. Isso também aconteceu no Brasil com os protestos de junho de 2013, mas o 

caso mais recente é o Ocupe Estelita que começou em 2014 e ainda se desenrola em 

2015. O movimento reivindica a defesa da ocupação pública de uma área nas margens 

do Rio Capibaribe, em Recife, contra o Projeto Novo Recife, que privatizaria a área e 

excluiria grande parte da população. Com o intuito de exigir um uso público do lugar, o 

próprio movimento já é, em si, um exemplo disso. Assim, o Ocupe Estelita realizou 

jornadas de atividades culturais no cais com:  

aulas, shows, oficinas, debates sobre urbanismo, feiras de 

livros. Cerca de sete mil pessoas passaram pelo local – 

jovens, idosos, famílias indo conhecer um território 

desconhecido por ter passado anos todo murado, e [agora] 

aberto a possibilidades mais democráticas de uso e ocupação 

[graças a essa mobilização] (PINTO, 2014). 

http://brasil.elpais.com/brasil/2014/06/28/politica/1403986148_494668.html
http://brasil.elpais.com/brasil/2014/06/28/politica/1403986148_494668.html
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O apoio da classe artística de Recife contou com Ney Matogrosso, Zélia 

Duncan, Karina Buhr, Otto, Nação Zumbi, Kléber Mendonça, ou seja, músicos, 

escritores e cineastas que ajudaram a romper com o silêncio da mídia tradicional, ao 

fazerem campanha pela causa na internet, assim como colaboraram ao participarem 

ativamente da ocupação. Isso ao fazerem show gratuito no local como ao produzirem 

um minidocumentário chamado "Recife, cidade roubada" (2014) que mostra o impacto 

que o Projeto Novo Recife, empreendimento imobiliário de luxo, pode ter na capital 

pernambucana, ao mostrar como o poder público pavimenta o caminho para o privilégio 

de poucos em vez de defender o direito coletivo à cidade (TRUFFI, 2014). Ainda no 

final do vídeo, quando sobem os créditos, Criolo canta uma música inspirada no evento: 

“12 torres no Cais, 12 torres a mais, Erro das estatais, sangue jorra no Cais” (RECIFE, 

CIDADE ROUBADA, 2014). 

Ocupe Estelita visa outra forma de ocupar a cidade, mais democrática e com 

arte, assim como aconteceu em Itatiaia, que sofreu intervenções visando outra forma de 

ser cidade com ruas repletas de arte, de pessoas, de afeto. 

O processo começou quando os dentistas Paula e Marcelo 

Faria fixaram residência no local (...). Eles se mudaram 

para lá em 2002 e, no dia a dia, foram percebendo 

pequenos problemas que poderiam ser contornados com 

criatividade. “Decidimos incentivar que pessoas trocassem 

o lixo jogado nas ruas por material escolar, como 

borrachas, canetas e estojos de lápis de cor. As crianças 

toparam participar”, relembra Marcelo. “Em pouco tempo, 

as vias públicas estavam permanentemente livres da 

sujeira, graças à adesão dos estudantes.” (...) Os próximos 

passos foram decoração de latas de lixo, a produção de 

placas artesanais indicativas de endereços e a pintura das 

fachadas das casas, com o apoio de uma empresa privada 

(SABRINABREU, 2014). 

Recentemente, uma das ações de embelezamento das casas consistiu na 

Residência Itatiaia, projeto que leva artistas contemporâneos para pintar na cidade. “A 

ideia não era só pintar, mas desenvolver o contato entre os moradores e os artistas, 

possibilitando trocas e diálogos” (SABRINABREU, 2014). Aumentando a autoestima 

dos moradores, criando outra Itatiaia mais bonita, mais colorida e mais acolhedora.  
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Esta pesquisa visa, além de discorrer sobre uma possível visão da produção do 

desejo, de vida, produzir encontros com e através da arte na cidade que, de certo modo, 

já começamos a introduzir nessas páginas iniciais. A arte na rua será apontada, aqui, 

como um possível intercessor potente, que produz ao invés de reprimir, que fomenta ao 

invés de limitar, força provocadora então do campo da produção desejante e da 

subjetividade potente. Sendo assim, pretendemos, aqui, afirmar e apresentar a arte como 

uma possível saída para produzir uma política singular de relação com o outro, isto é, 

para lidar de maneira inventiva com a problemática da violência, da usurpação de 

direitos, dos transtornos psi, etc., diferentemente das maneiras hegemônicas atuais. 

Como diz Rauter, 

se pensarmos na possibilidade de estabelecer, entre regras 

e produção coletiva, uma relação de coextensividade e não 

de antagonismo, talvez possamos impedir a repetição 

monótona, nos trabalhos com populações marginalizadas, 

de confrontos e atos infracionais. Regras coercitivas não 

podem outra coisa se não confronto e repetição porque não 

se conectam com o campo da produção 

desejante (RAUTER, 2003, p.4). 

Neste sentido, queremos apostar e produzir com a arte não como imposição de 

regras coercitivas – fadadas ao fracasso – mas como algo que preza por ultrapassar os 

limites do pensar e do sentir fora do costumeiro e, assim, possibilitando um espaço de 

interferência bem como de acolhimento, de invenção para potencializar as máquinas 

desejantes
2
 e subjetividades potentes. 

Nesse viés, é preciso estar atento aos diversos modos de captura da arte para 

avaliar se ela está sendo cooptada pelo modo de produção capitalístico e sempre se 

questionar se este encontro com a arte está sendo capaz de produzir desejo, saúde e 

autonomia. Pois, como já discutimos anteriormente, tal modo de produção capitalístico 

se esforça para englobar e padronizar a todos - inclusive quem tem no seu fazer a 

potência de invenção, como os artistas. Sim, mesmo para estes, o regime capitalístico 

tem identidades prontas para consumo, como por exemplo: “engenheiro dos lazeres do 

futuro, atividade que em nada afeta o equilíbrio das estruturas sociais”.  

                                                             
2  Nas máquinas desejantes “o desejo e o seu objeto constituem uma só e mesma coisa: a máquina, 

enquanto máquina de máquina” (DELEUZE e GUATTARI, 2010, p.43). 
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Aqui podemos voltar à nossa indagação inicial acerca da 

situação peculiar do Brasil no campo geopolítico do 

debate internacional que vem se travando, há quase duas 

décadas, no território da arte, em torno do destino da 

subjetividade, sua relação com o outro e sua potência de 

invenção, sob o regime do capitalismo cultural. (...) este 

debate (...) tão recente no país. É claro que há exceções 

entre nós, como é o caso de Lygia Clark que já um ano 

depois de maio de 1968 prenuncia esta situação. Eis como 

ela a descreve na época: “No próprio momento em que 

digere o objeto, o artista é digerido pela sociedade que já 

encontrou para ele um título e uma ocupação burocrática: 

ele será o engenheiro dos lazeres do futuro, atividade que 

em nada afeta o equilíbrio das estruturas sociais. A única 

maneira, para o artista de escapar da recuperação é 

procurar desencadear a criatividade geral, sem qualquer 

limite psicológico ou social. Sua criatividade se expressará 

no vivido” (ROLNIK, 2006, p.11, grifo nosso). 

Em meio a esse contexto socioeconômico e político, colocamo-nos a questão: é 

possível afetar o equilíbrio da vida social e expressar a criatividade no vivido?! Se sim, 

como? Como abrir o corpo para as sensações e experienciá-las em nosso corpo vibrátil? 

Como vivenciar o desassossego em nós e nos outros? Como se agenciar com o estranho 

e produzir o singular? Como produzir o encontro entre sujeitos e a arte no interior da 

vida urbana atual?  

De certo modo, seguimos alguns pensadores, dentre eles, Guattari, que ao 

interrogar tal conjuntura política afirma que “o que está em questão é a maneira de viver 

daqui em diante sobre esse planeta” (1990, p. 8) e acrescenta que umas das saídas seria 

“a da cultura, da criação, da pesquisa, da re-invenção do meio ambiente, do 

enriquecimento dos modos de vida e de sensibilidade” (Ibidem, p. 9).  

É no interior dessas ideias que recorremos à arte, pois acreditamos que nela há 

potência de invenção, de produção de cultura, de enriquecimento de vida e 

sensibilidade. No entanto, restava-nos colocar o como fazer. Considerando que nos 

encontramos no interior da cidade, vivemos no interior de um modo de vida e de 

administração típica do capitalismo industrial, optamos por fazer uso da arte na própria 

cidade, tentando instigar, aí, um modo singular de relação com o outro, com a arte, com 

a cidade. Para isso propusemos uma intervenção urbana, visando alterar percursos pré-

estabelecidos na produção de outros modos de existência e de experiência do sensível. 
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Outros modos de existência, primeiramente em relação aos movimentos de quem 

propõe a intervenção urbana, isto é, a artista-pesquisadora e seus encontros possíveis 

com a arte e com a cidade, mas tendo em vista também que outros sujeitos podem se 

agenciar nesses encontros, potencializando-os ou não. 

Pensamos em usar ações artísticas para produzir uma interferência no cotidiano, 

um outro caminho possível, uma ruptura na rotina que pode potencializar a produção de 

afectos, de perceptos, de ideias, de interrogar-se. Isto é, fazer do encontro com um 

objeto de arte um pequeno momento de vida libertária, para quem a esse encontro 

estiver aberto, pois a arte, sendo invenção de possíveis, há nela poder de contágio e 

transformação. 

A especificidade da arte enquanto modo de expressão e, 

portanto, de produção de linguagem e de pensamento é a 

invenção de possíveis – estes ganham corpo e se 

apresentam ao vivo na obra. Daí o poder de contágio e de 

transformação de que é portadora a ação artística. É o 

mundo que está em obra por meio desta ação. Não há 

então porque estranhar que a arte se indague sobre o 

presente e participe das mudanças que se operam na 

atualidade (ROLNIK, 2006, p. 2). 

O poder de contágio e transformação da arte emerge então como uma saída para 

produção de uma relação afetiva e singular com a cidade, surge assim como tema do 

projeto de mestrado em psicologia social. A artista visual e pesquisadora visa fazer esse 

encontro, ao percorrer esses terrenos fronteiriços da arte, da cidade e da psicologia. Luis 

Antonio Baptista nos dá uma dica para iniciarmos esse caminho: “artistas e psicólogos 

têm na sensibilidade o motor de suas práticas e identidades” (1999, p. 21). Emerge a 

ideia então de produzir uma prática artística que ative sensibilidades, principalmente as 

minhas, que discorrerei sobre a prática, ao mesmo tempo em que a faço, e também as 

dos que podem se encontrar comigo nesse fazer.  

Uma das buscas que tem movido especialmente as práticas 

artísticas é a da superação da anestesia da vulnerabilidade 

ao outro, própria da política de subjetivação em curso. É 

que a vulnerabilidade é condição para que o outro deixe de 

ser simplesmente objeto de projeção de imagens pré-

estabelecidas e possa se tornar uma presença viva, com a 
qual construímos nossos territórios de existência e os 

contornos cambiantes de nossa subjetividade. Ora, ser 
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vulnerável depende da ativação de uma capacidade 

específica do sensível (ROLNIK, 2006, p. 2). 

 Surge a ideia de uma intervenção urbana, trazer a arte para a rua, para onde as 

pessoas circulam, onde elas podem se esbarrar, conviver, conversar, onde há a 

possibilidade das pessoas se tornarem uma presença viva uns para os outros, eles para 

mim. 

O que então neste movimento-intervenção da arte na cidade pode ser produzido 

enquanto sensibilidade, desejo e subjetividade? Seria ela capaz, como diria Rolnik, “de 

reativar nos dias de hoje a potência política inerente à ação artística, seu poder de 

instauração de possíveis?” (Ibidem, p. 12). Pode-se com uma intervenção incitar o 

interesse em um sujeito, em um coletivo? Ela pode produzir desejo e/ou possibilitar 

mudanças nas vidas das pessoas, na minha? Ou como diria Deleuze e Guattari: uma 

intervenção da arte na cidade pode produzir subjetividades potentes? Certamente estes 

são alguns dos nossos desejos. 

Assim, esta dissertação se organiza da seguinte forma: além desta introdução 

que discorremos sobre alguns questionamentos sobre o viver atual que impulsionaram e 

ainda impulsionam esta escrita, temos, no primeiro capítulo, um apanhado sobre alguns 

conceitos, ideias e pensadores que nos auxiliam na fundamentação da nossa proposta, 

bem como sobre o espaço onde nossa intervenção artística irá se dar, a cidade. No 

segundo capítulo, discorremos um pouco sobre questões metodológicas que nos dão 

sustentação. No terceiro capítulo, narraremos a metodologia da nossa intervenção 

urbana com grandezas e miudezas. Esta que pretende percorrer alguns muros e algumas 

praças da cidade de Aracaju, com graffitis e pequenos quadros que remetem a temática 

do feminino e da liberdade. No quarto capítulo, discorremos sobre as análises 

possibilitadas pelas intervenções urbanas com grandezas e miudezas. E, por fim, as 

considerações finais onde apresentamos uma síntese das ideias e questões que 

permearam essa pesquisa e intervenção urbana. 
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2. Fundamentação Teórico-metodológica 

2.1 Arte 

A arte é um fazer humano. A arte manifesta a humanidade do homem. O homem 

transforma a matéria, deixa nela a marca da sua presença e cria para expressar ideias e 

sensações em uma forma de comunicação. A arte é feita pelos homens, para os homens. 

“A arte é um feito do homem. Nem o ninho do pássaro nem seu canto são obras de arte, 

como tampouco a colmeia ou a dança da abelha” (COMTE-SPONVILLE, 2002, p. 

101). Mesmo na fotografia que seria a “simples captação” da natureza, o que a torna 

arte é o olhar humano, é o seu modo de observar, recortar, criar um mundo. A arte é 

uma experiência humana e, através dela, expressamos materialmente e simbolicamente 

valores sócio-historicamente produzidos. Arte é então tudo aquilo que os homens 

chamam de arte. 

Escapando da polissemia irritante gerada pela 

multiplicidade de respostas para a pergunta “o que é 

arte?”, Dino Formaggio afirmou: “arte é tudo aquilo que 

os homens chamam de arte.” Esta afirmação não está 

sendo retomada aqui como tentativa de fugir ao problema, 

trata-se na verdade de um reconhecimento da 

complexidade e da ambiguidade própria à linguagem da 

arte contemporânea. [...] Observando a construção da 

história da arte e suas transformações, nos damos conta de 

que a afirmação de Formaggio é mais precisa do que 

inicialmente parece. Muitas manifestações culturais 

ampliaram o conceito de arte ao serem identificadas como 

arte e incorporadas à história da arte, como é o caso, por 

exemplo, das pinturas rupestres (D‟ANGELO, 2012). 

O conceito impreciso e abrangente de arte expressa a singularidade de tal 

experiência humana. Arte é aquilo que conceituamos como arte, pois de fato “as mais 

antigas obras de arte, como sabemos, surgiram a serviço de um ritual, inicialmente 

mágico e depois religioso” (BENJAMIM, 1997, p. 185). Assim, o que vemos surgir no 

contemporâneo é a incorporação desses diversos fazeres ao conceito de arte. Emerge 

nesse tempo a “arte pela arte, que é uma teologia da arte. (...) Em vez de fundar-se no 

ritual, ela passa a fundar-se em outra práxis: na política” (Ibidem, p. 185, 186). De tal 

maneira, no contemporâneo observamos “o surgimento da Estética o reconhecimento da 

especificidade da arte enquanto linguagem e forma de expressão, e o entendimento de 



25 
 

que este tipo de arte só adquire pleno significado através de outro discurso, o da 

linguagem conceitual” (D‟ANGELO, 2012). 

O homem diz o que é arte. Ele inventa a arte. A arte em si mesma é invenção. 

Comte-Sponville (2002) afirma que a arte emerge da criação - e não das descobertas 

como nas ciências. Segundo ele, não podemos imaginar o que seria da arte sem um ou 

outro dos seus grandes artistas, pois cada artista atualiza uma singularidade. Já com as 

ciências seria diferente; sem um dos seus grandes nomes, seu ritmo certamente seria 

distinto, mas as descobertas viriam com o tempo. O artista cria, de modo único, sua arte 

a partir de seu mundo, de sua humanidade encarnada e sensível. 

Na arte a humanidade se contempla contemplando, se 

interroga interrogando, se reconhece conhecendo. Essa 

reflexividade, mas encarnada, mas sensível, é a própria 

arte. “Todas as artes são como espelhos”, dizia Alain, “em 

que o homem conhece e reconhece algo de si mesmo que 

ignorava.” Mas não porque o homem, na arte, só veria a si 

mesmo. É antes porque ele não pode ver coisa nenhuma - 

a não ser que se perca totalmente – sem logo se reconhecer 

em seu olhar. O mundo é o verdadeiro espelho em que o 

homem se busca. A arte não passa de um reflexo em que 

ele se encontra (COMTE-SPONVILLE, 2002, p. 102, 

103). 

A humanidade se expressa na arte, se reconhece nela. A arte, espelho do homem, 

encarna o artista. “O que é a arte pura segundo a concepção moderna? É criar uma 

magia sugestiva contendo ao mesmo tempo o objeto e o sujeito, o mundo exterior ao 

artista e o próprio artista” (BAUDELAIRE, 1998, p. 45). A arte é a criação a partir 

desse emaranhado entre objeto e sujeito, desse encontro entre o artista e seu mundo.  O 

artista cria seu mundo, nos diz Comte-Sponville, tal como o esquizofrênico delira seu 

mundo, como nos diz Deleuze, pois do nosso mundo não podemos escapar.  

E o que queremos que salte aos olhos nesse mundo? O que queremos que “gere 

um tipo alternativo de visão: um modo dramatizado de ver”? (SCHAMA, 2010, p. 11).  

O poder da arte é o poder da surpresa arrebatadora. 

Mesmo quando parece imitativa, a arte não reproduz o que 

há de conhecido no mundo visível, mas o substitui por 

uma realidade que é toda dela. Além de representar o belo, 
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cabe-lhe destruir o banal (SCHAMA, 2010, p. 11, grifo 

nosso). 

A ideia de Schama sobre arte que nos interessa é a da surpresa arrebatadora, pois 

o belo é um conceito que não mais convém, já que limita a sua produção. A 

contemporaneidade, há muito, já desconstruiu essa conceituação. Nesse sentido, o que 

instiga na fala de Schama é a ideia de destruição do banal, apontando que o motriz da 

arte seria produzir em seus mais diversos modos algo que, ao mesmo tempo, irrompa no 

cotidiano e rompa com ele, para que quem vem ao seu encontro possa experimentar 

uma sensação singular que emerge dos seus mais distintos suportes, sejam eles 

materiais, imateriais, como formas, cores, no papel, na tela, nos muros... nas ruas da 

cidade. 

É nessa perspectiva que o coletivo Poro (formado por Brígida Campbell e 

Marcelo Terça-Nada!) escreve o Manifesto por uma cidade lúdica e coletiva,  

por uma arte pública, crítica e poética. No manifesto, prezam Por uma arte de 

conexão; esta é descrita por eles assim:  

A arte completa a necessidade criativa que existe em todas 

as pessoas. Acreditamos que a arte é uma forma de 

comunicação potente que pode servir para reconectar as 

pessoas aos seus processos cognitivos mais profundos e 

sensíveis. Além de criar conexões entre as pessoas e entre 

as pessoas e seu espaço. A arte pode ser um meio de gerar 

pensamento crítico e criativo. A arte é potente e pode ser 

simples. Existe muita beleza na simplicidade. O excesso 

de teorização impede a aproximação das pessoas em 

relação à arte. A arte não precisa de textos 

incompreensíveis. Não deve ser restrita a poucos iniciados. 

A arte é construção criativa e poética e deve fazer parte 

da vida de todos. (PORO, 2014, p. 13, grifo nosso). 

 A arte, vista como comunicação potente capaz de engendrar pensamento crítico 

e criativo, possibilita uma conexão entre as pessoas e o seu espaço. Com isso em mente, 

os artistas levam a arte para diversos cantos e ela emerge em todos os lugares, a 

exemplo também, das próprias cidades. 
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2.2 Cidade  

A cidade é, definitivamente, a forma hegemônica no mundo capitalístico de 

atualizar a configuração material e imaterial dos homens - que se diferencia da aldeia ou 

do campo, por exemplo. A cidade abrange tanto o material como o simbólico que lhe 

permeia (e lhe antecede), é nela e por ela que se desenrolam as relações sociais e os 

sonhos de futuro, hoje.  

A cidade tornou-se, principalmente a partir do século XVIII, o lugar onde o 

homem convive, interage, compartilha. A cidade “existe como espaço simbólico e 

imaginário, antes de existir como realização arquitetônica em pedras ou tijolos. (...) A 

cidade é ocasião social de encontro e reunião” (RODRIGUES, 1999, p.101). 

O existir humano, no que tem de especificamente humano, 

transcende em muito os processos puramente orgânicos: 

faz-se pelas danças, pelos mitos, pelos rituais, pela arte, 

pela religião... Faz-se por tudo aquilo, enfim, que só pode 

ser encontrado dentro do universo humano (Ibidem, p. 97). 

 O simbólico é a essência do homem que permeia todos os seus fazeres e se 

materializa nos rituais, nas artes, nas cidades... As cidades contemporâneas expressam e 

exprimem muito do homem contemporâneo e em seu próprio espaço urbano podemos 

ver a manifestação e a expressão de diferentes sujeitos - diversos grupos sociais, meios 

empresariais, agentes públicos governamentais, publicitários, mas também de minorias 

culturais ou indivíduos. 

Os espaços urbanos construídos, independentemente de 

suas dimensões, constituem meios de comunicação 

capazes tanto de edificar como de registrar mensagens, 

transformando-se em ferramenta de comunicação, de 

imagem e expressão de instituições, grupos e (ou) do 

próprio indivíduo. O seu uso como ferramenta de 

comunicação pode gerar efeitos de coesão identitária e 

cultural (e integração, proximidade e resistência), mas 

também de dominação. O espaço urbano das cidades 

(edifícios, casas, prédios, lojas, conjunto arquitetônico, 

muros, paredes, praças, sistemas de transporte, etc.) e suas 

apropriações compõem, assim, uma das dimensões 

estratégicas de manifestação ou expressão de diversos 

grupos sociais, meios empresariais, agentes públicos 

governamentais, publicitários, mas também de minorias 
culturais ou indivíduos. Isso se dá na medida em que ele 
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abriga, registra e é fonte de representação, de identidade e 

de relacionamento entre os atores e a cidade, e vice-versa. 

(IVO, 2007, grifo nosso). 

Pois, as cidades contemporâneas são: 

instrumentos de representação de instituições, grupos, 

organizações e dos próprios sujeitos. É também o meio e o 

fim das estratégias de diferentes atores e de suas formas de 

expressão, seja quanto à existência física (a arquitetura e o 

espaço construído, que são meios de comunicação), seja 

quanto às estratégias comunicativas no meio urbano 

(cartazes, outdoors, fachadas, placas, passeatas, comícios, 

etc.), seja ainda como forma de apropriação e de expressão 

de movimentos sociais, artísticos e culturais (Ibidem). 

De tal modo, as cidades contemporâneas se figuram como um organismo em 

constante e rápida transformação, já que são muitos os sujeitos, grupos e instituições 

que estão bastante próximos uns aos outros, no mar de gente que faz viva a cidade. 

Essa grande quantidade de habitantes aliada a sua heterogeneidade implica em 

uma característica que muito nos salta aos olhos que é o desconhecimento entre os 

cidadãos e a consequente falta de intimidade entre esses. Pois a cidade é “um 

assentamento com casas contíguas, as quais representam um conjunto tão extenso que 

falta o conhecimento pessoal mútuo dos habitantes, específico da associação de 

vizinhos” (WEBER, 1999, p. 408).  

Muitos são então os filósofos que discorrem sob os aspectos negativos da vida 

na tumultuada cidade grande. Wirth, influenciado por Simmel, sinaliza como as 

características do modo de vida urbano:  

A substituição das relações primárias pelas secundárias, o 

enfraquecimento dos laços de parentesco, o declínio da 

importância social da família, o desaparecimento das 

relações de vizinhança e a ruína da base tradicional da 

solidariedade social (WIRTH, 1997, p.60). 

Esse aspecto de distanciamento afetivo entre os habitantes ocorreria na cidade 

grande, onde o que impera é a lógica financeira de mercado nas relações entre 

“fregueses completamente desconhecidos” (SIMMEL, 1903, p. 579). Georg Simmel 

revela a emergência do caráter racionalista do homem urbano e seu egoísmo econômico 
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ao travar relações mercantis com objetividade impiedosa, já que o desconhecimento 

entre as partes possibilita essa frieza e dureza brutal. Assim, “na densa multidão da 

cidade grande (...) a estreiteza e proximidade corporal tornam verdadeiramente explícita 

a distância espiritual” (Ibidem, p. 585). 

Os habitantes da cidade mostram uma reserva, que muitas vezes surge como 

indiferença, estranheza e até aversão pelos outros transeuntes. Essa desconfiança 

desponta do contato fugaz que os incapacita a ter relações profundas com todos os que 

surgem a sua volta, no dia a dia. Perante essa realidade, emerge então o caráter blasé 

singular do habitante da cidade grande. 

A essência do caráter blasé é o embotamento frente à 

distinção das coisas; não no sentido de que elas não sejam 

percebidas, como no caso dos parvos, mas sim de tal modo 

que o significado e o valor das coisas e com isso das 

próprias coisas são sentidos como nulos. Elas aparecem ao 

blasé em uma tonalidade cinza e baça, e não vale a pena 

preferir umas em relação às outras. Essa disposição 

anímica é o reflexo subjetivo fiel da economia monetária 

completamente difusa. Na medida em que o dinheiro 

compensa de modo igual toda a pluralidade das coisas, 

exprime todas as distinções qualitativas entre elas 

mediante distinções do quanto; na medida em que o 

dinheiro, com sua ausência de cor e indiferença, se alça a 

denominador comum de todos os valores, ele se torna o 

mais terrível nivelador, ele corrói irremediavelmente o 

núcleo das coisas, sua peculiaridade, seu valor específico, 

sua incomparabilidade (Ibidem, p.581, 582). 

Será que essa tão famosa característica blasé do homem urbano é possível de ser 

rompida ou, ao menos, arranhada? É uma situação difícil, pois: 

O aspecto crucial dessa configuração contemporânea das 

cidades, que interessa salientar, é o do empobrecimento da 

experiência urbana dos seus habitantes, cujo espaço de 

participação civil, de produção criativa e vivência afetiva 

não apenas está cada vez mais restrito quanto às suas 

oportunidades de ocorrência, mas, inclusive, 

qualitativamente comprometido quanto às suas 

possibilidades de complexificação (BRITTO, JACQUES, 

2009). 

A cidade industrial moderna e contemporânea, alicerçada pelo individualismo do 

liberalismo burguês, da produção disciplinar, caracteriza-se por esquadrinhar os 



30 
 

espaços, dividir os lugares, os dos ricos, os dos pobres, os fluxos de locomoção, por 

onde se pode andar, por onde não se pode; ela separa os corpos, os isolam tanto 

horizontalmente quanto verticalmente, seja no interior das fábricas, como no interior 

dos colégios, das casas (com os diversos cômodos), dos automóveis, etc.  

Cada indivíduo no seu lugar; e em cada lugar, um 

indivíduo. Evitar as distribuições por grupos; decompor as 

implantações coletivas; analisar as pluralidades difusas, 

maciças ou fugidias. O espaço disciplinar tende a se 

dividir em tantas parcelas quando corpos ou elementos há 

a repartir. É preciso anular os efeitos das repartições 

indecisas, o desaparecimento descontrolado dos 

indivíduos, sua circulação difusa, sua coagulação 

inutilizável e perigosa; tática de antideserção, de 

antivadiagem, de antiaglomeração. Importa estabelecer as 

presenças e as ausências, saber onde e como encontrar os 

indivíduos, instaurar as comunicações úteis, interromper 

as outras, poder a cada instante vigiar o comportamento de 

cada um, apreciá-lo, sancioná-lo, medir as qualidades ou 

os méritos. Procedimento, portanto, para conhecer, 

dominar e utilizar. A disciplina organiza um espaço 

analítico (FOUCAULT, 2010, p. 138). 

Esta produção do isolamento é incentivada cada vez mais pelo modo de 

produção capitalístico, pois ele transforma as pessoas em consumidores, junto com isso 

se elimina os partilhamentos, as cooperações, etc. Ele separa os diversos tipos de 

produções humanas e onde podemos colocá-las. É diante deste cenário que Valéry 

escreveu seu ensaio sobre os museus, onde a arte tem seu lugar certo e limitado para se 

apresentar à sociedade (como comentaremos mais adiante). Mas a cidade, ainda sim, 

possui suas potências, é heterogênea tal como o olhar sobre ela. 

As cidades são construções plurais, ao mesmo tempo 

materiais, imateriais, mas, sobretudo, "encarnadas", feitas, 

portanto, de subjetividades, percepções, expectativas, 

alianças, conflitos que elaboram a própria tessitura social, 

política e cultural em seu modo mais banal, cotidiano e 

dinâmico de ação (BRITTO, JACQUES, 2009). 

Talvez seja possível então romper o embotamento do sujeito da cidade grande. 

Pois também podemos olhar essa mesma cidade com atributos outros. De tal forma, a 

heterogeneidade, a imprevisibilidade, o anonimato possibilitam uma liberdade e uma 

experiência de certa mobilização. “A cidade reúne os nômades e no mesmo golpe 
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oferece um novo tipo de nomadismo aos que estão “em casa”” (CAIAFA, 2002, p. 5). 

Assim, na cidade é possível uma experiência de desterritorialização. A 

desterritorialização é a saída do território (já demarcado e experimentado), para outras 

terras, estas desconhecidas. 

Faço questão de refletir sobre essa noção de território. E o 

território só vale em relação a um movimento através do 

qual se sai dele. (...) Então, Felix e eu construímos um 

conceito de que gosto muito, o de desterritorialização. (...) 

A noção com pretensão nova é que não há território sem 

um vetor de saída do território, ou seja, 

desterritorialização, sem, ao mesmo tempo, um esforço 

para se reterritorializar em outra parte (DELEUZE, 1988, 

p.5). 

Esse movimento de afastamento do terreno seguro para vivenciar o diferente e se 

agenciar a ele é a experiência de desterritorialização, que se faz possível também na 

cidade, pois “a heterogeneidade pode produzir efeitos interessantes, dispersando as 

recorrências do familiar, provocando encontros, introduzindo o imprevisível na vida dos 

habitantes da cidade, fazendo experimentar, evitando a repetição rotineira” (CAIAFA, 

2002, p. 6). 

Caiafa, ao optar por esse viés, vê na cidade uma potência: “toda uma criatividade 

nesse modo de vida que pode favorecer uma singularização, introduzindo variação nos 

processos subjetivos” (Ibidem, p. 6). O imenso fluxo de diferentes pessoas pode então 

mobilizar uma intensa experiência de alteridade e transformação. “São as conversas 

com desconhecidos – nos veículos coletivos, por exemplo – e mesmo o silêncio que 

pode ocorrer nesse meio diverso, envolvendo uma contemplação ativa da variedade 

urbana que, em alguma medida, também nos transforma” (Ibidem, p. 6). 

A imensa quantidade de pessoas juntas faz possível a liberdade, a 

heterogeneidade, porém, ainda sim “em nenhum lugar alguém se sente tão solitário e 

abandonado como precisamente na multidão da cidade grande” (SIMMEL, 1903, p. 

585). Como então sair desse isolamento? Como se conectar com o outro? Como fazer 

da cidade um lugar de encontro? Ou como nos lembra Deleuze: não se trataria então de 

solidões povoadas? 
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Quando se trabalha, a solidão é inevitavelmente absoluta. 

Não se pode fazer escola, nem fazer parte de uma escola. 

Só há trabalho clandestino. Só que é uma solidão 

extremamente povoada. Não povoada de sonhos, fantasias 

ou projetos, mas de encontros. Um encontro é talvez a 

mesma coisa que um devir ou núpcias. É do fundo dessa 

solidão que se pode fazer qualquer encontro. Encontram-

se pessoas (e às vezes sem as conhecer ou jamais tê-las 

visto), mas também movimentos, idéias, acontecimentos, 

entidades (DELEUZE; PARNET, 1998, p.14). 

Podemos produzir e nos produzir nessa solidão potente e, a partir dessa solidão, 

fazer encontros. Vamos então povoar as ruas já povoadas, há sempre um coletivo 

mesmo quando se está sozinho; como exemplificam Deleuze e Guattari “escrevemos o 

Anti-Édipo a dois. Como cada um de nós já era vários, já era muita gente. Utilizamos 

tudo o que nos aproximava, o mais próximo e o mais distante” (DELEUZE; 

GUATTARI, 1995, p.11). Já possuímos em nós encontros e nos encaminhamos à cidade 

a procura de produzir outros. 

 

2.3 Espinosa e os Bons Encontros  

Para fundamentar mais ainda essa ação em espaço aberto urbano vamos aqui abrir e 

expor mais uma das nossas caixas de ferramentas conceituais, tendo em vista um 

pensamento que deseja funcionar de maneira inseparável com a vida, isto é, um 

pensamento-vida. 

Convido a aparecer Espinosa, pois sua filosofia “é uma ética da alegria, da 

felicidade, do contentamento intelectual e da liberdade individual e política” (CHAUI, 

2011, p. 67). Ele se debruçou sobre um pensar para construir uma filosofia que preza a 

vida, que se sustenta na vida e no viver. Dessa forma, nos revelou a necessidade de 

vivermos a vida de maneira plena, isto é, de não a depreciarmos de modo que tenhamos 

dela apenas uma aparência de vida. Como nos diz Gilles Deleuze: 

Há, efetivamente, em Espinosa, uma filosofia da “vida”: 

ela consiste precisamente em denunciar tudo o que nos 

separa da vida, todos esses valores transcendentes que se 

orientam contra a vida, vinculados às condições e às 

ilusões da nossa consciência. A vida está envenenada pelas 
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categorias do Bem e do Mal, da falta e do mérito, do 

pecado e da remissão. O que perverte a vida é o ódio, 

inclusive o ódio contra si mesmo, a culpabilidade. 

(DELEUZE, 2002, p. 32) 

Espinosa, como se sabe, elaborou uma ética para a vida, para que através dela 

nos aproximemos ainda mais de um viver em que se possa encontrar a alegria, o amor, 

as paixões alegres. “A Ética é necessariamente uma ética da alegria: somente a alegria é 

válida, só a alegria permanece e nos aproxima da beatitude da ação. A paixão triste é 

sempre impotência” (Ibidem, p. 34). Convém-nos então nos pautar na alegria, isto é, 

“sentimento que temos do aumento de nossa força para existir e agir, ou da forte 

realização do nosso ser” (CHAUI, 2011, p. 87), e assim nos movimentar e agir ao 

exercer nossas potências, tendo em vista o interesse vital, que é “a existência e tudo 

quanto contribua para mantê-la” (Ibidem, p.84). 

Nesse percurso pautado pelo valor da alegria, Espinosa se guiará pelos valores 

éticos do bom e do mau, já que esses são valores imanentes, no domínio da experiência 

do possível, ou seja, relativo à própria vida - ao contrário dos valores bem/mal, que são 

transcendentes. Na visão dele, “oposição dos valores (Bem/mal) é substituída pelos 

modos de existência (Bom/mau)” (DELEUZE, 2002, p. 29). “Eis, pois, o que é a Ética, 

isto é, uma tipologia dos modos de existência imanentes, substitui a Moral, a qual 

relaciona sempre a existência a valores transcendentes” (Ibidem, p. 29). Nesse sentido, é 

na própria vida que deciframos o que é bom/mau, ou seja, é nas experiências que 

pautamos aquilo a que devemos ou não tender. Segundo Espinosa, nos constituímos nos 

encontros. Existem dois tipos de encontros: um, que aumenta a potência dos corpos em 

contato; outro, que diminui. Sendo assim, se pudéssemos escolher, ou antes, ali onde 

podemos escolher, deveríamos procurar os bons encontros nessa vida para que 

pudéssemos ser afetados por paixões alegres, para que pudéssemos nos potencializar e 

potencializar o existir. 

Encontramos então com Espinosa uma primeira pista para nossas ações, já que: 

Essa crítica das paixões tristes está profundamente 

enraizada na teoria das afecções. Um indivíduo é antes de 

mais nada uma essência singular, isto é, um grau de 

potência. A essa essência corresponde uma relação 

característica; a esse grau de potência corresponde certo 

grau de ser afetado (DELEUZE, 2002, p. 33). 
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Com esse pensador então entendemos que cada um é uma essência singular, um 

conatus, ou seja, “uma potência de existir ou uma causa que produz efeitos bem como 

recebe os efeitos de outras causas ou de outros conatus” (CHAUI, 2011, p.146). De tal 

forma, estamos sempre afetando e sendo afetados em algum grau.  

“Os humanos, como os demais seres singulares, são conatus, com a 

peculiaridade de que somente os humanos são conscientes de ser uma potência ou um 

esforço de perseveração na existência. O conatus (...) é a essência atual do corpo e da 

mente.” (Ibidem, p. 84). O homem é então união de um corpo e uma mente, sendo esta 

última “ideia de seu corpo e ideia de si mesma” (Ibidem, p. 146).  

“Nosso corpo e nossa mente são sistemas de vivências afetivas” (Ibidem, p. 92). 

É através dessa vivência que experienciamos o mundo ao nosso redor e nós mesmos, 

nós: corpos imersos nas relações com seu grau de ser afetado. “Espinosa propõe aos 

filósofos um novo modelo: o corpo. Propõe-lhe instituir o corpo como modelo: “Não 

sabemos o que pode o corpo.” Esta declaração de ignorância é uma provocação” 

(DELEUZE, 2002, p.23).  Espinosa nos convida a provocar o corpo, a produzir 

encontros, para vermos o que ele pode produzir enquanto ação e paixão. 

Um corpo está sempre em relação, ele afeta e é afetado por outros corpos. 

Corpos e ideias podem nos compor (alegria) ou nos decompor (tristeza). No encontro 

alegre temos a perfeição maior, enquanto que no triste a perfeição menor. De tal modo, 

quando há um encontro alegre, aumentamos a potência do corpo e do espírito. Corpo e 

espírito que, para Espinosa, são indissociáveis e paralelos (isto é, não há superioridades 

entre eles), e onde o que se passa em um se passa simultaneamente no outro. “Segundo 

a Ética, (...) o que é ação na alma é também necessariamente ação no corpo, o que é 

paixão no corpo é por sua vez necessariamente paixão na alma” (DELEUZE, 2002, p. 

24). Em outras palavras, “o que aumenta a potência de agir do corpo também aumenta a 

da mente, e o que diminui ou bloqueia a potência de agir do corpo também diminui ou 

bloqueia a da mente” (CHAUI, 2011, p. 85). 

Enfim, como já assinalamos anteriormente, Espinosa afirma que os seres se 

tornam nos encontros e estes encontros são de dois tipos: bons e maus. Os bons 

encontros potencializam, aumentam a energia, afetam positivamente.  
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Um modo existente define-se por certo poder de ser 

afetado. Quando encontra outro modo, pode ocorrer que 

esse outro modo seja “bom” para ele, isto é, se componha 

com ele, ou, ao inverso, seja mau para ele e o 

decomponha: no primeiro caso, o modo existente passa a 

uma perfeição maior; no segundo caso, menor. Diz-se, 

conforme o caso, que sua potência de agir ou força de 

existir aumenta ou diminui, visto que a potência do outro 

modo se lhe junta, ou, ao contrário, se lhe subtrai, 

imobilizando-a, fixando-a. A passagem a uma perfeição 

maior ou o aumento da potência de agir denomina-se afeto 

ou sentimento de alegria; a passagem a uma menor 

perfeição ou a diminuição da potência de agir, tristeza. 

(DELEUZE, 2002, p. 56, 57). 

Espinosa nos instiga a buscar a alegria, isto é, os bons encontros para nos 

potencializarmos e agirmos. “Agimos quando nossos desejos são definidos inteiramente 

por nossa potência. Quando agimos? Quanto mais perfeição (isto é, quanto mais 

realidade) algo possui, tanto mais age e menos padece; e inversamente, quanto mais age, 

mais perfeito (ou real) é.” (CHAUI, 2011, p. 151). 

É importante ressaltar que, segundo Espinosa, para um encontro ser 

efetivamente alegre, os dois corpos a se encontrarem devem aumentar suas potências. 

Isto é, se para aumentar a potência de um corpo, a do outro corpo é subtraída, isso é um 

encontro triste, e não só para o outro – aí está uma questão importante na ética desse 

filósofo. Nesse ponto, convém ressaltar que muitos dos encontros propagados pelo 

modo de vida capitalístico como encontros alegres são de fato tristes, pois se rouba uma 

potência alheia. E, para Espinosa, a verdadeira felicidade é compartilhar com outros a 

fruição do bem. 

O escopo do tratado é não apenas buscar os meios para 

adquirir a força de ânimo – pois somente deste depende a 

qualidade das coisas desejadas -, como ainda esforçar-se 

“para que muitos também a adquiram”, pois “faz parte de 

minha felicidade” compartilhar com os outros o verdadeiro 

bem e “formar uma sociedade tal que a maioria possa 

chegar a ele facilmente”.  

A afirmação de que a felicidade é compartilhar com outros 

a fruição do bem é reiterada no Tratado teológico-político, 

onde lemos: 



36 
 

A verdadeira felicidade e beatitude do indivíduo consiste 

unicamente na fruição do bem, e não, como é evidente, na 

glória de ser o único a ser feliz, ou porque é mais 

afortunado do que os outros, ignora a verdadeira felicidade 

e beatitude.” (CHAUI, 2011, p. 68). 

Se considerarmos tais ideias, no intuito de “buscar relações com o que nos 

fortalece e desfazer os laços com o que nos enfraquece” (Ibidem, p. 91), podemos então 

nos indagar se é possível realizarmos encontros alegres e aumentar nossas potências, e 

se sim, irmos além e nos questionarmos quais encontros seriam esses.  Por exemplo, a 

questão que permeia essas páginas: um encontro com a arte e com a cidade seria um 

bom encontro? Como?  

 

2.4 Deleuze e a Arte como Intercessor  

Outro pensador importante que convido a percorrer essas páginas e ações é 

Gilles Deleuze. Este filósofo, em continuidade ao pensamento de Espinoza, cria o 

conceito de intercessor. O que seria um intercessor? É preciso estar aberto aos bons 

encontros, ou seja, aos encontros com os seus intercessores. É preciso fabricar, produzir 

a sua própria série de intercessores para se expressar, exprimir, criar (DELEUZE, 1992). 

Intercessores mobilizam e instigam, eles são algo ou alguém que nos faz produzir, agir, 

inventar – é com eles que temos bons encontros, são eles que nos potencializam.  

Além do conceito de intercessor, outro conceito que Deleuze nos delega é o de 

subjetividade. Definindo-a em contraposição ao conceito de sujeito identitário, portanto, 

com uma essência transitória; a subjetividade é indissociável do devir, é produção de 

novas formas de vida, isto é, ela é pensada como um processo em relação a si e ao 

mundo que possibilita diversos modos de existência. Este conceito abarca o processo, a 

mudança, o que nos ajuda a pensar a produção do novo, do inesperado, do intempestivo. 

Apostar na potência do novo é o que nos interessa, “a luta pela subjetividade se 

apresenta, então, como direito à diferença e direito à variação, à metamorfose” 

(DELEUZE, 2005, p. 113). 

Neste sentido, toda subjetividade se encontra em devir, em processo de 

construção de si e, ao mesmo tempo, do mundo em que habita. É neste sentido que 
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podemos nos colocar e apostar que uma intervenção urbana pode produzir novas 

subjetividades? Ao artista podemos indagar: Que corpo, que vida quer inventar para si 

próprio e para os outros ao seu redor, ao produzir intervenções artísticas?  

Como podemos perceber, outro conceito importante presente na nossa caixa de 

ferramentas é o de devir. Ora, como dissemos acima a subjetividade é devir, é a 

produção de novas formas de vida, isto é, ela é pensada como um processo em relação a 

si que possibilita diversos modos de existência. O ser é devir. 

Neste sentido, um encontro define-se por possibilidade de devir. No devir não há 

passado, nem futuro, assim como não implica nem em regredir, nem em progredir; ou 

seja, no devir o que interessa é o caminho, é o percurso. “Os processos são os devires, e 

estes não se julgam pelo resultado que os findaria, mas pela qualidade dos seus cursos e 

pela potência de sua continuação” (DELEUZE, 1992, p.183). Portanto, o devir se faz 

contrário a noções como identidade e personalidade (que são fixas), presas ao passado e 

previsíveis quanto ao futuro, elementos esses, que como dissemos acima, fundamentais 

para que a máquina capitalística funcione. “Um devir-minoritário: não fingir, não fazer 

como ou imitar a criança, o louco, a mulher, o animal, o gago ou o estrangeiro, mas 

tornar-se tudo isso, para inventar novas forças ou novas armas” (DELEUZE & 

PARNET, 1998, p.13). Devir é sempre devir outro. No devir há uma margem de 

incerteza, de imprevisibilidade.  

Contra os que pensam “eu sou isto, eu sou aquilo”, e que 

pensam assim de uma maneira psicanalítica (referência a 

sua infância ou destino), é preciso pensar em termos 

incertos improváveis: eu não sei o que sou, tantas buscas 

ou tentativas necessárias, não-narcísicas, não-edipianas – 

nenhuma bicha jamais poderá dizer com certeza “eu sou 

bicha”. O problema não ser isso ou aquilo no homem, mas 

antes o de um devir inumano, de um devir universal 

animal: não tomar-se por um animal, mas desfazer a 

organização humana do corpo, atravessar tal ou qual 

zona de intensidade do corpo, cada um descobrindo suas 

próprias zonas, e os grupos, as populações, as espécies 

que o habitam (DELEUZE, 1992, Ibidem, p.21, grifo 

nosso). 

A arte para nós é um possível intercessor, produtor de subjetividades e de 

devires, pois ela é potencialmente propulsora de experienciações vigorosas que podem 
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se efetivar, como possibilidade de movimentar devires paralisados. A arte é movimento 

e movimenta, atrai, afeta, faz querer, pensar, imaginar.  

Se aqui nos propomos a produzir uma intervenção urbana, nessa intervenção, 

pretendemos produzir encontros entre a artista-pesquisadora e a rua, seu quadro e a rua, 

seu quadro e pessoas... pretendemos produzir agenciamentos, experimentações, 

conversas.  Esperamos que esses encontros emerjam como “uma experimentação de si 

como possibilidade de transvalorar (NIETSZCHE, 1998), de inventar modos de vida, de 

(re)existir, de dar espaço a processos de subjetivação com potência para abrir os corpos 

para outros valores, outra vida, outro mundo.” (VASCONCELOS, 2011, p. 143). Pois 

“o mundo é reconhecido como sendo aquilo através do que fazemos a experiência de 

nós mesmos.” (FOUCAULT, 2006C, p.590 apud Ibidem, p.143). Se faremos então a 

experiência de intervenção urbana e de nós mesmos nesse agenciamento, esperamos 

criar aventuras, viagens (mesmo sem sair do lugar), pois os “corpos desejam uma vida 

como aventura sem bússolas, errância, descaminho, invenção, porque gente é para viver 

e não para seguir apenas vivo...” (Ibidem, p.142). Nessa perspectiva, queremos produzir 

um encontro a partir das singularidades, do descaminho, do acaso, pois de tal modo, 

nesse espaço, seria possível se agenciar a diversos fluxos, seria possível para mim e, 

talvez, para alguns transeuntes, encontrar seus intercessores, porque: 

O essencial são os intercessores. A criação são os 

intercessores. Sem eles não há obra. Podem ser pessoas 

(...) mas também coisas, plantas, até animais. (...) É 

preciso fabricar seus próprios intercessores. É uma série. 

(...) Eu preciso de meus intercessores para me exprimir, e 

eles jamais se exprimiriam sem mim (DELEUZE, 1992, 

p.156). 

Como já dissemos, os intercessores são tudo o que potencializa, objetos e/ou 

sujeitos, tanto faz. Assim, apostamos em alguns possíveis intercessores: os quadros, o 

post-it, a artista visual, o graffiti, a praça, a rua, as pessoas que ali circulam... 

Nesses espaços, seria afinal possível fabricar diversos intercessores e, dessa 

forma, seria possível para os sujeitos se exprimirem, se expressarem, através da escrita 

do diário de campo, de conversas, olhares, ou do fato de tomar a arte para si na memória 

ou nas mãos, ao levar para casa os quadros que disporemos nas ruas, para serem 

adotados pelas pessoas... Temos por objetivo potencializar o contato, o acolhimento, a 
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produção desejante, ou seja, potencializar a vida em sua multiplicidade e intensidade, já 

que estamos na efervescência das ruas. 

Enfim, desta perspectiva, propõe-se potencializar pensamento e sensação 

díspares, que caotizam continuamente o próprio fazer da artista visual, o caminhar dela 

e dos transeuntes, o devir-cidade; isso na produção de intervenções urbanas singulares. 

Tal pensamento-sensação-atuação pode consolidar-se nesse bom encontro, ao pensar 

estes intercessores como dispositivos que lidam com a subjetivação como campo aberto 

à criação de novos modos de existência, sempre mais potentes.  

Nesse fazer no encontro com a arte o que importa é o acontecimento, percurso, é 

o caminho e sua intensidade. Eis aqui outro conceito-ferramenta que compõe a rede: 

acontecimento. 

Remontar ao acontecimento, em instalar-se nele como 

num devir, em rejuvenescer e em envelhecer nele de uma 

só vez, em passar por todos os seus componentes ou 

singularidades. Pode ser que nada mude ou pareça mudar 

na história, mas tudo muda no acontecimento, e nós 

mudamos no acontecimento (DELEUZE & GUATTARI, 

2010b, p.134). 

Se almejarmos produzir uma intervenção urbana e criar um espaço/tempo, onde 

intercessores e bons encontros possam produzir devires, tal feito só se realiza sob o 

signo do acontecimento. Este se define pelo “entre” por situar-se no plano dos efeitos, 

do ainda não dizível. Dele, sensações emergem.  

Temos aí uma experiência intempestiva, experiência que rompe o tempo das 

cronologias normativas. Tempo do inesperado, do súbito, do eterno. Essa abertura a este 

tempo intempestivo singular que está intrinsecamente relacionado com o modo de 

vivenciar uma experiência, “só ela [a arte] possibilita a descoberta do tempo como 

“tempo puro”, “tempo original absoluto”, “tempo primordial” idêntico à eternidade” 

(MACHADO, 2009, p.205). Essa vivência singular do tempo está intrinsecamente 

relacionada ao modo de vivenciar uma experiência que faz emergir, expressar, 

manifestar sensações. Significa abrir o corpo para a arte, para o mundo. Nessa 

experiência, dizemos não à memória, enquanto referência identificadora, ao passado 

tomado como paralização, pois “a memória intervém pouco na arte [...] é preciso não 
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memória, mas um material complexo que não se encontra na memória, nas palavras, nos 

sons. “memória eu te odeio””. (DELEUZE & GUATTARI, 2010b, p.198). Nessa 

vivencia singular, dizemos sim ao devir, ao diferente, às sensações, isto é, ao processo 

de inventar a nós mesmos, ininterruptamente. O encontro com a arte pode se fazer 

imensamente singular, pois, independente do modo de fazer ou experimentar obra de 

arte, “o que se conserva em si é o percepto ou o afecto. Mesmo se o material só durasse 

alguns segundos, daria a sensação o poder de existir e de se conservar em si, na 

eternidade de que consiste com esta curta duração” (DELEUZE & GUATTARI, 2010, 

p.197). 

Deter o tempo kronos e seguir no vento dos acontecimentos envolto pelo tempo 

intempestivo. Só assim é possível imaginar, sair do lugar comum, fazer outros 

caminhos, viajar (ainda que no mesmo lugar) e assim, enfim, significar, produzir 

diferentes sentidos para as experiências, para a vida. Para isso, é preciso se agenciar 

com a experiência intempestiva, fazer bons encontros e, nesse momento, dizer não à 

memória, ao passado, à fixação, à paralisação e dizer sim ao devir, ao processo. Fabular 

é compor, ficcionar, porém não no sentido de falsificar, mentir – e sim de inventar, 

experienciar. 

Só há trabalho clandestino. Só que é uma solidão 

extremamente povoada. Não povoada de sonhos, fantasias 

ou projetos, mas de encontros. Um encontro é talvez a 

mesma coisa que um devir ou núpcias. É do fundo dessa 

solidão que se pode fazer qualquer encontro. Encontram-

se pessoas (e às vezes sem as conhecer nem jamais tê-las 

visto), mas também movimentos, idéias, acontecimentos, 

entidades (DELEUZE & PARNET, 1998, p. 14).  

O fazer arte poderia ser conceituado como o conjunto de intercessores tanto 

materiais como imateriais – isto é, pessoas, movimentos, ideias, acontecimentos... – 

assim como desde cores às técnicas quanto às motivações, sensações, que no seu fazer 

prezam pela expressão singular dos sujeitos. A arte é povoada de encontros. É então 

uma rede de intercessores que precisam ser criados na produção da obra de arte. 

Na definição de Deleuze e Guattari, “a obra de arte é um bloco de sensações, isto 

é, um composto de perceptos e afectos” (DELEUZE & GUATTARI, 2010b, p.193). Por 

isso “pintamos, esculpimos, compomos, escrevemos com sensações. Pintamos, 
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esculpimos, compomos, escrevemos sensações.” (Ibidem, p.196). As sensações são 

instrumentos para o artista; é isso o que Borges também comenta: 

Um escritor, ou todo homem, deve pensar que tudo o que 

lhe ocorre é um instrumento; todas as coisas lhe foram 

dadas para determinado fim – e isso tem de ser mais forte 

no caso de um artista. Tudo o que acontece a ele, inclusive 

as humilhações, as vergonhas, as desventuras, todas essas 

coisas lhe foram dadas como argila, como matéria-prima 

para sua arte; ele tem de aproveitá-las. Por isso já falei 

num poema do antigo alimento dos heróis: a humilhação, a 

desgraça, a discórdia. Essas coisas nos foram dadas para 

que as transmutemos, para que façamos, da miserável 

circunstância de nossa vida, coisas eternas ou que aspirem 

a sê-lo (BORGES, 2011, p.213). 

O artista – ou todo homem –, segundo Borges, deve transmutar aquilo que lhe 

surge em sua vida. Ele pode exprimir tudo, pois quando se abre o corpo para essa 

vivencia, pode-se experienciar o paradoxo, a crise, e através dela produzir novos modos 

de existência – mais potentes. A tensão proporcionada no encontro com a vida deve 

tornar-se arte, isto é, máquina de máquina, ou seja, produção. “O pintor passa por uma 

catástrofe, ou por um incêndio, e deixa sobre a tela o traço dessa passagem, como do 

salto que o conduz do caos à composição” (DELEUZE & GUATTARI, 2010b, p. 239). 

Através do agenciamento com a arte podemos então nos tornarmos outro. Assim, o 

poder disruptivo, com a abertura para o desassossego, faz da crise: devir, construção 

ininterrupta. A arte teria, assim, a força de desencadear estranhos devires, diversos 

devires, devires múltiplos, vigorosos. 

O fazer arte é, para nós, um tipo de vivência singular. Nessa perspectiva, tal 

fazer (em seus mais diversos tipos) é experienciada como um potente intercessor. Isso 

porque a arte é capaz de movimentar devires paralisados. Ela, então, positiva a 

desterritorialização, que é uma flexibilidade singular de criar, a partir do estranho, da 

crise. Ela é produtora de máquinas desejantes e de subjetivação singular, ela incorpora o 

desassossego. A arte é aquilo que difere, mas que ainda assim nos instiga a uma 

aproximação. Por exemplo, quando o professor e artista plástico Elias Santos
3
 solicita 

aos seus alunos, “desenhe com a mão esquerda”, o que ele instiga é a 

                                                             
3  Elias Santos é artista visual e professor de artes do SESC e 745 Espaço de Arte, em Aracaju, 

Sergipe. 
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desterritorialização, isto é, ele procura possibilitar em seu ateliê a vivência da arte em 

sua singularidade, como potência de invenção. Ele sempre afirma “a arte deve atiçar. É 

isso o que importa”. Desse modo, nesse fazer singular, deve-se procurar criar formas 

também singulares. 

Aprendi com Rômulo Quiroga (um pintor boliviano): 

A expressão reta não sonha. 

Não use o traço acostumado. 

A força de um artista vem das suas derrotas. 

Só a alma atormentada pode trazer para a voz um 

formato de pássaro. 

Arte não tem pensa: 

O olho vê, a lembrança revê, e a imaginação transvê. 

É preciso transver o mundo. 

Isto seja: 

Deus deu a forma. Os artistas desformam. 

É preciso desformar o mundo: 

Tirar da natureza as naturalidades. 

Fazer cavalo verde, por exemplo. 

Fazer noiva camponesa voar – como em Chagall. 

Agora é só puxar o alarme do silêncio que eu saio por 

aí a desformar. 

Até já inventei mulher de 7 peitos para fazer vaginação 

comigo (BARROS, 2010, p.349-350). 

Vemos, aqui, como a arte é tida como desterritorializadora de formas instituídas, 

propulsora de linhas de fuga, capaz de fazer pensar o impensável, produzindo novas 

sensações. Então como nos diz Manoel de Barros “não use o traço acostumado”, faça-o 

diferente; experimente! Pois os artistas transveem e desformam o mundo, eles inventam 

um mundo novo - com cavalo verde e camponesa voando. Já que a arte produz a 

descontinuidade, “produz o corte nas formas que vai reposicionar os sentidos e as 

formas instituídas. Abre, portanto, um novo lugar de olhar, de sentir e de pensar” 

(SOUZA, 2004, p.221, 222), mesmo que esse outro modo de ver as coisas tenha surgido 

de um fato negativo, pois daí também vem a força de um artista, nos lembra o poeta 

Manoel e o escritor Borges. Uma vez que a experiência de desterritorialização não é 

fácil (pode ser inclusive dolorosa), as sensações (mesmo as atormentadoras) são 

instrumentos para o artista; captar estas forças e transmutá-las em arte é pensar outras 

saídas, outros sentidos.  As sensações são matérias-primas para os sujeitos que vão se 

produzir, ao também produzir arte. Nesse encontro, ele pode experienciar as sensações 
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novamente, de um modo diverso que possibilita transmutar as sensações, 

metamorfoseá-las. O encontro com a arte é, dessa forma, propulsor, já que ela emerge 

como “uma tentativa de libertar a vida daquilo que a aprisiona, é procurar uma saída, 

encontrar novas possibilidades, novas potências de vida” (MACHADO, 2009, p.221). É 

nesse sentido que, no encontro com a arte, as sensações, as ideias e possibilidades 

emergem – emergem em nós, nas telas, nas paredes, no mundo. 

 

2.5 Intervenções Urbanas 

O fundamental é estar aberto aos encontros. Ou melhor, aos bons encontros que 

potencializam, ou seja, os encontros com os seus intercessores – é o que nos disse 

Espinoza. Encontrar seus intercessores e ser afetado. É preciso fabricar, produzir a sua 

própria série de intercessores para se expressar, exprimir, criar. “Eu preciso de meus 

intercessores para me exprimir, e eles jamais se exprimiriam sem mim: sempre se 

trabalha em vários, mesmo quando isso não se vê” (DELEUZE, 1992, p.156). Essa série 

de intercessores é que é potente.  

O oposto do isolamento é o contato, o encontro. Desse encontro emergiriam 

talvez manifestações, expressões, afirmando-se, assim, devires outros, com o outro. 

Observamos que há uma potência da cidade como lugar de acontecimento daquilo que 

singulariza o homem: os encontros. Um desses encontros pode ser com a arte... A 

cidade, dessa maneira, pode ser vita como lugar de acontecimento da arte, como lugar 

de acontecimento das intervenções urbanas.  

Mas é preciso estar atento, pois o processo capitalístico é capaz de domesticar os 

artistas e fazer da arte especulação do mercado. 

(...) o custo de vida é mais elevado nas grandes cidades. 

(...) [E] O habitante da cidade tem de comprar tudo aquilo 

que os serviços comunitários não proporcionam e não 

resta praticamente nenhuma necessidade humana que não 

tenha sido submetida à lógica mercantil. [Inclusive] 

Fornecer emoções fortes e meios de fuga ao tédio, à 

monotonia e à rotina (WIRTH, 1997, p. 61). 
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Entretanto, as intervenções urbanas visam traçar uma linha de fuga e escapar dos 

moldes do modo de produção capitalístico. 

A linha de fuga é uma desterritorialização. Os franceses 

não sabem bem o que é isso. É claro que eles fogem como 

todo mundo, mas eles pensam que fugir é sair do mundo, 

místico ou arte, ou, antes alguma coisa covarde, porque se 

escapa dos engajamentos e das responsabilidades. Fugir 

não é renunciar às ações, nada mais ativo que uma fuga 

(DELEUZE; PARNET, 1998, p.49). 

A linha de fuga é se evadir do já traçado, do pré-determinado, é uma saída que 

constituí a criação. A linha de fuga é uma desterritorialização, é escapar. Mas fugir não 

é renunciar às ações, nada mais ativo que uma fuga, pois fugir é manifestar uma força. 

“Partir, se evadir, é traçar uma linha. (...) Só se descobre mundos através de uma longa 

linha quebrada” (DELEUZE, PARNET, 1998, p. 49). Ao sair das amarras do mercado, 

assim como do que já se estabeleceu sobre o que é a cidade, as intervenções fazem 

outros usos de suas ruas, suas calçadas e muros e criam brechas na cidade. Seriam elas, 

então, micro resistências? Seriam elas capazes de deflagrar diferentes processos 

subjetivos em nós e na cidade? 

Se descobrirmos que nossa vida se tornou muito 

estressante, alienante, simplesmente desconfortável ou 

sem motivação, então temos o direito de mudar de rumo e 

buscar refazê-lo segundo outra imagem e através da 

construção de um tipo de cidade qualitativamente 

diferente. A questão do tipo de cidade que desejamos é 

inseparável da questão do tipo de pessoa que desejamos 

nos tornar. A liberdade de fazer e refazer a nós mesmos e 

as nossas cidades dessa maneira é, sustento, um dos mais 

preciosos de todos os direitos humanos (HARVEY, 2013, 

p. 28, grifo nosso). 

As intervenções urbanas são definidas como a arte que não se limita a museus e 

galerias. Nela, tudo cabe: grupos musicais pelos metrôs, performances de dança e teatro 

nas praças, assim como as artes visuais - usualmente exemplificada pelo graffiti nos 

tapumes de construção ou viadutos. A arte de rua pode abarcar todas as formas de arte, 

desde que tome como lugar de acontecimento a cidade.  

A arte, que em determinado momento histórico foi colocada em lugares 

específicos, especializados e hermeticamente calculados para ela, como em museus e 
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galerias, volta a tomar conta da cidade, do cotidiano das pessoas, nas praças, no 

caminho que se faz para ir ao trabalho, à escola... o que nos remete às ideias do filósofo 

Paul Valéry, no seu artigo intitulado O problema dos museus: 

Não gosto tanto dos museus. Muitos são admiráveis, 

nenhum é delicioso. As idéias de classificação, 

conservação e utilidade pública, que são justas e claras, 

guardam pouca relação com as delícias. Ao primeiro passo 

que dou na direção das belas coisas, retiram-me a bengala, 

um aviso me proíbe de fumar. Minha voz muda e se faz 

um pouco mais alta que na Igreja, mas soa um pouco 

menos forte que na vida comum. Não tarda para que eu 

não saiba mais o que vim fazer nessas solidões céreas, que 

se assemelham à do templo e do salão, do cemitério e da 

escola... Vim instruir-me ou buscar encantamento, ou, de 

outro modo, cumprir um dever e satisfazer convenções? 

Ou, ainda, não seria este um exercício de tipo particular, 

passeio bizarramente travado por belezas e desviado a 

cada instante por tais obras primas à direita e à esquerda, 

em meio às quais é preciso conduzir-se como um bêbado 

entre balcões?  (VALÉRY, 2008). 

 

Valéry nos fala do seu estranhamento aos museus. Este lugar tão frio, tão 

solitário e organizado será capaz de criar encantamentos? Será que os museus, muitos 

admiráveis, não deveriam ser também deliciosos? Seriam os museus capazes disso – de 

serem deleitosos? Por que Valéry nos coloca esses questionamentos/estranhamentos a 

respeito dos museus? Certamente porque eles estão à parte. Dentro deles, há um modo 

de funcionamento que difere do mundo lá fora. Nos museus, há regras (não toque nas 

obras, não fume, não corra), há uma comissão julgadora que decide o que ali pode ser 

exposto, etc. Ainda que haja, atualmente, com a arte contemporânea, uma tentativa de 

re-novação do modo de fazer arte, que inclui uma tentativa de re-novar também as 

galerias, em sua essência há nesses espaços um ordenamento, uma estrutura bastante 

calculada que nos lembra, a todo momento, que deve haver uma distância das obras ali 

exibidas. Sobre esse modo de ser do museu e seu ambiente ordenado e homogêneo,  

Georges Didi-Huberman relata a sua entrada no museu de Auschwitz: 

Cheguei ao complexo de Auschwitz-Birkenau num 

domingo de manhã, bem cedo, num horário em que a 

entrada ainda é livre (...). As catracas metálicas idênticas 

as do metrô, ainda estavam abertas. As centenas de fones 

de ouvido, ainda conectadas nos consoles. O corredor 
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“Deficientes” ainda fechado. (...) Aqui e ali, outras 

tabuletas: a flechinha verde na parede depois da catraca, 

intimando a não desviar do sentido obrigatório, (...). 

Outras tabuletas continuam a surgir meio que por toda 

parte: lápides memoriais, como dizem, ou textos escritos 

em branco – nos três idiomas, polonês, inglês e hebraico – 

destacam-se contra o fundo preto. Ou ainda, mais 

prosaicas, as sinalizações na forma tão familiar de 

“passagens proibidas”: silêncio; não circule em trajes de 

banho; não fume; não coma; não beba (a imagem, barrada 

por um traço vermelho, representando um hambúrguer ao 

lado de um grande copo de Coca-cola); não use o celular; 

não passeie com o rádio ligado; não arraste sua mala neste 

campo; não entre aqui com seu carrinho de bebê; não use 

flash fotográfico ou câmera no interior dos galpões; deixe 

o cão na entrada (DIDI-HUBERMAN, 2012). 

Didi-Huberman visita Auschwitz, isto é, o lugar destinado a lembrar Auschwitz, 

mas ao adentrar esse lugar de memória questiona: 

Todos os centros culturais – bibliotecas, salas de cinema, 

museus – desnecessário dizer, podem contribuir no mundo 

inteiro para construir uma memória de Auschwitz. Mas o 

que dizer quando Auschwitz dever ser esquecido em seu 

próprio lugar, para constituir-se como um lugar fictício 

destinado a lembrar Auschwitz? (DIDI-HUBERMAN, 

2012). 

De tal modo, a re-constituição, re-construção, ordenação e regras estampadas nas 

paredes podem destruir o lugar, neste caso Auschwitz, criando então um outro lugar que 

em si pode vir a decepcionar as sensações que o próprio lugar, em seu estado bruto, 

poderia proporcionar. O modo usual de museu pode, de certo modo, abafar as sensações 

do lugar Auschwitz, talvez o modo museu também faça isso com outras formas de arte. 

De todo modo, é certo que atualmente observamos um afastamento da arte da 

efervescência da cidade para ser posta em um lugar específico para sua apreciação, a 

exemplo das galerias e museus. Isso faz parte também do modo capitalístico de lidar 

com a arte atualmente. 

Dewey chama a atenção para a possibilidade de se 

considerar que, nas sociedades antigas, as "artes do drama, 

da música, da pintura e da arquitetura" não eram 

manifestações que habitavam teatros, galerias e museus. 
Antes, participavam da vida coletiva, ligando-se 
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organicamente umas às outras - a pintura e a escultura com 

a arquitetura, por exemplo, a música e o canto com os ritos 

e cerimônias da vida de determinado grupo [...] Para o 

autor, entretanto, a dessacralização da arte, entendida 

como experiência apartada da vida humana, foi agravada 

pelo capitalismo, cuja "influência" se fez sentir na 

instituição da arte: "O crescimento do capitalismo foi uma 

influência poderosa no desenvolvimento do museu como o 

lar adequado para as obras de arte, assim como na 

promoção da ideia de que elas são separadas da vida 

comum". Associado ao materialismo crescente sobre as 

sociedades modernas, o capitalismo "enfraqueceu ou 

destruiu o vínculo" das obras de arte com os seus 

respectivos contextos de origem (REIS; BAGOLIN, 

2011).  

A arte urbana, apesar de hoje em dia até adentrar as galerias, tem um modo de 

ser e agir que é independente da burocracia, aceitação e reconhecimento formal 

necessário para estar do lado de dentro dos museus. Essa forma de arte urbana preza por 

interagir com a rua e ela está intrinsecamente ligada ao cotidiano da cidade. Assim, a 

interação ocorre tanto na forma de comunicação entre as pessoas (grafiteiros e 

transeuntes) como em relação às temáticas que emergem da própria rua. Um exemplo 

disso é o vídeo Sampa Grafitti n.2, com Biofa e Pixote, no qual esses dois grafiteiros se 

juntam para fazer uma pintura única, ao trabalhar também o mesmo tema: as enchentes, 

que são um problema recorrente no local onde eles estão pintando. A arte deles 

escancara um problema da cidade; esse é um dos pontos importantes sobre a arte de rua 

escrito no manifesto entregue pelo artista urbano ESCIF que, ao invés de dar uma 

entrevista ao Stree2lab, forneceu a seguinte declaração: 

O que é a arte de rua? 

A arte de rua não é uma domesticação de artistas... 

… é a liberação de artistas! 

A arte de rua não é uma manipulação de pessoas... 

… é uma aproximação com as pessoas! 

A arte de rua não é a decoração das cidades... 

… é uma reflexão sobre as cidades! 
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A arte de rua não é a publicidade dos governos... 

… é uma  revisão dos governos! 

A arte de rua não é  especulação do mercado... 

… é gratuito, é para todos! 

A arte de rua não é arte em    

museus, não é arte nas galerias, não é "Street Art"... 

é apenas a arte de rua! 

Não é verdade que o "Street 

Art" transformou cidades em museus, 

O "Street Art" transformou as 

cidades em parques de atrações (STREE2LAB, 2014).  

O manifesto declara que a arte de rua é uma revisão dos governos, é uma 

reflexão sobre as cidades, pois ao intervir nas cidades, ela fala que tipo de cidade se 

quer criar. Uma cidade onde a arte é para todos, é gratuita, onde a arte tem o papel de 

aproximar pessoas. O "Street Art" transformou as cidades em parques de atrações, pois 

a arte de rua é intervir no cotidiano, inverter a rotina. Roadsworth é um exemplo disso. 

Esse artista visual de Montreal colocou sua arte nos asfaltos da cidade, inicialmente, 

motivado a criar ciclovias contra a “cultura do carro”, ao pintar stencils de bicicleta. 

Depois, sua arte foi abrangendo outros desenhos e ideias irreverentes que brincavam 

com a sinalização, como ao pintar peixes e pássaros nas passarelas de pedestre. Ele foi 

preso por tais intervenções, mas ele acabou sendo liberado com uma pena leve, que ele 

mesmo atribui, em parte, ao apoio da população que apreciou a arte dele como 

provocativa e bem humorada, como podemos observar no documentário Roadsworth – 

crossing the line (2008). 

Colocar a arte na rua é não deixar ela estancada em apenas um lugar, o dentro da 

galeria. A arte toma seu espaço no dia a dia, na vida, afirmando então que todo lugar é 

seu lugar... e todos os temas podem ser seus também. A política pintada nos muros das 

ruas do mundo é cena recorrente para quem se interessa por graffiti. O seu maior 

exemplo é Banksy, que cria imagens que expõem um viés crítico sobre temas diversos 

como Mc Donalds, aquecimento global, guerra, etc. Porém, os que fazem arte com viés 
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político são muitos. O vídeo This Is Not Graffiti, de onde retiro o comentário a seguir, é 

um pedido de financiamento para um documentário sobre o graffiti no mundo atual, em 

seu papel crítico atuante nas revoluções do mundo árabe em 2011. O uso político dessa 

arte (que remete as pinturas em cavernas) surgiu em 68, na França, quando estudantes e 

operários em greve pintaram slogans poéticos e filosóficos nas paredes, como “Seja 

realista, peça o impossível”. Assim, em tal vídeo, o diretor Mark Nickolas fala que o 

graffiti: 

provou ser um poderoso veículo de comunicação para as 

pessoas desabafarem sua raiva e frustração contra o seu 

governo, ou o seu estado, ou a mídia, ou para expressar 

suas esperanças e sonhos, ou para exigir ação, ou até 

mesmo homenagear aqueles que morreram pela causa 

(THIS IS NOT GRAFFITI, 2014) (tradução livre)
4
 

Mark Nickolas nos lembra que “as paredes se tornaram telas para falar a verdade 

ao poder e provaram ser uma arma poderosa de resistência”. Resistência essa política, 

em seu sentido mais estrito ou no mais amplo modo, estampando também pelos muros o 

sensível e o lúdico que, muitas vezes, contrasta com a frieza e agressividade das cidades 

grandes. Por isso, a arte se faz necessária. Criolo, músico, diz: “Todo mundo está 

passando fome. Seja de feijão com farinha, seja de amor. Por isso a arte é tão 

valorizada” (2011). Adendo as suas palavras que, talvez por isso, a arte devesse ser tão 

valorizada... Artistas lutam por essa valorização e lutam por diversos temas através da 

arte. Criolo, músico atuante do já comentado Ocupe Estelita, também fez a música-tema 

para o documentário Cidade Cinza, protagonizado pelos grafiteiros brasileiros Os 

Gêmeos (Otávio e Gustavo), Nina, Zefix, Finok, Ise e Nunca.. O filme critica a política 

de pintar de cinza para cobrir os graffitis da cidade de São Paulo.  Como diz o artista 

visual ISE (Cláudio Duarte), no documentário: “a gente já é muito pobre de cultura pra 

apagar a cultura que tem na rua” (CIDADE CINZA, 2007). Na música-tema do 

documentário Criolo canta assim: 

Bata logo essa chapa 

Instagram pra denunciar 

                                                             
4
  Graffiti and street art proved a powerful communication vehicle for people to vent their anger 

and frustration against their government, or the state, or media, or to express their hopes and 

dreams, or to demand action, or even honor those who died for the cause (THIS IS NOT 

GRAFFITI, 2014). 
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Lhe lasco a tag na testa 

E hashtag pra acompanhar 

Um bomb e um trow up 

Da ponte, de lá pra cá 

Do que encontrar este cinza 

Que a kombi mandou buscar 

Nem ministro ou a presidenta 

Com a cena vão concordar 

Chega a dar vergonha alheia 

Mapeia de se rasgar (CRIOLO, 2013). 

 Tag, bomb, trow up são tipos de graffiti que podemos encontrar pelos muros da 

cidade, instagram e hashtag fazem referência à internet, modo pelo qual a arte de rua 

toma o mundo inteiro como lugar, lugar esse para combater o cinza - em seu sentido 

restrito de cor ou seu sentido de espírito político, isto é, apático. 

O graffiti é a grande forma de arte urbana, que emerge em meio à cidade, 

apropriando-se de muros, postes, viadutos, placas de trânsito. De tal modo, 

inevitavelmente, ela possui um discurso de intervenção urbana em sua dimensão 

política. 

Tal como nós o conhecemos atualmente, o graffite tem sua 

origem nos muros e trens do metrô de Nova Iorque dos 

anos 1960. Estritamente ligado ao movimento 

contracultural então em voga. (...) No Brasil, alguns 

pintores, como Alex Vallauri, se notabilizaram por 

empregarem a estética do grafite, fazendo uso de uma 

técnica simples: repetir um tema infinitas vezes, 

alcançando um alto poder de comunicação. Outros 

grafiteiros, como Jaime Prades, Paulo Carratü e Maurício 

Villaça, também devem ser lembrados por verem nos 

grafites uma forma de subversão do espaço, da qualidade 

de vida, da arte urbana e pela participação do público na 

confecção do grafite. [...] Da pichação ao graffiti, os 

jovens vão experimentando os espaços da cidade, re-

significando estes a partir das cores que lhes aplicam, 

confirmando e evidenciando a mais recente forma de sua 

intervenção urbana [...] surge como espaços indispensáveis 

para a constituição autônoma das identidades individuais e 

coletivas dos sujeitos envolvidos (ARAÚJO, 2008).  

Os jovens apropriam-se dos espaços de sua cidade, experimentando-os e re-

significando-os, sejam eles grafiteiros, pichadores ou apreciadores desse tipo de 
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intervenção. Os artistas sozinhos ou em grupos tomam a cidade e a marca com imagens 

singulares. O graffiti é a imagem mais trabalhada esteticamente, cada artista visual 

trabalha seus personagens que tendem a um estilo singular e logo identificável. O 

graffiti também engloba as palavras com letras mais elaboradas. Dentre esses modos de 

escrever, há vários estilos como bomb e throw up. Uma forma de escrever menos 

artística (levando em consideração o estudo das cores e formas das letras) é a pichação. 

O pixo é normalmente preto e com letras retas e quebradas próximas umas das outras, o 

que, para um leigo, dificulta a sua leitura. 

O documentário Pixo (2009) traz o caso curioso do menino que não sabe ler as 

“palavras”, mas sabe ler “pixo”. A pichação é, de fato, em português, só que com uma 

fonte bem exótica, onde as letras são bastante retas, pontiagudas. Tal evento exemplifica 

como o interesse, o desejo está presente no aprendizado seja de ler/escrever e/ou da arte. 

O menino que queria estar imerso no mundo de seus amigos, em sua cultura, é capaz de 

ler com facilidade os pixos nos prédios, mas é incapaz de ler letras ainda maiores que 

anunciam propagandas nas paredes. 

O graffiti e o pixo, dois movimentos de arte contemporânea, apesar de similares, 

diferem em termos de função, técnica e intenção – mas principalmente quanto à 

intenção. 

Quanto à pichação, é a forma mais básica de marcar território, é escrever seu 

nome em diversos lugares. Quanto mais difícil for o lugar, ainda melhor; por isso, 

jovens da periferia arriscam suas vidas para subirem  em prédios altos e lá deixarem sua 

marca.  

Enquanto que pichadores colocam seu trabalho em 

público, de modo geral podemos dizer que eles não estão 

interessados no fato de o público entender o seu trabalho. 

Normalmente eles querem se comunicar com outros 

pichadores. Já os grafiteiros querem que todos vejam e 

estejam interessados no seu trabalho 

(BRAZILSTREETART, 2014, tradução livre
5
). 

                                                             
5
 “While graffiti writers place their work in public, generally speaking they are not so interested 

in the public understanding their work. Usually they want to speak to other graffiti writers. 

Street artists want everyone to view and be engaged by their work. They are trying to make a 
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O pixo, pela maioria, ainda não é considerado arte, mas é inegável observá-lo 

como uma forma de revolta e de ocupação da cidade. As letras (para a maioria) ilegíveis 

e normalmente pintadas de negro são uma afronta para a cidade que segrega os 

pichadores, pessoas excluídas da sociedade. Já o graffiti preza por se fazer entender pela 

população, ao usar imagens e personagens com uma maior preocupação estética e 

capazes de um diálogo mais claro. Então, apesar de diferirem imensamente, os dois 

movimentos, mesmo assim, mantêm uma dimensão política de se fazerem presentes na 

cidade seja como reflexão, questionamento e/ou ludicidade. 

A intervenção urbana é o termo utilizado para designar os movimentos artísticos 

relacionados às intervenções artísticas realizadas em espaços públicos, é uma 

manifestação que pretende causar alguma modificação através da arte. De tal modo, a 

intervenção urbana abarca o graffiti, o pixo e vai além, abrangendo modos também mais 

efêmeros e com diferentes suportes de produzir arte nas cidades. 

A intervenção urbana é feita por pessoas em movimento de desterritorialização 

que dão outro rumo para a arte, que dão outro norte para a cidade. Tais artistas criam-se 

a si mesmos, ao mesmo tempo que criam a sua arte e a sua cidade, nesse processo 

singular de intervenção.  

Em seu trabalho de mutação subjetiva, as máquinas 

estéticas se conectam com outras que trabalham também 

com a produção de subjetividade. Dizendo de outro modo, 

a arte tem a ver com as experimentações subjetivas na 

clínica, no espaço das cidades, nas relações quotidianas, 

nas escolas, etc. (CAIAFA, 2000, p. 69). 

A arte invoca mutações, deflagra processos de singularização e cria brechas nas 

subjetividades padronizadas. “A arte estaria numa posição favorável para deflagrar uma 

experimentação subjetiva em larga escala” (Ibidem, p. 66). Dessa forma, a arte seria 

capaz de ir de encontro à miserabilidade subjetiva da vida capitalística. Ela seria capaz 

de experimentações subjetivas, ela seria capaz de penetrar na cidade e produzir outra 

cidade, assim como outros modos de ser sujeito na cidade. 

                                                                                                                                                                                   
statement. Graffiti writing and street art are closely related contemporary art movements, 

however, they differ in terms of technique, function and intent.”  
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A intervenção urbana abarca as diversas formas de fazer arte em meio à cidade. 

Ela é um tipo de manifestação artística que cria “uma experiência estética que procura 

produzir novas maneiras de perceber o cenário urbano e criar novas relações afetivas 

com a cidade que não a da objetividade funcional que aplaca o dia-a-dia” (MAZETTI, 

2006, p.11). De tal forma, a intervenção introduz a premissa da arte como meio para 

questionar e transformar a vida urbana cotidiana.  

As intervenções urbanas são: 

produção de processos de singularização e transformações 

no cotidiano, (...) [são] formas de  manifestação, que 

buscam questionar o uso de interesses privados no espaço 

público, a partir de ações anti-publicitárias, e proporcionar 

a revitalização da cidade como lugar de diálogo e 

experiência lúdica (MAZETTI, 2006, p. 3). 

As intervenções produzem o diferente onde se tinha o usual. A arte invade o 

espaço urbano, a fim de tentar uma conversa, pois há “o entendimento das atividades de 

intervenção urbana como manifestações críticas relevantes na sociedade 

contemporânea” (MAZETTI, 2006, p.10). 

Entender as diversas práticas de intervenção urbana como 

micropolíticas (...) a partir do fato de que tais 

manifestações, vistas como crítica e contestação 

sociocultural, apresentam as características necessárias 

para que as classifiquemos como tais. As intervenções 

urbanas se dão no dia-a-dia, em uma politização do 

cotidiano, do espaço público, que marca um 

distanciamento da política institucional para enfatizar a 

cultura e a reprodução social como terreno de combate. 

Além disso, as intervenções urbanas destacam a ação 

direta em contraposição à fomentação de visões utópicas, 

na busca por produzir novas maneiras de ver, sentir, 

perceber, ser e estar no mundo (MAZETTI, 2006, p. 3). 

As intervenções visam uma análise da cidade e do modo de ser urbano. Elas 

interrogam o cotidiano e o espaço público ao produzirem novas maneiras de ver, sentir e 

perambular na cidade e tomar a cidade para si. Mazetti ainda comenta: “busca por criar 

momentos lúdicos e novas sensorialidades no cotidiano. (...) criação de novas 

sensibilidades no imaginário urbano” (MAZETTI, 2006, p.11). A afetividade e 

sensibilidade são o que interessam, primeiramente, aqui. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Arte
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As maneiras de intervenção urbana, muitas vezes, são bastante efêmeras, a 

exemplo das performances – que abarcam as apresentações de dança, canto, teatro, 

mágica, mímica, malabarismo, etc. E mesmo as artes plásticas se tornam passageiras na 

cidade, pois a chuva pode corroer o lambe-lambe ou uma publicidade pode ser pintada 

por cima de um graffiti. 

Como diz uma artista visual, no documentário Poro: intervenções urbanas e 

ações efêmeras: “o fato do trabalho não permanecer é justamente aí que está a potência 

dele. Ele existe enquanto ação, enquanto proposta, e não ter o trabalho como objeto” 

(PORO, 2010). Assim sendo, as intervenções também abordam um lado do sutil, o que 

inclui o fato delas serem miúdas e/ou passageiras. O seu aspecto provisório não é uma 

fragilidade, é sua singularidade. 

Tal arte emerge das mais diversificadas formas, umas imensamente efêmeras 

como “Olhe para o céu”, que é uma intervenção desse grupo Poro, onde pequenos 

desenhos são jogados de um arranha-céu, na cidade de Belo Horizonte, assim como 

outras que visam uma estadia mais permanente na cidade, como o lambe-lambe, o 

sticker (adesivo), a pichação e o graffiti.  

As intervenções urbanas, de modo geral, visam uma reviravolta nos costumes, 

visam expressar ideias e sensações, visam mudanças culturais. Por isso, é preciso tomar 

como lugar de acontecimento a cidade. É na cidade onde tudo acontece, onde as pessoas 

estão, onde a vida se movimenta. 

E aqui se gesta um outro olhar. As intervenções são 

formas de pensar o corpo da cidade, seus fluxos matéricos, 

que remetem às condições de vida cultural, social, 

econômica e política na cidade. E recolocam, dado o grau 

de potência estética de seu acontecimento, as relações que 

se estabelecem na cidade, os jogos de poder instaurados. 

Cabe, pois, às intervenções, desabituar as experiências da 

arte do seu viés puramente estatal, afirmando outras 

formas de ação-reflexão, nas fendas possíveis da cidade.  

(PINHEIRO, 2009, p. 113) 

A arte visa se intrometer na cidade para preencher fendas, criar possíveis. Lá, 

onde não tinha nada, agora tem cor, uma frase, algo incomum. A arte de rua visa criar 

outra cidade, ela produz a si mesma e a cidade que é sua matéria, sua tela. Muitas vezes 
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o próprio tema dos artistas é como está se dando a vida na cidade. A motivação é o 

questionamento de como se dá a relação imanente entre o corpo e o lugar de vivência. O 

grafiteiro Vermelho Steam disse: “Eu pintei aqui porque tava sujo, feio, abandonado, aí 

a gente tenta embelezar o lugar” (SAMPA GRAFFITI VERMELHO, 2012). 

A cidade nos diz muito por si só. “Quer tenhamos consciência ou não, o espaço 

construído nos interpela de diferentes pontos de vista: estilístico, histórico, funcional, 

afetivo... Os edifícios e construções de todos os tipos são máquinas enunciadoras”. 

(GUATTARI, 1992, p.157, 158). Nessa perspectiva, há quem diga que São Paulo foi 

feita para o graffiti, com seu grande número de prédios.  

São Paulo não tem praia (...) São Paulo é uma selva de 

concreto, prédio, prédio, prédio (...) é meio que 

construindo um muro envolta, você tem que escapar, que 

fugir disso ou faz parte disso que é história do graffiti, da 

pichação, que faz parte da parada (CIDADE CINZA, 

2007). 

A cidade [São Paulo] em si foi construída pro graffiti. É 

poeirenta, é estéril, é vasta, é pobre. É a maior floresta de 

concreto... é a maior floresta de concreto que eu já vi. 

(GRAFFITI FINE ART, 2011).  

São Paulo é um grande exemplo da cidade moderna: prédio, prédio, prédio. E 

como diz um estêncil de rua famoso nas redes sociais: “você prédio, acho tédio, você 

praça, acho graça”. Para fugir do tédio, para escapar do prédio, símbolo do 

individualismo, e se conectar com os outros, pode-se então colorir o concreto, para criar 

uma “fenda” nos muros das cidades. 

Essa relação intrínseca do graffiti com a cidade está no relato de diversos artistas 

visuais no documentário Graffiti Fine Art: 

O graffiti faz parte da extensão da cidade como um 

organismo vivo. (...) Uma cidade sem graffiti é uma cidade 

controlada, sem expressão, sem comunicação, seria uma 

cidade mais cinza do que já é. (...) Não existe cidade sem 

graffiti. (...) A maioria das cidades que vi tinha graffiti, 

nem que fosse um pequeno rabisco de giz (Ibidem). 

 Nesse mesmo documentário, entre esses artistas, temos também o relato de Pato: 

“Outro dia, eu fui preso pintando e o artigo que eu assinei foi crime ambiental, que 



56 
 

disseram que é poluição visual. Aí, eu falei pro juiz assim: e construir parede e pôr 

asfalto no chão não é crime ambiental?” (Ibidem). O graffiti é isso: esse questionamento 

do que se pode na cidade, do que é a cidade, produzindo nesse agenciamento com a arte 

um devir-cidade, pois a ““cidade subjetiva” engaja tanto os níveis mais singulares da 

pessoa quanto os níveis mais coletivos. De fato, trata-se de todo o porvir do planeta e da 

biosfera” (GUATTARI, 1992, p. 170). 

Intervir na cidade é o objetivo, cidade essa quase sempre cinza, poluída, onde as 

pessoas estão sempre com pressa e não se olham mais. Na cidade “não [há] só as 

relações de forças visíveis em grande escala, mas também aos domínios moleculares de 

sensibilidade, de inteligência e de desejo” (GUATTARI, 1995, p. 9). Assim, essa cidade 

capitalística pode ser impassível ao produzir relações insensíveis, como já nos disse 

Simmel, agora nas palavras de Lima (2011):  

A configuração espacial das grandes cidades instala um 

contexto no qual as experiências são marcadas por um 

excesso de proximidade, o que pode levar à falência das 

possibilidades de verdadeiras relações pessoais. 

Submetido a um excesso de estímulos sensoriais e 

intelectuais, o habitante das grandes cidades tem de se 

proteger - para não sucumbir a um esgotamento físico e 

intelectual -, e o faz criando uma carapaça de indiferença e 

frieza. Assim, abdica de uma parte de sua sensibilidade, se 

anestesia. A percepção se torna mais pobre pela saturação. 

As capacidades de ver e sentir se tornam ameaçadas. 

A cidade saturada de propaganda, de prédios, de informação, de corre-corre, de 

estresse... Será que a arte na rua é capaz de criar uma rachadura para a sensibilidade 

nesse redemoinho todo? Será a arte capaz de criar encontros e remendar laços afetivos 

fragilizados, ao sensibilizar algum transeunte?  

Há quem veja os graffitis ali pintados, mas também há quem não enxergue. 

Os turistas, por exemplo, fazem viagens quase imóveis, 

sendo depositados nos mesmos tipos de cabines de avião, 

de pullman, de quartos de hotel e vendo desfilar diante de 

seus olhos paisagens que já encontraram cem vezes em 

suas telas de televisão, ou em prospectos turísticos. Assim 

a subjetividade se encontra ameaçada de paralisia. 

Poderiam os homens reestabelecer conexões com suas 
terras natais? Evidentemente isso é impossível! As terras 
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natais estão definitivamente perdidas. Mas o que podem 

esperar é reconstituir uma relação particular com o cosmos 

e com a vida, é se “recompor” em sua individualidade 

individual e coletiva. A vida de cada um é única. O 

nascimento, a morte, o desejo, o amor, a relação com o 

tempo, com os elementos, com as formas vivas e as 

formas inanimadas são, para um olhar depurado, novos, 

inesperados, miraculosos (GUATTARI, 1992, p. 169, 

170). 

A ideia aqui é viajar, mesmo sem sair do lugar, é estabelecer conexões com as 

formas inanimadas: a cidade e a arte, ao instigar um novo encontro com quem se deixe 

levar pelas errâncias do desejo, do sensível a convite da arte. Primeiramente, a própria 

artista-pesquisadora,  a convite da arte, vai à cidade para percorrê-la com outro olhar, 

com outro movimento. “Vamos além de nossa vizinhança, vamos à rua para nos 

misturar, para experimentar os encontros possíveis nesse espaço de intercomunicação e 

para enfrentar os riscos” (CAIAFA, 2002, p. 94). Abertos aos fluxos que nos 

mobilizam, a intensidade, e veremos então as potências e as fraquezas da arte que se 

embrenha pelas ruas da cidade. 
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3. Método de pesquisa: Cartografia  

 O campo teórico-metodológico pelo qual nos movimentamos, como podemos 

ver ao longo dessas páginas, tem a presença de diversos pensadores, assim como 

diferentes campos de interesse. Podemos nos referir a ele como um campo 

transdisciplinar, onde a filosofia e a arte comparecem. No campo da filosofia, temos a 

esquizoanálise que nos traz Deleuze e Guattari. Essa dupla de pensadores preza por um 

pensamento que funcione para a vida, ao discorrer sobre todas as forças que a 

tencionam, isto é, ao discorrer sobre afetos, intensidades, experiências, 

experimentações, fluxos, multiplicidades. E é com essa perspectiva que percorremos 

esse campo transdisciplinar. 

A transdisciplinaridade se encaminha no sentido de abranger o múltiplo ao 

abarcar experiências diversas, com ela é possível pensar a coexistência de pensamentos 

diferentes e o entrelaçamento desses para produzir conhecimento híbrido sobre uma 

problemática.  

Atravessando diferentes domínios, provocando 

interlocuções, aceitando o desafio de pensar no limite 

entre os saberes, a transdisciplinaridade coloca em questão 

os objetos bem definidos e as teorias internamente 

consistentes, a preexistência de sujeitos do conhecimento e 

objetos a serem conhecidos, os campos bem demarcados 

das práticas discursivas e não discursivas, os especialistas 

defensores de territórios identitários de conhecimento. 

Com a desestabilização emerge o plano de constituição 

dos domínios de conhecimento em que as dicotomias dão 

lugar aos híbridos e as fronteiras apresentam seus graus de 

abertura, suas franjas móveis por onde os saberes se 

arguem e as práticas mostram sua complexidade (PASSOS 

et al, 2010, p. 202). 

A transdisciplinaridade implica relações entre várias áreas do conhecimento 

produzindo franjas móveis nas fronteiras, com o intuito de abordar a complexidade dos 

temas. Assim, “a transdisciplinaridade não procura o domínio sobre as várias outras 

disciplinas, mas a abertura de todas elas àquilo que as atravessa e as ultrapassa” 

(MORIN, NICOLESCU & FREITAS, 1994, p.2). 
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Nessa pesquisa-intervenção, unem-se, já de partida, duas formas de pensamento: 

a filosofia e a arte. De acordo com Deleuze e Guattari, a primeira pensa por conceitos, a 

segunda por sensações.  

“O que define o pensamento, as três grandes formas do 

pensamento, a arte, a ciência e a filosofia, é sempre 

enfrentar o caos, traçar um plano, esboçar um plano sobre 

o caos. [...] Pensar é pensar por conceitos, ou então por 

funções, ou ainda por sensações, e um desses pensamentos 

não é melhor que um outro, ou mais plenamente, mais 

completamente, mais sinteticamente “pensado” 

(DELEUZE & GUATTARI, 2010b, p.233). 

Visamos então traçar um plano sobre o caos através de conceitos e sensações, a 

partir da perspectiva transdisciplinar esquizoanalítica.  

Nesse emaranhado de pontos de vista, é preciso estar atento para explicitar essas 

correntes de pensamento, ao especificar essas diferentes disciplinas sobre aquilo que as 

aproxima ou também o que as distancia. Cabe então, na medida do possível, deixar 

claro de onde se está falando, ou seja, quais os referenciais abordados, principalmente 

porque, “tendo em vista que a cada paradigma corresponde uma particular visão de 

mundo” (VEIGA-NETO, 2007, p. 41), temos de assumir o ponto de vista local e socio-

histórico do conhecimento, do discurso que propagamos e da visão de mundo que 

divulgamos. 

Nas palavras de Wittgenstein (ap. Spaniol, 1989, p. 141), 

“as palavras só têm significado na corrente do pensamento 

e da vida”; tal entendimento decorre do fato de que o 

sentido está indissoluvelmente conectado a discursos que 

são partilhados por uma comunidade que os coloca em 

funcionamento. E porque a “corrente de pensamento e da 

vida” é uma corrente que flui no tempo, os sentidos são 

necessariamente históricos: eles se transformam ao longo 

do tempo (VEIGA-NETO, 2007, p. 39). 

Imergimos então em um discurso que está intrincado à vida. Tal corrente de 

pensamento funciona para certa comunidade, que tem sua própria rede discursiva. Nessa 

rede, propomo-nos a “mapear o paradigma em que estamos nos movimentando” 

(Ibidem, p. 46). Analisar os conceitos que são a nossa caixa de ferramentas, colocá-los 

para funcionar entrelaçados na sua rede conceitual, pois “torna-se indispensável pensar 
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os conceitos de que lançamos mão imersos numa rede de significação. Tais conceitos só 

se tornam significativos para nós quando inseridos numa trama, quando percebidos num 

conjunto de relações que lhes dá sentido” (Ibidem, p. 19).  

De tal modo, é preciso averiguar essa rede e o que está funcionando 

conceitualmente dentro dela. É preciso tatear o terreno deste método que se coloca 

aquém/além das disciplinas e na processualidade, isto é, transdisciplinar e também 

esquizoanalítico. Ou seja, tem-se um pensamento crítico num território movente, pois se 

preza pelo pensamento potencializador do múltiplo, dos territórios existenciais 

nômades. Afinal, tal modo de pensar positiva o sujeito quando este posiciona-se 

criticamente em relação a si mesmo e ao mundo, quando este se coloca no tempo, 

espaço, quando percebe suas próprias limitações, sem que isso o torne inibido ou 

submisso. Muito pelo contrário, o pensamento é tensão, é voltar-se para a ação; só assim 

é possível persistir no fazer pesquisa, na produção de pensamento. “Existem momentos 

na vida onde a questão de saber se se pode pensar diferentemente do que se pensa, e 

perceber diferentemente do que se vê é indispensável para continuar a olhar ou refletir” 

(FOUCAULT, 1998, p.13). 

O convite é deixarmos para trás o lago sereno das certezas 

e mergulhar naqueles autores e teorizações nos quais 

encontramos fontes consistentes, ferramentas produtivas 

para a formulação de nosso problema de pesquisa, 

exatamente na medida em que eles nos convidem ao 

exercício da arte de pensar de outra forma o que 

pensamos, buscando tensionar essas mesmas fontes 

conceituais (FISCHER, 2007, p. 58). 

Prezar por um modo de pensar que abarque as experimentações... é nessa 

perspectiva que encontramos Deleuze e Guattari. Eles priorizam o fazer, o atuar de um 

sujeito que tensiona as ideias, que rompe e, ao mesmo tempo, cria. Este sujeito se 

encontra, em alguns momentos, em uma interrupção da cronologia por um tempo outro 

– o intempestivo. Isto implica coragem de quebrar o que é conhecido e de adentrar um 

terreno desconhecido, obscuro, desterritorializado em encontros com diversos 

intercessores, vivendo diferentes experiências. Como diz Deleuze “o inesperado é uma 

condição de trabalho” (DELEUZE, 1992, p.134). Assim, o sujeito é capaz de 

reterritorializar, ou seja, construir algo novo, múltiplo. Nesse sentido, é que podemos 

afirmar que, no seu devir-filosófico, Deleuze e Guattari criam seus conceitos. Conceitos 
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esses que devem ser capazes tanto de movimento exterior quanto de automovimento. 

“Porque não basta dizer: os conceitos se movem. É preciso ainda construir conceitos 

capazes de movimentos intelectuais” (Ibidem, p.152). Tais movimentos intelectuais são 

movimentos de um pensamento artista, pois este abarca o devir, a transitoriedade, o 

acaso e, consequentemente, o fluxo da vida.  Para eles, “pensar é sempre experimentar, 

não interpretar, mas experimentar, e a experimentação é sempre o atual, o nascente, o 

novo, o que está em vias de se fazer” (Ibidem, p.132). 

            Deleuze, apreciador do pensamento artista, dos devires, do fluxo, da potência 

criadora, da desterritorialização, das fraturas, em entrevista intitulada Rachar as coisas, 

rachar as palavras na qual tinha por tema Michel Foucault, diz: “a lógica de um 

pensamento é o conjunto das crises que ele atravessa, assemelha-se mais a uma cadeia 

vulcânica do que a um sistema tranquilo e próximo do equilíbrio” (Ibidem, p.106). É 

preciso coragem, sempre, pois pensar implica em crises, é um ato perigoso. 

Foucault sempre invoca a poeira ou o murmúrio de um 

combate, e o próprio pensamento lhe parece uma máquina 

de guerra. É que, no momento em que alguém dá um 

passo fora do que já foi pensado, quando se aventura para 

fora do reconhecível e do tranqüilizador, quando precisa 

inventar novos conceitos para terras desconhecidas, caem 

os métodos e as morais, e pensar torna-se, como diz 

Foucault, um “ato arriscado”, uma violência que se exerce 

primeiro sobre si mesmo (Ibidem, p.128, grifo nosso). 

Trabalho crítico sobre nosso próprio pensamento com o intuito inclusive de 

transformar a si mesmo, ou seja, “produzir em nós e a partir de nós mesmos formas de 

existência para bem mais do que nos propõem as lógicas dominantes” (FISCHER, 2007, 

p.51). O pensamento crítico que afirma e possibilita a emergência do múltiplo, que 

afirma diversos modos de existência, que faz emergir diferentes possibilidades, que 

incentiva a invenção e a ação. Afinal de contas, não adianta simplesmente gritar o 

múltiplo, o importante – assim como o mais trabalhoso – é fazê-lo. 

Na verdade não basta dizer Viva o múltiplo, grito de resto 

difícil de emitir. Nenhuma habilidade tipográfica, lexical 

ou mesmo sintática será suficiente para fazê-lo ouvir. É 

preciso fazer o múltiplo, não acrescentando sempre uma 

dimensão superior, mas, ao contrário, da maneira simples, 

com força de sobriedade (DELEUZE, 1995, p.14).  
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É através desse modo de pensar singular, que se desterritorializa, entra em crises 

e que procura se reterritorializar em terras desconhecidas, que produzimos ideias e 

nossa própria vida. A experimentação desse modo singular de pensar, que surge desse 

encontro intempestivo, pleno de potência criadora é que “trata-se da constituição de 

novos modos de existência ou, como dizia Nietzsche, a invenção de 

novas possibilidades de vida. A existência (...) como obra de arte” (Ibidem, p.120). O 

pensar que potencializa a vida em sua invenção constante de si, que atravessa crises e 

impasses, e que, porém, não cessa de recriar-se. E a esse processo inventivo se 

conceitua subjetivação. A subjetivação que pode se produzir singular ou, como já 

dissemos anteriormente, seguindo um modo hegemônico-padronizado. 

Penso que a subjetivação tem pouco a ver com o sujeito. 

Trata-se de um campo elétrico ou magnético, uma 

individuação operando por intensidades (tanto baixas 

como altas), campos individuados e não pessoas ou 

identidades (...). Subjetivação no sentido de processo, e 

“Si”, no sentido de relação a si. E do que se trata? Trata-se 

de uma relação de força consigo [...]. Segundo a maneira 

de dobrar a linha de força, trata-se da constituição de 

modos de existência, ou da invenção de possibilidades de 

vida [...]. Trata-se de inventar modos de existência, 

segundo regras facultativas, capazes de resistir ao poder 

bem como se furtar ao saber, mesmo se o saber tenta 

penetrá-los e o poder tenta apropriar-se deles. Mas os 

modos de existência ou possibilidades de vida não cessam 

de se recriar e surgem novos (Ibidem, p.116, 117). 

Subjetividade é essa produção de novas formas de vida, é a expressão corpórea 

de um regime de verdade de um tempo, “sendo a subjetividade efeito de múltiplas 

determinações em tensão” (ROCHA; AGUIAR, 2003, p. 63). E é através da cartografia 

(com sua perspectiva ético-estético-política
6
) que estudamos o processo de subjetivação, 

sempre considerando a sua dimensão processual. 

Guattari (1992) adverte que as cartografias esquizo-

analíticas não são doutrinas científicas, mas antes de tudo 

                                                             
6
 “Na perspectiva de Guattari (1992), a ética está referida ao exercício do pensamento que avalia 

situações e acontecimentos como potencializadores ou não de vida; a estética traz a dimensão da 

criação, articulando os diferentes campos do pensamento, da ação e da sensibilidade; a política 

implica a responsabilização frente aos efeitos produzidos, ou seja, sobre os sentidos que vão 

ganhando forma através das ações individuais e coletivas” (ROCHA; AGUIAR, 2003, p. 69). 
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uma escolha ética crucial: ou se cientificiza o processo de 

subjetivação, ou tenta-se apreendê-lo em sua dimensão 

processual. A cartografia percorre linhas e fluxos do 

agenciamento numa perspectiva ético-estético-político que 

perturba a ciência, para afirmar a expansão da vida entre 

as funções que constroem o plano de referência com 

elementos teóricos, conceituais e metodológicos de uma 

produção de conhecimento (LAZZAROTTO, 2009, p.75). 

Como metodologia de pesquisa, partimos então da cartografia que é seguir os 

rastros da produção de subjetividades, isto é, cartografar regiões ainda por vir, abrir o 

atual, a pluralidade das formas de existência, de outros possíveis. O cartógrafo: 

quer é participar, embarcar na constituição de territórios 

existenciais, constituição de realidade. Implicitamente, é 

óbvio que, pelo menos em seus momentos mais felizes, ele 

não teme o movimento. Deixa seu corpo vibrar todas as 

freqüências possíveis e fica inventando posições a partir 

das quais essas vibrações encontrem sons, canais de 

passagem, carona para a existencialização. Ele aceita a 

vida e se entrega. De corpo e língua (ROLNIK, 1989, p. 

2). 

A cartografia consiste em acompanhar processos de produção de subjetividades, 

de si, de mundos, de desejos, enfim, da vida. Pois, “a pesquisa se faz em movimento, no 

acompanhamento de processos, que nos tocam, nos transformam e produzem mundos.” 

(BARROS, KASTRUP, 2012, p.73). “Apostamos na possibilidade de construirmos 

estratégias de pesquisa que acompanhem os movimentos do desejo - “a manifestação de 

toda a vida.”” (PAULON; ROMAGNOLI, 2010, p. 90). De tal modo, para refletir sobre 

a vida, nesta pesquisa se confeccionará uma memória afetiva, escrita e imagética, isto é, 

se pautará na produção de um diário de campo assim como em fotografias sobre a 

intervenção urbana. 

Encontramos diversas formas de uso de um diário, sendo 

que Hess e Weigand (2006) destacam a utilização como 

ferramenta, por aqueles que querem compreender e refletir 

sobre suas práticas. Para os autores, quem faz um diário 

busca guardar uma memória, para si mesmo ou para os 

outros, de um pensamento que se forma no cotidiano de 

suas observações e reflexões, num exercício de captar o 

que se passa, o que se vê, o que se percebe 

(LAZZAROTTO, 2009, p. 111). 
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Essas duas ferramentas produzirão a memória do que acontece na intervenção 

urbana e elas estarão junto a nós para pensar nossas práticas, a partir do “método 

cartográfico segundo o qual o trabalho de análise é a um só tempo o de descrever, 

intervir e criar efeitos-subjetividade” (PASSOS, BARROS, 2010, p.27): que mundos e 

que subjetividades produzir-se-ão ali?  

Com esses questionamentos em mente, produziremos uma intervenção urbana. 

Nesse espaço-tempo procuraremos produzir intercessores nas ruas da cidade de Aracaju, 

através do mundo das artes em tela e em graffiti.  
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4. Intervenção Urbana com Grandezas e Miudezas  

4.1. Metodologia da Intervenção 

A intervenção urbana consistirá em duas frentes. A primeira, intitulada 

Intervenção urbana com Grandezas, visa a produção de pintura na rua, isto é, de 

graffitis de médio formato, em paredes ou tapumes da cidade de Aracaju; ida essa à rua 

que se dará em coletivo.  

O segundo tipo de intervenção urbana, intitulada Intervenção urbana com 

Miudezas: Me leva pra casa..., será, em sua maior parte, feita individualmente por mim. 

Tal intervenção é um tanto mais singular que a primeira (que poderíamos denominar de 

“clássica”). Esta intervenção se pretende efêmera. 

O projeto de Intervenção urbana com miudezas junta a arte da pintura em tela e 

a intervenção urbana como modo de apresentação dessa arte. Os quadros serão expostos 

nas ruas da cidade, deixados nos bancos de praça, acompanhados da mensagem Me leva 

pra casa... Mensagem essa escrita de forma coloquial, como usualmente nos 

comunicamos na forma oral, inclusive ignorando os erros gramaticais (já que no início 

de oração se deve usar ênclise e não se deve abreviar a palavra “para”). Tal escolha 

pretende criar uma aproximação maior com os transeuntes. 

Essa Intervenção urbana com miudezas junta um modo convencional de 

produzir arte, a técnica de pintura em tela, e um modo não usual de apresentação dessa 

através da intervenção urbana. Esses quadros, sendo dispostos na rua para apreciação de 

todo e qualquer transeunte, exigem que o passante esteja atento o suficiente para 

enxergá-los, pois os quadros são de pequeno formato 9x12cm, de tal forma que a arte 

sutil e singela pede espaço na rua, pede também atenção e acolhimento. Além do mais, 

o quadro clama para ser adotado, pois acima do pequeno quadro tem um pequeno papel 

(post-it) com os escritos: me leva pra casa... Isso faz, se assim desejar, o passante agir, 

tomar posse do quadrinho, aceitar a gentileza de um desconhecido, em meio à cidade. 

Essa intervenção urbana visa aproximar a arte de um maior número e diverso 

público. Em primeiro lugar, tanto aqueles que apreciam a arte que comumente habita as 

galerias, como o público que aprecia a arte urbana. Mas ela vai além, ao tentar 

aproximar-se de qualquer pessoa sem o lugar seguro da galeria, isto é, ela tenta contato 

com qualquer transeunte que por acaso circule naquela rua no momento de intervenção. 
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A arte aqui também visa instigar a visão atenta dos transeuntes a sua cidade e, quem 

sabe, incitar em algum deles o desejo por uma pequena tela, que então poderá ser 

acolhida e levada para casa. De tal modo, em segundo lugar, essa intervenção também 

propõe uma aproximação peculiar entre as pessoas e a arte. Essa arte que vai à rua não 

está fixada na rua, como em um graffiti ou um sticker, ela está espreitando os passantes 

à espera de acolhimento, de adoção. Os quadros, normalmente apresentados nas 

galerias, serão expostos nas ruas, em bancos de praça, em janelas, em jardins... O 

quadro aqui tem como lugar a cidade, onde as pessoas circulam, onde a vida borbulha. 

Mas será essa pequena tela capaz de pausar um transeunte, de fazê-lo parar e olhar? 

Essa intervenção vem desse questionamento; para respondê-lo, ela produz um pequeno 

agenciamento entre o quadro e a rua, procurando instigar um olhar atento à cidade pelos 

seus detalhes e pequenos encantamentos. Encantamentos que, usualmente, são 

momentâneos, assim como essa intervenção urbana, que será passageira, se acolhida 

pelos passantes, e repleta de trocas, pois ficará, nas ruas e nas casas de alguns, os 

quadros e de volta com a artista visual e pesquisadora as fotografias, as memórias e as 

possíveis conversas com quem ali estive. 

Entretanto, antes, durante e depois da intervenção, dedicamo-nos a pensar o que 

é produzido ali, que sensibilidade, que cidade, que encontro acontece nesse 

agenciamento entre um quadro e a rua. A própria intervenção vai tomando forma, a 

própria artista-pesquisadora também, ao engendrar-se nesse devir. Durante todo o 

processo, é importante refletir e discutir sobre como e o que se produz nessa intervenção 

urbana. O conhecer-fazer é produzir conhecimento ao participar do processo de 

construção, isto é, o conhecer e o fazer são movimentos intrincados que pretendemos 

adentrar nessa intervenção urbana. 

Como já atestaram Maturana e Varela (1990, p. 21), “todo 

ato de conhecer traz um mundo às mãos, [...] todo fazer é 

conhecer, todo conhecer é fazer”. Ter um mundo às mãos 

é comprometer-se ética e politicamente no ato do 

conhecimento. É intervir sobre a realidade. É transformá-

la para conhecê-la. Há uma dimensão da realidade em que 

ela se apresenta como processo de criação, como poiesis, o 

que faz com que, em um mesmo movimento, conhecê-la 

seja participar de seu processo de construção (KASTRUP, 

PASSOS, 2013, p. 264).  

Produziremos uma intervenção urbana com a pretensão de transformar o uso que 

a artista-pesquisadora faz da cidade e para conhecer o que se cria nesse encontro. Será 
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possível instigar um olhar atento aos detalhes da cidade, tanto da artista como de outros 

transeuntes? Será a arte capaz de criar laços afetivos e de que tipos com as praças? Será 

possível potencializar pensamento e sensação díspares? Será possível criar outro uso, 

outro movimento na cidade, a exemplo de um andar mais lento ou um olhar mais 

curioso para ver o que ali acontece? Será possível potencializar o contato com os 

transeuntes, o acolhimento das obras, o amparo da artista? Porque a artista, assim como 

as obras, está exposta, está à mercê do acolhimento ou do rechaçamento dos transeuntes, 

da cidade... Veremos então que histórias, que sensações, que imagens produziremos, 

nessa intervenção urbana. Não há o que ser descoberto, revelado ou interpretado, mas 

sim criado na análise desse plano de forças. Plano esse que estamos imersos, ética e 

afetivamente. “A cartografia quer acessar o plano comum. [...] O comum é aquilo que 

partilhamos e que tomamos parte, pertencemos, nos engajamos” (KASTRUP, PASSOS, 

2013, p. 266, 265); e é nessa dimensão interativa que compartilhamos sentido, que 

cartografamos com afetos. A artista-pesquisadora, então, se engendra nesse processo de 

produzir intervenções urbanas artísticas, de produzir outro fazer e olhar sobre a cidade, 

de produzir a si mesma nesse percurso, pois “o método da cartografia implica também a 

aposta ético-política em um modo de dizer que expresse processos de mudança de si e 

do mundo” (PASSOS, BARROS, 2010, p. 170). 

 

4.2. A cidade escolhida: Aracaju  

Aracaju foi criada em 1855 e foi especialmente projetada para ser a sede da 

província de Sergipe Del Rey e ganhou de São Cristóvão a posição de capital, por 

favorecer a atividade portuária e econômica da época. Nesse período, conhecida como 

Arraial do Santo Antônio do Aracaju, localizado na atual Colina do Santo Antônio, era 

composta, em sua grande parte, por terrenos alagadiços, manguezais e dunas, além de 

ser banhado pelos rios Sergipe, Vaza Barris, Poxim, Rio do Sal, Rio Pitanga e Canal 

Santa Maria, além de limitar-se com o Oceano Atlântico.  A cidade foi planejada 

segundo um traçado geométrico com ruas retas e quadras simétricas.  Aracaju, a capital 

de Sergipe, no nordeste do Brasil, cresceu, dessa forma, dentro de um tabuleiro de 

xadrez. Aterrou vales, mangues, elevou-se nos montes de areia e hoje a cidade litorânea 

conta com 571.149 habitantes. 
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A violência é uma realidade nos grandes conglomerados urbanos, onde se 

concentra a grande parte da população. Segundo o mapa da violência de 2006, o estado 

de Sergipe tem nove municípios entre aqueles com maiores índices de violência, dos 

quais quatro deles fazem parte da Grande Aracaju: Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, 

São Cristóvão e Barra dos Coqueiros. O município de Aracaju está na posição 212
a
 

entre os 556 municípios que integram o grupo dos 10% de municípios com maiores 

índices de homicídios, ordenados em forma decrescente pela taxa média de homicídios 

na população total (WAISELFISZ, 2008, p. 28). Quanto à violência contra a mulher, 

Aracaju é a 18
a
. Esta declaração de ignorância é uma provocação” entre as 27 capitais 

do Brasil, quando se refere aos feminícidios (WAISELFISZ, 2012, p. 12).  

Ao percorrer as ruas brasileiras, a violência ou sua possibilidade quase sempre 

está presente. No geral, tememos assaltos e, para as mulheres, acrescentam-se os 

temores da violência sexual. O assédio sexual é algo corriqueiro, quando se trata de 

percorrer calçadas. Assobios, chamamentos inúmeros e olhares que incomodam 

cerceiam as mulheres, desde pequenas. “Chega de fiu-fiu” é uma campanha nacional 

que surgiu em 2014 contra esse tipo de violência costumeiramente referida como 

cantada (o que em si já pode ser considerado um eufemismo, pois que é assédio). 

Ninguém deveria ter medo de caminhar pelas ruas 

simplesmente por ser mulher. Mas infelizmente isso é algo 

que acontece todos os dias. E é um problema invisível. 

Pouco se discute e quase nada se sabe sobre o tamanho e a 

natureza do problema. Para tentar entender melhor o 

assédio sexual em locais públicos, a Olga colocou no ar, 

em agosto, uma pesquisa elaborada pela jornalista Karin 

Hueck, como parte da campanha Chega de Fiu 

Fiu. Contamos com 7762 participantes e 99,6% delas 

afirmaram que já foram assediadas – um número tão alto 

que já dá a ideia da gravidade do problema 

(THINKOLGA, 2013). 

  

Entre as perguntas do questionário, temos: “Você já deixou de fazer alguma 

coisa (ir a algum lugar, passar na frente de uma obra, sair a pé) com medo do assédio?”. 

81% responderam que sim. De tal forma, infelizmente, fica claro que a cidade é um 

local de assédio e talvez não seja tão convidativo percorrer suas ruas e praças para uma 

mulher artista-pesquisadora, como essa ação artística propõe. 

No centro de Aracaju, prevalece o comércio, serviços públicos e os centros de 

arte da cidade: a galeria do Serviço Social do Comércio (SESC), a galeria da Sociedade 

http://3livrossobre.com.br/
http://3livrossobre.com.br/
http://thinkolga.com/chega-de-fiu-fiu/
http://thinkolga.com/chega-de-fiu-fiu/
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de Estudos Múltiplos, Ecológica e de Artes  (SEMEAR), a galeria Álvaro Santos, assim 

como o Museu da Gente Sergipana e a Rua da Cultura. Distante do centro da cidade, 

existe a Galeria Zé de Dome, privada, e outra galeria pública foi desativada e 

abandonada, há anos, na orla de atalaia.  

E como a cultura não cabe somente nos museus, ela toma as ruas de Aracaju. Por 

exemplo, em 2009, o Beco dos Cocos, uma pequena rua do centro, foi toda grafitada e 

se tornou, por algum tempo, local de shows independentes - organizado pelo Coletivo 

do Beco. O Clandestino também é um evento que toma as diferentes ruas da cidade para 

realização de shows – divulgando o local pelo Facebook, somente no dia do show. Este 

projeto, agora em 2015, está na sua décima edição. Em Aracaju, temos também o Sarau 

Debaixo que é um movimento que ocorre há mais de 1 ano, desde 17 de setembro de 

2013, às terceiras terças-feiras de todo mês, debaixo no viaduto Jornalista Carvalho 

Déda, no Distrito Industrial de Aracaju, ou simplesmente, viaduto do D.I.A. (como é 

conhecido). Tal evento reúne música, performance e, principalmente, poesia, como a 

citada a seguir: 

Aracaju, tabuleiro de xadrez 

onde peão trabalha pra Torre 

e só quem anda são os reis 

agora, Barão de Maruim, é a nossa vez 

 

essa cidade que aqui pisamos 

já foi mangue por muitos tantos 

e hoje faz aniversário de 159 anos e um dia 

e neste dia viemos aqui falar 

o que realmente nos importa: 

estamos aptos, Desembargador Maynard 

a derrubar todas as portas 

 

dos prédios bonitos e fedorentos da 13 de julho 

inclusive das mansões de nomes estranhos 

e aqueles arcos da orla que não servem pra nada, com 

aquele tamanho 

e a rua da frente, aquele monte de água, e ninguém toma 

banho? 

 

são sempre os mesmos com seus filhos e netos 
olha bem quanto peão sem teto 

aqui a terra é dura 

o cavalo leva a polícia 

que roda de viatura 
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em avenida, viaduto e rua 

 

só nome pra lembrar  

que qualidade de vida beira o mar 

e que nós, não temos nada pra comemorar 

 

o jardim que hoje é shopping 

já deu muito caranguejo de andada 

mas se segura, João Alves  

chegou a vez da peãozada 

 

pegue suas coisas e vaze 

nesse tabuleiro 

estamos dando xeque mate 

 

(Poesia coletiva do Sarau Debaixo). 

A poesia é sua arma de protesto. As palavras reivindicam outra cidade. O filme 

“Aracaju, o que há em você e o que falta em mim”, feito por Ivy Almeida, expõe duas 

iniciativas para ocupar o espaço público da capital consumindo arte produzida 

localmente: o Sarau Debaixo, já citado, e o Maré-Maré – evento musical. No 

documentário afirmam: “Há um grande muro entre os artistas e a cidade de Aracaju, a 

estátua de Zé Peixe tá lá dentro do Museu da Gente Sergipana, mas o problema da 

cidade não é estátua” (ARACAJU, 2014). Esses diversos modos de intervenção urbana 

querem aproximar a arte das pessoas, ao colocar a arte no cotidiano, na cidade. “Arte tá 

aí... de repente ela tá bem próximo e a gente ainda não sabe. (...) A gente tá descobrindo 

as armas que a gente tem e tá usando... fazendo o que a gente gosta. (...) Isso aqui é pra 

despertar a necessidade de estar mais próximo da nossa cidade” (ARACAJU, 2014). 

“Enquanto [o Sarau Debaixo] resistir, será lá que todo chão será palco, todo muro será 

mural, toda cidade poesia” (SIMÕES, 2013).  Isso porque, como eles dizem, “nós na rua 

ninguém desata”. 

E seguindo essa vontade de aproximar a arte das pessoas e de sua Aracaju, é que 

percorreremos ela também com outra arte, a visual, e ver o que surge desse encontro. 
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5. Análise das Intervenções Urbanas com Grandezas e Miudezas  

Um cronópio pequenininho procurava a chave da porta da 

rua na mesa de cabeceira, a mesa de cabeceira no quarto 

de dormir, o quarto de dormir na casa, a casa na rua. Por 

aqui parava o cronópio, pois para sair à rua precisava da 

chave da porta (CORTÁZAR, 1962, p. 122). 

 

Para sair à rua, precisa da chave da porta. Quais chaves podemos produzir para 

nós mesmos, com o intuito de nos possibilitarmos sair à rua? Aqui, para mim, a arte é 

uma chave da porta que leva à rua. Tal chave me leva a caminhar e a percorrer a cidade 

que habito, de outra maneira, com outra velocidade, com outro olhar.  

Saio pela porta para produzir as intervenções urbanas com grandezas e 

miudezas. Estas se iniciaram no final de fevereiro e a grande parte aconteceu em março, 

mas algumas ainda tomaram as ruas de Aracaju em maio de 2015. No total, foram cinco 

intervenções com grandezas, isto é, com graffiti, e oito com miudezas, ou seja, com 

quadros de pequeno formato.  

Quanto ao primeiro tipo de intervenção, nessa ida à cidade à procura de muros 

para pintar, buscamos as paredes abandonadas, que nem sempre são de fato 

abandonadas, como no caso do muro guardado pelo lavador de carros da Orla de 

Atalaia. Assim, tomamos para nós os muros que protegem um lugar que agora se 

encontra sem mobília, descuidado, cheio de incompletudes, de destroços. Tem uma 

estética do abandono (talvez nem tanto assim abandonado) muito interessante também 

de se ver. Em tais paredes esfoladas, arranhadas tem uma história, um retrato do tempo. 

Na pintura desgastada, nos buracos dos muros tem uma memória não exaltada que 

podemos passar por cima... ou seria passar juntos, construindo uma nova memória, uma 

nova imagem?  

A cidade se embebe como uma esponja dessa onda que 

reflui das recordações e se dilata. Uma descrição de Zaíra 

como é atualmente deveria conter todo o passado de Zaíra. 

Mas a cidade não conta o seu passado, ela o contém como 

as linhas da mão, escrito nos ângulos das ruas, nas grades 

das janelas, nos corrimãos das escadas, nas antenas dos 

pára-raios, nos mastros das bandeiras, cada segmento 

riscado por arranhões, serradelas, entalhes, esfoladuras 
(CALVINO, 1990, p. 7). 
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Tal lugar que eu já havia frequentado em seu interior, agora me interessa a sua 

carapaça. Carapaça essa que, antes, era branca, agora, é colorida, repleta de línguas 

menores, de vozes que querem se fazer ouvidas, de imagens que querem se fazer vistas. 

Essas pessoas carregadas de tinta estão por aí, à espreita. Cirulo percebeu que, desde a 

última vez que esteve nesse muro, outras cores surgiram; então o “dono” do lugar, o 

lavador de carros, respondeu ao comentário do meu companheiro de graffiti: “é só 

verem que um já pintou, que tá liberado, que os outros aparecem.” Quando se vê que é 

possível pintar algo singular ali, outros com o mesmo desejo surgem e assim um 

mosaico emerge nas paredes e tapumes da cidade. “O criador imprime sua marca 

singular e isso vai engajar outras singularidades” (CAIAFA, 2000, p. 68).  

Outro lugar repleto de singularidades à base de tinta é a Orlinha do Bairro 

Industrial. Ao chegar nesse lugar, lembro-me da seguinte fala da grafiteira Magrela: “Eu 

gosto de pintar pela cidade toda. E o graffiti foi muito louco pra mim por causa disso: 

eu conheci a minha cidade através do graffiti, conheci os lugares mais, sei lá, eu não iria 

talvez nesses lugares se não fosse pelo graffiti” (MAGRELA, 2012). De fato, é a 

primeira vez que paro nesse lugar. Ali, uma vez ou outra, antes, foi apenas lugar de 

passagem em um carro fechado e um tanto apartado da efervescência da rua. O graffiti, 

então, propõe-me uma pausa ali, em um lugar um tanto incomum, no meio de uma 

avenida.  

Nesse devir-artista-de-rua, nessa insegurança gerada por estar ao ocupar a cidade 

de outra maneira, a companhia de Cirulo toma um lugar importante em me instigar a 

sair de casa e adentrar esse percurso, pois mais de um já é coletivo, é multidão.  

Quando dois indivíduos se juntam, eles compõem um 

indivíduo duas vezes mais potente do que cada um deles 

considerado separadamente. Nesta medida para Spinoza, 

“nada é mais útil ao homem do que outro homem”, “nada 

é mais vantajoso aos homens para conservar o seu ser do 

que estarem em concordância, como se formassem um só 

corpo, uma só mente, buscando juntos o que é de utilidade 

comum para todos”. Essa possibilidade de formar com 

outros indivíduos um só corpo, uma só mente, é 

reafirmada por Spinoza no Tratado Político. Ela nasce da 

capacidade que temos de nos contagiar com os afetos de 

nossos semelhantes. Essa é a essência de sua concepção de 

multidão (RAUTER, 2012, p. 64). 
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Vamos à rua juntos para potencializar-nos, contagiar-nos com afetos e nos 

entregarmos nesse fazer, nesse devir-artista-de-rua que transforma o corpo. O simples 

ato de apertar um spray durante umas horas fez-me sentir sensível o músculo do dedo 

indicador, por uns dois dias. Agora, no segundo dia de graffiti, o corpo já vai se 

afeiçoando, um novo corpo e mente, vão tomando forma. “Tudo o que acontece no 

corpo é percebido pela mente, Spinoza considerará a possibilidade de ter experiências 

variadas, tanto com coisas e pessoas quanto com pensamentos, amplia a nossa potência” 

(Ibidem, p. 62).  

O corpo experiencia e a mente, simultaneamente, vai engendrando novos 

pensamentos, novos modos de olhar, olhar a cidade, as paredes, as propagandas, os 

pixos. E esse olhar busca possíveis lugares de intervenção, assim como questiona as 

propagandas e admira a iniciativa corajosa dos pichadores sobre as propagandas. 

A terceira intervenção com grandezas faz da praia de Aruana lugar de graffiti. 

Fazemos então de um lugar que frequentamos outro uso dele. Na praia, debaixo de 

muito sol, hoje, não olho para o mar. Olho para o muro grande e cheio de buracos com 

canos – que de longe não sabia que existiam. O graffiti, então, me afasta da água 

salgada e me aproxima de uma parede perfurada. Desenho uma Onirá-sereia que na 

ondulação do corpo e dos cabelos vai se desviando dos buracos. Já Cirulo pinta uma 

mulher cravejada de balas e escreve a letra de uma música de Comadre Fulozinha: “Se 

queres atirar, atira, que eu também sei atirar”. Um dos fatos interessantes da arte urbana 

é interagir com o lugar. Eu desviei, mas Cirulo produziu uma saída interessante nessa 

sua pintura: os buracos das balas eram os buracos dos canos e de onde sairia água, sai 

agora tinta vermelha de sangue. Criar é traçar linda de fuga. “As linhas de fuga não são 

segundas em relação ao poder e não simplesmente responde a ele, mas são positivas, 

ativas desde o início, eclodem num outro lugar e tiram sua potência dessa alteridade” 

(CAIAFA, 2000, p. 70). 

A alteridade pertence à rua. O diferente se embrenha por ela. A quarta 

intervenção com grandezas se dá em um tapume que cerca um lugar abandonado. Tal 

lugar fica em frente a um pequeno hotel. O dono da pousada conta que, para impedir os 

banhos dos mendigos, ligou para o dono do lugar e pediu permissão para colocar os 

tapumes verdes.  Não lhe agradava o uso que os pedintes faziam do lugar, tampouco lhe 

agradou o outro uso que nós fizemos do tapume. Nesse diálogo, comentou que o lugar 
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sem uso, abandonado, estava preso na justiça porque o dono morreu e deixou dívidas. O 

dono desse lugar também possuía outros terrenos próximos, a exemplo de um hotel não 

terminado que já foi morada de grupos sem-teto e está grafitado e entupido de 

propaganda, logo na quadra acima. Isto é, a dívida dessa pessoa e a briga na justiça 

impedem o uso de grandes áreas naquele bairro. Lembro-me, então, de um stencil que já 

vi por aí afora: “tanta gente sem casa, tanta casa sem gente”.  

O desentendimento e certa antipatia do dono da pousada pode ter sido 

experienciada também por outros; por exemplo, algumas pessoas que vão estacionar o 

carro ali se preocupam se podem fazê-lo ou se correm o risco de manchar o carro. Mas, 

ao fazer graffiti na rua, muitos são os comentários positivos. Nesse mesmo dia, duas 

mulheres, em diferentes momentos, pedem-nos permissão para tirar fotos e tecem 

alguns elogios. Uma delas, acompanhada pela filha, chama “Ô, sô! Posso tirar uma 

foto? Acho isso lindo, depois tiro outra quando terminar. Não sou daqui não, sou de 

Curitiba. Minha filha adorou isso; já já, vai querer fazer também”. E com a mão faz um 

movimento como se tivesse um spray. Um moço na moto fica algum tempo observando, 

outras pessoas do outro lado da rua, na pousada, também. Para o grafiteiro Nunca, que 

vive em uma cidade como São Paulo, onde a velocidade e os prédios parecem engolir as 

pessoas, “o graffiti é uma das formas mais diretas de tratar cada pessoa que passa na rua 

como um ser humano” (CIDADE CINZA, 2007). 

Essa receptividade, tanto negativa quanto positiva, também pudemos observar na 

quinta intervenção com grandezas. Dessa vez, vou acompanhada de outra menina, Laís, 

pela Avenida Tancredo Neves. Escutamos coisas que pareciam empolgadas em relação 

ao graffiti do tipo “tá bonito!”, “faz bonito isso aí!”. Outras eram um tanto 

desagradáveis e se referiam à gente “ê lindeza”, “gostosas”. Muitas pessoas buzinavam, 

o que pode ser interpretado tanto como positivo quanto negativo. 

Nessa avenida bastante movimentada, pintamos sob uma parede cinza que já 

contava com o graffiti de um cavalo branco (feito por um conhecido chamado Duardo), 

assim como outras pichações, propagandas e o aviso de “não jogar lixo”. Um pedaço de 

tal parede transforma-se em cerca e depois volta a ser parede, preenchida com muitas 

propagandas e cercando um terreno baldio. Nesse pedaço de mato abandonado, que 

surge em uma das grandes avenidas de Aracaju, recordo-me de tal escrito que uma das 
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meninas, Rena, compartilha conosco no grupo “Pixxxo” do WhatsaApp que Cirulo me 

incluiu. Em três fotos, lemos um trecho do livro Feliz Ano Velho de Marcelo Rubens 

Paiva, que li, há muito tempo atrás, e não me lembrava dessa passagem: 

Uma coisa que me chamava a atenção era a 

quantidade de pichações de muro. Havia umas 

engraçadíssimas como: Rendam-se, terráqueos. O Cassy 

nos mostrou a que ele tinha feito, na Vila Madalena, bairro 

da intelectualidade-pop-esquerdizante-uspiana de São 

Paulo: Liberte o Ivan Lins que há dentro de você.  

Achei um barato essa conquista do espaço urbano. 

Na realidade, os muros não são de ninguém. A 

propriedade é uma forma de capitalizar a natureza que o 

imbecil do ser humano inventou. Os muros, então, pra que 

servem os muros? Pra impedir ladrões? Sim. Pra garantir a 

privacidade? Sim. Mas servem também pra acabar com o 

direito natural do ser humano animal de ir e vir (um direito 

inclusive constitucional).  

Já imaginou se a onda de construir muros pega 

também na zona rural? Nós acabaremos por conhecer 

somente as ruas e as estradas. Que direito tem um cidadão 

de tapar a visão e o usufruto da natureza? É, Marcelo, você 

é um bobo sonhador. Está mais que óbvio para a 

humanidade que a natureza se compra e passa a ser 

particular. Os marcianos rirão de nós um dia, ao saber que 

nosso planeta é um grande quebra-cabeças de 

proprietários. Restam-nos os parques e praças públicas.  

Em Campinas tem uma cachoeira linda na qual o 

dono colocou cercas pra ninguém ver. Legal, né?  

Por isso, pichem. Invadam o espaço, xinguem a 

mãe do presidente, declarem amor à sua prostituta 

preferida. É a imprensa popular e democrática.  

Lucy in the sky with diamonds  

Não adianta, Dona Lucy, você pinta, nós picha  

Beatles 4 Ever  

Esse muro tava tão branquinho... (PAIVA, 1982, 

p.162,163). 

Conquistar o espaço urbano, exercer o direito de ir e vir, exercer a liberdade de 

imprensa... levar a arte para a rua deflagra processos de experimentação e 

transformação. “Trata-se da experimentação subjetiva que a arte deflagra em suas 

trincheiras (essa superfície que não é feita só de linguagem) enquanto processualidade 
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criadora e que faz entrar nesses processos de experimentação e revolução” (CAIAFA, 

2000, p.75). 

Com o mesmo intuito de levar arte à rua também faço a intervenção urbana com 

miudezas. À medida que foi posta em prática, a intervenção foi sendo re-criada em seus 

detalhes assim como a artista-pesquisadora. Esses devires foram sendo produzidos nos 

encontros. O corpo vulnerável e aberto aos encontros foi e ainda é difícil de produzir. O 

receio e o olhar distante então muitas vezes se fizeram presentes, pelos outros, e agora 

percebo que também talvez por mim.  

Logo no primeiro dia de intervenção com miudezas, percebo a moça tão 

sorrateira no momento em que decide levar o quadrinho consigo. Por que é tão difícil 

imaginar uma gentileza dessas em meio à cidade? Por que tanto temor, tanta 

desconfiança? 

Nesse mesmo dia, na Praça Camerino, um menino chega a pegar o quadro no 

banco da praça, mas uma das mulheres briga com ele e ele devolve o quadro ao banco. 

A imagem se repete na Praça Luciano Barreto Junior, onde uma das crianças pega o 

quadrinho, leva-o consigo e o mostra à babá, que estava entre outras crianças. A babá 

devolve então o quadrinho ao chão. Não há como saber os motivos, mas o ato de 

reprimir o espontâneo está, aí, presente.  

Talvez, lidar com esse espontâneo, seguir nossos ímpetos como ver um 

quadrinho e pegá-lo seja mais difícil do que parece. Ainda no primeiro dia de 

intervenção na Praça Camerino, entre um grupo de meninas, uma delas vê o quadro e 

vai com o intuito de pegá-lo, mas as outras comentam e fazem graça e ela acaba 

também por rir e deixar a tela lá onde estava. Continuam então o caminho, atravessam a 

praça em diagonal, em um lugar de passagem. Em algumas praças, são visíveis os 

lugares de passagem e os lugares de espera. Na mesma praça, percebo um banco perto 

do ponto de ônibus. Imagino que talvez ali, em um lugar de espera, possam prestar mais 

atenção ao quadrinho e à ideia que ele quer passar, ao invés do outro lugar no centro da 

praça. 

Nesse devir-pesquisadora, vou me dedicando a observar as praças. Percebo uma 

escultura no meio da Praça Camerino e, apesar de já a ter frequentado muitas vezes, tal 
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figura sempre me faltou aos olhos. Percebo como algumas praças são povoadas de 

árvores belíssimas e de pássaros que cantam, em meio ao tráfego, e penso: resistência! 

Percebo similitudes e diferenças, em algumas das várias praças da cidade em que 

habito. Umas com bancos de madeira e paralelepípedos, outras com cimento e quadras 

de futebol. Umas com carrinhos de cachorro-quente, milho, água de coco, tapioca, 

outras com barzinhos e cadeiras de plásticos. Algumas praças lotadas de barraquinhas 

em uma feira que transborda a própria praça. Praças povoadas, algumas mais e outras 

menos, por certos tipos de pessoas e também a depender do horário: por crianças, 

hippies, feirantes, catadores de lixo, guardadores de carro, drogados, adolescentes, 

velhos, pessoas conversando, caminhando, passeando com seus cachorros ou esperando 

o ônibus. Há algumas praças também quase que completamente despovoadas. À noite, 

passando de carro pelo Augusto Franco, pude ver praças sem iluminação qualquer, 

escuras como breu. Espaços que poderiam ser lugares de bons encontros são deixados 

apagados, em meio à cidade. 

Educar o olhar e os sentidos, para aprender a ler imagens e 

vivenciar os espaços criticamente. Ver e pensar sobre o 

que acontece ao nosso redor. Atravessar as aparências. 

Precisamos aprender a ver, imaginar. Ocupar de modo 

poético e inventivo o imaginário urbano. Construir outras 

possibilidades por meio da imaginação. Criar novas 

maneiras de pensar as cidades e agir em seus espaços. 

Trazer o campo simbólico e imaginário para o real. 

Precisamos criar lugares para o sonho (PORO, 2014, p. 

14). 

Ocupar de modo poético e inventivo os espaços urbanos é ver e pensar, assim 

como fazer-ver e fazer-pensar as cidades. Na Praça Camerino, em uma pequena 

arquibancada cinza feita de cimento, é possível ver o graffiti “um (boca) nas travestis”, 

isto é, “um beijo nas travestis”. O graffiti está um tanto apagado, mas a ideia é forte e 

bonita e muito me agrada. Tal graffiti me potencializa, pois percebo que há mais alguém 

que, como eu, faz outro uso da cidade. Na Praça da Catedral, vejo de novo o mesmo 

graffiti “um beijo nas travestis”. Vejo também outro próximo e fotografo-o. “Periferia 

um coração partido p/m²”. E penso em como é interessante ter essas vozes nas paredes e 

ver tais escritas como atos políticos e ver tais expressões como parte da cidade. 

De uma cidade em que os súditos não pegam em armas 

unicamente em razão do terror que os paralisa, deve-se 
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dizer que, não que aí haja paz, mas antes que a guerra aí 

não tem lugar. Pois a paz não é ausência de guerra. É uma 

virtude que nasce da força da alma, e a verdadeira 

obediência é uma vontade constante de executar tudo 

aquilo que deve ser feito segundo o decreto comum da 

cidade. Do mesmo modo, uma cidade em que a paz não 

possui outra base senão a inércia dos súditos, os quais se 

deixam conduzir como um rebanho e não são habituados 

senão com a servidão, merece mais nome de solidão do 

que de cidade (Tratado Político, capítulo 5,4 apud 

RAUTER, 2012, p. 78). 

Os escritos nas paredes são não-solidão, são fruto de encontros que fazem uma 

multidão invisível visível ao povoar a cidade. 

Outro dia, rodo por outra praça (Luciano Barreto Junior) e vejo uma placa de 

“Pare” com o adesivo logo a baixo “de moralismo”, que me agrada e, de novo, sinto-me 

mais à vontade para fazer a intervenção na tal praça. Antes de começar, percorro até o 

outro lado e procuro no poste um adesivo que eu devo ter colocado por volta de um ano 

atrás. Era dourado, mas já está bastante apagado e lhe falta um pedaço, como se alguém 

tivesse tentado arrancar e desistiu. Um adesivo efêmero ainda se fazendo presente com 

as marcas do tempo. Sento em um dos poucos bancos e, para minha surpresa, tem 

pixado nele a palavra “Oxente” e a cabeça de um coelhinho. Oxente, interjeição que faz 

parte da linguagem singular do nordestino e um coelho lúdico no banco cinza. 

Por uma profundidade cotidiana: A cidade pode nos 

ensinar por meio da experiência coletiva. Por uma 

construção social dos espaços. Nosso cotidiano precisa ser 

vivenciado de forma livre e poética. Para nos conectarmos 

ao presente e experienciar o aqui e o agora. Através do que 

sentimos, nos transformamos. Por uma arte que se instala 

nos momentos ordinários (PORO, 2014, p. 15). 

Com esse intuito de produzir arte no cotidiano e de experienciarmos uma poética 

no aqui e no agora, levo quadros miúdos para a rua. Mas são visíveis coisas pequenas 

em meio à cidade? Observo no poste um pequeno anúncio “atendo a domicilio escovista 

manicure pedicure marque seu horário tel***” e penso: se tem propaganda miúda, por 

que não também arte miúda? Cada uma com seus efeitos...  

Em outra praça, uma mulher de óculos passa e recolhe um papel que estava no 

chão. Meu companheiro Cirulo comenta sorrindo: “ela percebe coisas pequenas”. Mas 
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ela não viu o quadrinho dele que está ali bem próximo, no chão. Ele então recolhe do 

piso um papel (igual ao que ela pegou) intitulado: o católico santo. Seria ela já 

religiosa? Estaria somente aberta a esse tipo de encontro? Ou seria esse já um novo e 

bom encontro para ela?  

O encontro com o quadrinho é uma possibilidade que nem sempre vejo efetivar-

se, durante o tempo que permaneço na praça. Das oito intervenções, apenas três eu vi o 

encontro. Outras vezes saí do local e voltei pouquíssimo tempo depois e o quadro não 

estava mais lá. Talvez, alguém que me via por ali a observar, esperou minha saída para 

se aproximar da tela. Algumas vezes, vi pessoas se aproximarem, pegarem o quadro e 

devolverem. Das vezes em que vi o acolhimento do quadro, uma mulher guardou o 

quadrinho sorrateiramente. Outra vez, um homem o levou depois de conversar sobre 

isso com pessoas ao redor, por uns minutos. Outro dia, um menino de blusa laranja vai 

até o quadrinho e o leva, junto com o post-it, para os adultos verem. Depois, fica 

caminhando na arquibancada e batucando no quadrinho. O pai grita: “senta aqui, 

menino”. Ele se senta e continua batucando no quadro, mesmo sem música.  

Muitas vezes deixo o quadrinho lá, sem saber seu destino. “Sinais que alguém 

envia e não sabe quem capta” (CALVINO, 1990, p. 70). Sinais singulares que produzi e 

envio à cidade e pela cidade a alguém. Se captarem o quadrinho ou os resquícios da 

intervenção, não importa, são sempre sinais. Como comenta Cirulo, quando só resta o 

durex e o post-it “me leva pra casa...”: deve ser legal vê só o post-it também; por causa 

do durex se deve imaginar o que se tinha ali... Os encontros, então, possibilitam 

imaginar. Imaginar porque aquilo está ali ou o que se tinha ali, quem o deixou, etc.  

Eu me pus a imaginar esses possíveis encontros e os criei. Nesse movimento, 

imagino o que pode surgir dele, mas também o que surgiu nesse lugar, antes dele, e o 

que se engendra por esses espaços, cotidianamente. No percurso, vejo sinais de arte, de 

alegria, mas também de possíveis tristezas pela cidade. Em uma das praças do centro, a 

Tobias Barreto, tem ao seu lado o Instituto Médico Legal, quanta mágoa e angústia tal 

praça já presenciou? Nesse mesma praça, no banco perto de uma árvore, vejo no 

gramado um cachimbo, provavelmente usado para fumar crack. Talvez essa praça tão 

bonita seja também um lugar de tristezas... Quem sabe o que se passa ali? O que as 

lâmpadas (acessas nessa tarde, não se sabe o porquê) iluminam a noite? 
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Sim, o império está doente e, o que é pior, procura 

habituar-se às suas doenças. O propósito das minhas 

explorações é o seguinte: perscrutando os vestígios de 

felicidade que ainda se entrevêem posso medir o grau de 

penúria. Para descobrir quanta escuridão existe em torno, é 

preciso concentrar o olhar nas luzes fracas e distantes. 

(CALVINO, 1990, p. 26). 

 Que luzes fracas e distantes se podem encontrar nessa praça, chamada Tobias 

Barreto? Quanto de penumbra há nessa cidade? Vejo um homem que anda com o passo 

firme e pés descalços. Pés nus que tocam a cidade; e o que na cidade toca nele? Algo 

bom? Algo mau? 

 Perceber os maus encontros é estar de corpo aberto, aberto também para os bons 

encontros. Nesse caminho, é bom ter paciência, tranquilidade. “A processualidade se faz 

presente nos avanços e nas paradas, em campo, em letras e linhas, na escrita, em nós. A 

cartografia parte do reconhecimento de que, o tempo todo, estamos em processo, em 

obra” (BARROS, KASTRUP, 2010, p.73). A artista-pesquisadora foi se construindo 

nesse percurso, uma vontade muito afoita de engendrar-se no devir, uma agonia por ter 

o que relatar, talvez, muitas vezes, brecou os motores de vir-a-ser e impossibilitou um 

corpo mais tranquilo, mais aberto, pois “é necessário que tudo aconteça como se por 

acaso, sem dar muita importância, sem a pretensão de estar cumprindo uma operação 

decisiva”. 

Ocorre também que, margeando os sólidos muros de 

Marósia, quando menos se espera se vislumbra uma cidade 

diferente, que desaparece um instante depois. Talvez toda 

questão seja saber quais palavras pronunciar, quais gestos 

executar, e em que ordem e ritmo, ou então basta o olhar a 

resposta o aceno de alguém, basta que alguém faça alguma 

coisa pelo simples prazer de fazê-la, e para que seu prazer 

se torne um prazer para os outros; naquele momento todos 

os espaços se alteram, as alturas, as distâncias, a cidade se 

transfigura, torna-se cristalina, transparente como uma 

libélula. Mas é necessário que tudo aconteça como se por 

acaso, sem dar muita importância, sem a pretensão de estar 

cumprindo uma operação decisiva, tendo em mente que de 

um momento para o outro a Marósia anterior voltará a 

soldar sobre as cabeças o seu teto de pedra, teias de aranha 

e mofo (CALVINO, 1990, p. 66). 
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Ainda na mesma praça, uma catadora de lixo vem ao meu encontro, alegre e 

conversadeira. Mais interessante ainda considero o desejo dela de falar dos outros 

lugares, de adivinhar de onde eu era... Um desejo de alguém singular que vive a 

perambular pelas ruas, mas que queria perambular ainda mais, por outras cidades, e 

poder conversar com todo tipo de gente, uma moça historiadora catadora de conversas. 

Rápido apareceu e rápido ela se vai, vai rodar a praça mexendo nos lixeiros, vai atrás de 

outros encontros e conversas. Sua aproximação espontânea e seu modo alegre de 

percorrer a cidade (mesmo que a trabalho) contagiaram-me bastante. Logo hoje, que eu 

estava tão desanimada, a caminhar pela cidade que me pertence há tantos anos, por entre 

clínicas e hospitais que rodeiam a Praça Tobias Barreto, acontece esse bom encontro, 

essa engraçada conversa inesperada. E assim, fica o lembrete que é possível viajar sem 

sair do lugar, que mesmo na vizinhança algo diferente pode surgir.  

Portanto, se quisesse descrever Aglaura limitando-me ao 

que vi e experimentei pessoalmente, deveria dizer que é 

uma cidade apagada, sem personalidade colocada ali quase 

por acaso. Mas nem isso seria verdadeiro: em certas horas, 

em certas ruas, surge a suspeita de que ali há algo de 

inconfundível, de raro, talvez até de magnífico; sente-se o 

desejo de descobrir o que é, mas tudo o que se disse sobre 

Aglaura até agora aprisiona as palavras e obriga a rir em 

vez de falar (CALVINO, 1990, p. 30). 

Outro dia de intervenção, vou para a Praça Luciano Barreto Junior ou, como é 

conhecida, a Praça da Paulo Bedeu, que se refere a uma academia ali localizada. Na 

dificuldade de lembrar, na verdade, saber o nome real da praça, recordo-me que, 

algumas vezes, a escolha feita pelos gestores para os nomes de aeroportos, galerias de 

arte, etc. não correspondiam com a vontade da população. E em algumas ocasiões nem 

adianta impor o nome oficial, que só fica no papel, pois, no cotidiano, tais lugares são 

reconhecidos por outros nomes. 

Chego à praça perto das 18h e ela está lotada de crianças. São tantas que até me 

intimidam; é a praça mais movimentada que presenciei, com muitos pequenos andando 

de patinete e de bicicleta. Pessoas levando os cachorros de pequeno porte para passear. 

Aqui, as árvores não são de grande porte, como as do centro da cidade. Essa é uma 

praça mais recente, no bairro Jardins. Há um trailer vendendo espetinho, outro cachorro- 

quente, uma moça que vende milho. Poucos bancos e muitas cadeiras de plástico 

colocadas lá pelos vendedores de comida. Creio que antes havia uns bancos debaixo do 
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pergolado, a meia-luz. Agora o pergolado, intitulado de “cantinho da amizade” por uma 

placa, está sem bancos. Esse título seria uma lembrança de que aquela praça é “de 

família” e não se pode namorar nela? Ao redor da praça, em dois bancos distintos, há 

dois casais namorando, fazendo uma pequena revolução, talvez. Lembro também que 

aqui havia uma quadra de futebol bastante movimentada e, pelo que sei, a população 

pediu para tirar a cerca da quadra e as traves, pois os jovens faziam muito barulho. A 

praça agora é convidativa para as crianças, mas não tanto para os jovens. 

Umas crianças brincam no chão cimentado, por perto tem pequenos espaços com 

terra para as plantas. Algumas crianças arrancam folhas dos arbustos, outra criança mais 

velha pega o mais novo no colo (com muito esforço) para que esse puxe o galho da 

árvore. Nenhum dos adultos intervêm em favor das plantas. Lembro-me do manifesto 

do coletivo Poro: 

Verde que não te quero cinza A natureza faz parte de 

nossa constituição. Se percebemos que as cidades atuais 

estão nos adoecendo, temos o direito de mudá-las. Antes 

que árvores centenárias sejam cortadas. Antes que áreas de 

preservação e nascentes virem condomínios ou mineração. 

Antes que este lugar fique ainda mais seco e quente. 

Precisamos de ar puro para respirar. Precisamos de 

silêncio e lugares sem velocidade, onde podemos 

aproveitar o simples fato de existir. Queremos parques e 

jardins por toda parte. Menos carros, mais árvores. “Mais 

amor, menos motor!” A cidade deve proporcionar prazer 

(PORO, 2014, p. 16). 

 As árvores aqui, nem tão grandes quanto as do centro, talvez não sejam o 

atrativo de tal praça. Muito cimento e parquinhos para os pequenos. Muitos joelhos 

ralados? Não sei. 

A escolha dos quadros se dava no próprio lugar da intervenção: na praça. Levava 

comigo sempre dois ou três quadros para escolher quais deles iriam ficar por ali. Todos 

os quadros tinham uma personagem feminina, mas algo do lugar sempre instigou na 

escolha de um deles. Por exemplo, nessa Praça Luciano Barreto Junior, o quadro 

escolhido tinha a personagem com uma coroa na cabeça e foi posicionada em cima de 

uma placa que catalogava uma pequena árvore. A placa dizia “Canafístula Cassia 

Grandis / Tarcila Bittencourt D. Barreto / “O essencial é invisível aos olhos” Exupery”. 

Escolhi, então, uma princesa em cima da citação do famoso livro do Pequeno Príncipe. 



83 
 

Já na intervenção na Praça da Catedral, onde muitos homens dormiam, seja no chão, 

seja na escada da igreja, seja em cima da banquinha da feira, escolhi o quadro no qual a 

personagem também dormia. Assim, cada praça tinha algo de singular que, de alguma 

maneira, também tentei captar ao intervir ali. 

 Cada praça é heterogênea e está intrinsecamente ligada à cidade, assim como as 

cidades também divergem um pouco entre si. Percorrer as praças, os parques e não 

espaços que se querem homogêneos (independente da cidade onde estão localizados, a 

exemplo dos shoppings) é uma escolha dessa intervenção artística, com intuito de 

fomentar os espaços públicos nas cidades. Ao divulgar as fotos no meu Facebook 

pessoal, entre os comentários que apreciavam a ideia, o de Daniele chamou a atenção 

nesse ponto: “Que ideia linda!!! Eu to precisando passar mais pelas praças da cidade!” 

O que converge com a reflexão do coletivo Poro que permeia essa escrita: 

O shopping hoje é como um templo do consumo, com 

atmosfera controlada, onde aparentemente não existe 

pobreza ou tristeza. As vitrines das lojas se tornam lugares 

de adoração. Pais que levam seus filhos aos shoppings no 

lugar de levá-los aos parques estão produzindo futuros 

consumistas, pois desde cedo as crianças já desenvolvem a 

ideia de que comprar é uma diversão. Contra a cultura do 

consumo e as praças de alimentação. Os shoppings 

fortalecem a cultura do medo, afastam as pessoas da esfera 

pública. Esvaziam as ruas e reduzem os momentos de 

sociabilidade a momentos de consumismo. Ar 

condicionado, ambientes condicionados, pessoas 

condicionadas? A experiência do tempo desconectada do 

ambiente natural. Agora é de dia ou de noite? Você está 

em Belo Horizonte, São Paulo, Miami ou Bombaim? 

(PORO, 2014, p. 9). 

 As praças que habitei são expressões da cidade de Aracaju, nordeste do Brasil, 

atmosfera aberta onde circulam pessoas variadas. Ao percorrer as praças, senti medo, 

algumas vezes, pois situações de assédio que já tinha experienciado antes se repetiram, 

como no primeiro dia de intervenção com miudezas, no qual um homem se aproximou 

sussurrando algo obsceno. Experiências como essa acontecem, mas a grande divulgação 

da violência pelas mídias, associada ainda à propagação de lugares fechados (como os 

shoppings) aos quais você deve ir até lá em seu carro fechado e individual vai criando 

uma barreira entre as pessoas e a cidade, entre as pessoas e outras pessoas. Então se cria 

a imagem e ideia de que só as experiências ruins tomam lugar nas cidades. De tal forma, 
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criamos uma carapaça, carapaça essa materializada pelo grupo de intervenção urbana 

chamado “Zona de Interferência” e a sua obra “aCerca do espaço”, no qual as cercas, 

concretas, envolvem os integrantes que caminham por Salvador, exteriorizando o receio 

de encontrar-se com o outro. 

Segundo o grupo que concebeu a interferência, a proposta 

do „aCerca do espaço‟ ao levar para as ruas da cidade um 

grupo de pessoas envoltos cada qual na sua respectiva 

cerca, é poetizar a relação de cada um com o espaço que o 

cerca e com as cercas que construímos ao nosso redor. 

Cercamo-nos para não sermos invadidos, para não sermos 

atingidos e atravessados. Para nos livrarmos do impoluto e 

do indesejável. Com isso nos tornamos refratários ao 

desconhecido e ao próprio desejo do outro. Ao construir as 

cercas que buscam impedir e acabam por negar ao outro, 

geramos uma falsa impermeabilidade – a recusa de sermos 

atingidos pelo outro, exterior a nós. [...] Tolhemos a troca 

e a proximidade do outro – muitas vezes não a 

proximidade física, mas justamente a subjetiva, a 

dimensão dos afetos: afetar-se (SILVA, 2008, p.3 apud 

PECHMAN, KUSTER, 2010, p. 86). 

 A questão do afeto permeia essa escrita, pois é ao nos agenciarmos, seja com a 

arte, a cidade, seja com as coisas ou pessoas, que dizemos sim à vida. A vida é feita de 

encontros que nos atravessam e nos transformam e, assim, afetos e ideias se afirmam em 

nós.  

“A multidão pode conter aquele cujos braços irão nos envolver em um enlace 

amoroso, ou algum outro, que irá nos ameaçar com uma arma. De amantes a algozes, 

tudo pode estar contido na massa de pessoas que desfila nas ruas” (PECHMAN, 

KUSTER, 2010, p. 85). Entretanto, não podemos nos aprisionar no medo, que por 

receio dos maus encontros impossibilitaríamos os bons. Também é importante ressaltar 

que o medo é impotência. O temor é uma paixão triste, nos diz Espinosa, e com ele 

falsificamos a vida, pois se “pensamos apenas em evitar a morte, toda nossa vida [será] 

um culto à morte” (DELEUZE, 2002, p. 32). Assim Nietzsche, reafirma Espinosa, 

instiga-nos a ter a vontade para a vida. “O dizer-sim à vida, até mesmo em seus 

problemas mais estranhos e mais duros” (NIETZSCHE, 2008, p.85). Dizer sim é se 

agenciar aos bons encontros e não se paralisar com os maus encontros, é criar afetos e 

risos para soprarem ar em nossa vida, em nossa cidade. 
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O sentido político da arte como riso: um cruel e afetuoso 

insulto. Afetos e coisas tornadas obsoletas ainda sopram 

restos de ar. O riso, como a arte, destrói sem concessão a 

morte do passado, a transição do presente e a salvação no 

futuro. Insulta a banalização do já visto, do já dito e do 

ainda não. O riso, como a arte, assemelha-se à cortante 

ação da história que desloca, de um sujeito, de uma época 

ou de um espaço, a dor e a sua dissipação; ação cortante 

onde nunca se terá a serenidade dos vegetais.  

Dizia sim o cego. A estufa foi quebrada. O riso, à 

semelhança da história, só admite uma eternidade, a 

transgressão ao inexorável. Essa eternidade será sempre 

um insulto a qualquer forma de terror (BAPTISTA, 2011). 

Mover-se com “os sopros de ar ofertados pelo acaso” (Ibidem, p. 217). Perceber 

as diversas possibilidades de encontros ao olhar atentamente o que lhe rodeia. A 

contemplação ativa transforma a si e ao mundo. Perceber certo estranhamento, apesar de 

estar em lugares conhecidos, isso porque a heterogeneidade está ali. Lugar aberto, 

cidade repleta de contrastes, de desigualdades, mas também de beleza, de tranquilidade, 

de alegria. As cidades são um modo de operar e dar sentido à existência, experienciar a 

cidade é não culpá-la e sim ocupá-la e, por fim, fazer dela outra cidade. 

As cidades, assim como suas propostas de 

mobilidade/imobilidade, longe de restringir-se ao 

assentamento no qual o homem desloca-se ou é impelido a 

reter seu movimento, seriam também um modo de operar e 

dar sentido à existência. Muros, pavimentos, espaços 

vazios, grades, calçadas e a paisagem construída, longe de 

reduzir-se a funções necessárias da vida urbana, enunciam 

memórias, medos, passagens, gestos nem sempre visíveis 

por aqueles que os usam. Desses enunciados, músculos e 

rostos são tecidos e/ou recusados incansavelmente. 

(BAPTISTA, 2010, p. 213).  

Sair do seu território vagando sua própria cidade é possível. Isso, ao perceber 

outros modos de mover-se na cidade, ao produzir modos singulares de percorrê-la. 

Desterritorializar-se um pouco. Sentir-se vivo. Permitir-se experimentar a praça, a 

cidade, o tempo. Em defesa do ócio. Por uma cidade lenta: 

O mundo de hoje parece se sustentar na ideia de que a 

velocidade é uma necessidade e a pressa uma qualidade. 

Vivemos em uma sociedade que exalta a instantaneidade 
em todos os processos, desde a transmissão de 

informações, mas também na obtenção de resultados em 
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vários meios e sentidos. As cidades reproduzem muitas 

vezes esse ideário dominante da velocidade e isso aparece 

no espaço público de forma a limitar a experiência do 

tempo. As cidades em geral não possuem espaço para o 

ócio, a contemplação, a perda de tempo. Os espaços 

urbanos são quase sempre lugares de pressa, onde o tempo 

“precisa” estar otimizado. O tempo é o nosso bem mais 

precioso, não seremos livres enquanto não controlarmos o 

nosso próprio tempo. Parece que vivemos em um futuro 

constante, sem passado e sem presente. A pressa gera uma 

verdadeira epidemia de ansiedade (PORO, 2014, p. 7). 

Contra a epidemia de ansiedade, por uma saúde singular, a cidade poderia 

possibilitar a experiência de vários ritmos. A arte visa ser um intercessor para a 

contemplação ativa do tempo.  “Ações efêmeras, antimonumentais, que visam ocupar as 

frestas dos eventos corriqueiros das cidades e intervir em um ambiente dado, 

pretendendo a quebra da continuidade dos fatos ordinários desse local” (FARIA, 2013, 

p. 18). Um quadro míudo como uma gentileza que se embrenha nas praças, que faz a 

artista-pesquisadora percorrer a cidade em outro tempo, mais lento. Uma intervenção 

passageira que desterritorializou o lugar do próprio quadro e o olhar da artista-

pesquisadora que o acompanhou. Um encontro muitas vezes invisível que em algum 

momento se efetivou, talvez, como alegria em meio ao rotineiro. 

Em Raíssa, cidade triste, também corre um fio invisível 

que, por um instante, liga um ser vivo ao outro e se desfaz, 

depois volta a se estender entre pontos em movimento 

desenhando rapidamente novas figuras de modo que a 

cada segundo a cidade infeliz contém uma cidade feliz que 

nem mesmo sabe que existe (CALVINO, 1990, p.63). 

O coletivo Poro formado por Brígida Campbell e Marcelo Terça-Nada! 

escrevem o Manifesto por uma cidade lúdica e coletiva,  

por uma arte pública, crítica e poética que se embrenhou por essas análises. A dupla, 

que realiza intervenções urbanas e ações efêmeras, procura levantar questões sobre os 

problemas das cidades através de uma ocupação poética e crítica dos espaços. Eles 

visam, assim como a artista-pesquisadora que aqui relatou as intervenções urbanas com 

grandezas e miudezas, produzir aos poucos, ou nem que seja por um momento, uma 

outra cidade.  

Por uma cidade-festa: Feiras de rua, jardins comunitários, 

hortas urbanas, ruas arborizadas, piqueniques, conversas 
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na calçada, intervenções poéticas, ruas para dançar. Sem 

atropelos, pessoas e bicicletas circulando pelos bairros. 

Por uma relação próxima entre as pessoas e a cidade. Pela 

redescoberta das praças, parques e praias. Pelo uso do 

espaço público como lugar de troca, festa, manifestação e 

encontro. Todos devem participar da construção da cidade. 

Por uma cidade lúdica e coletiva! (PORO, 2014, p. 17). 

 Essa pesquisa-intervenção é então o relato dos primeiros e pequenos passos da 

artista-pesquisadora e um convite para produzir arte, sonhos e desejos, em meio à 

cidade, para que as fantasias tenham fim, para que elas então emerjam e sonhos 

efêmeros se façam reais. 

Em Cloé, cidade grande, as pessoas que passam pelas ruas 

não se reconhecem. Quando se vêem, imaginam mil coisas 

a respeito uma das outras, os encontros que poderiam 

ocorrer entre elas, as conversas, as surpresas, as carícias, 

as mordidas. Mas ninguém se cumprimenta, os olhares se 

cruzam por um segundo e depois se desviam, procuram 

outros olhares, não se fixam (...) Existe uma contínua 

vibração luxuriosa em Cloé, a mais casta das cidades. Se 

os homens e as mulheres começassem a viver os seus 

sonhos efêmeros, todos os fantasmas se tornariam reais e 

começaria uma história de perseguições, de ficções, de 

desentendimentos, de choques, de opressões, e o carrossel 

das fantasias teria fim (CALVINO, 1990, p.24). 
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6. Considerações Finais  

 A vida é feita de encontros. Entre eles há os bons e os maus. Vamos à procura 

dos bons, mas muitas vezes eles podem ser decepcionantes, pois nada em si garante um 

bom encontro. A arte que aqui trouxe como potencialização já foi tema de palestras e 

aulas onde egos tomaram conta do discurso e/ou a proposta de compartilhar a arte 

produzida em uma exposição nunca chegou a ocorrer e, assim, a troca foi deixada de 

lado. A arte ou um artista não é necessariamente um bom encontro; por isso, é preciso 

experiênciá-los para saber. 

Sublinhemos a questão dos encontros em Spinoza, quer 

com coisas, quer com pessoas. Deleuze diz que 

precisamos estar “à espreita dos encontros”, mas também 

se refere ao quão decepcionante podem ser esses encontros 

no mundo atual. Deleuze parece estar irritado com a 

inutilidade de alguns eventos científicos, para os quais os 

intelectuais viajam sem sair do lugar (RAUTER, 2012, p. 

84). 

 Sair do lugar, se desterritorializar é importante. O que pode ser feito inclusive no 

mesmo território, isto é, sair do lugar em sua própria cidade ao percorrê-la com outro 

ritmo, com outro olhar, ao sair à rua com a ideia de produzir bons encontros e de estar à 

espreita de outros tantos bons encontros.  

O encontro da arte com a cidade é um bom encontro para mim: é algo que me 

tira do lugar, que me faz estranhar-me, que me mobiliza e que, por fim, me potencializa. 

Mas será que outros também veem desse jeito? Muitos são os que hoje apreciam arte de 

rua, mas é difícil falar em uma maioria. Quanto a isso, retomo um comentário intrigante 

de um grafiteiro: 

"Será que não era melhor mesmo o muro cinza? Será que 

se perguntar o que que a maioria das pessoas vão achar? 

Será que a gente precisa de graffiti? Acho que a gente não 

precisava era de muro." (II BIENAL GRAFFITI FINE 

ART, 2013). 

 Questionar o graffiti ou a quantidade de muros é um tema que também aparece 

na tirinha dos Malvados de André Dahmer: 
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Imagem 1: Tirinha Malvados de André Dahmer. 

Será que a gente precisa do graffiti? Será que a gente precisa de muro? Os muros 

são para separar, para dividir, para impor um limite ao espaço. Será possível em uma 

cidade grande outro modo, este sem muros, onde o respeito circule? Para que serve o 

graffiti? Para colorir o cinza? Para mascarar os muros? Seria uma potência ou uma falsa 

liberdade? São questões interessantes que remexem muitos outros temas que abalam 

territórios entre arte e cidade.  

Entre esses entrelaçamentos arte-cidade temos que o possível encontro fazer-

arte-na-cidade faz pensar a própria cidade. Cirulo que o diga.  Segue o seu relato no 

facebook, após realizar uma pintura no esgoto da cidade de Aracaju: 

CIRULO + /\/\/\/\ (21-03 // centro / Aracaju // rios de 

bosta) Enquanto fazia esse trampo com a parceria de meu 

irmão @amarelomilho eu fiquei pensando comigo mesmo 

sobre o quão evoluído somos enquanto cidade, qualidade 

de vida, etc e tal...e mais da metade da rede de esgotos de 

Aracaju ainda não tem tratamento, vai pros rios. Eu pensei 

porque eu tô pintando na rua?! Pra quem?! E eu percebi 

que não posso, não quero e nem vou parar! (CIRULO, 

2015).  

 Ir pintar na rua é, muitas vezes, parar para perceber o abandonado, o degradado 

que permeia a cidade, é também encarar a realidade do descaso dos governos: das faltas 

de calçadas, falta de tratamento dos esgotos, falta de iluminação nas praças, etc. Isso 

tudo cria revolta, mas também vontade de tomar mais posse da cidade, de fazer mais 

uso dela, de tomar conta, de fazer arte por entre suas ruas e narrar esse encontro – a 

exemplo dessa pesquisa-intervenção aqui relatada. Ir à rua à espreita de suas 

singularidades é também, muitas vezes, aprender a ver a beleza até mesmo no feio. A 

Beleza do Feio é o título de um texto do coletivo de arte de rua Keep It Real: 
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Levem a mal não, mas nós normalmente não perdemos 

tempo visitando pontos turísticos vazios de significado 

para o universo em que vivemos. Intercâmbio de ideias é 

bacana, conhecer coisas novas também. Mas o que a gente 

gosta mesmo é da Rua, do sereno, da liberdade (AK47, 

2015). 

 

 Em um tom drástico eles observam a falta de significado de determinados pontos 

turísticos, talvez planejados demais, arquitetados demais em transpassar uma falsa 

imagem das cidades. Então eles viajam o mundo respirando a rua, como eles mesmos 

afirmam. Porque na rua a cidade transborda e não se deixa conter pelos seus pontos 

turísticos. 

 E que cidade queremos para nós? Que tipo de pessoas circulando por ela? O 

Manifesto Cuticuti quer trazer leveza e reflexão para as paredes da cidade e para quem 

passar o olhar por ali, ou pela internet (já que a arte de rua toma o mundo por esse 

meio). Tal manifesto pauta-se na distribuição de lambe-lambes coloridos e com 

mensagens positivas pelas ruas da cidade. A criadora do manifesto viu a potência do seu 

projeto a partir do seu encontro com outra arte de rua, uma pichação. Ela relata essa 

história e o motivo de seu engajamento, na entrevista a seguir: 

- As mensagens são fofas e cheias de reflexão ao mesmo 

tempo. Como você acha que esse tipo de arte urbana 

influencia e de que maneira passa a ser um modo de 

expressão? 

No fim de 2013 eu passei alguns dias na cidade de São 

Paulo e perto do MASP tinha uma pixação que 

dizia „largue seu emprego‟. Na época eu tava trabalhando 

em uma agência de publicidade e tava realmente querendo 

pedir pra sair do emprego, ao ler aquela mensagem eu 

pensei que aquele era o sinal que precisava hehe (eu 

realmente pedi pra sair, levou uns 2 meses, mas pedi! 

hauhau). É um fato bobo, mas aquela pixação me mostrou 

o quanto o Manifesto podia fazer exatamente isso com as 

pessoas nas ruas. Por isso em 2014 eu acabei resgatando 

ele e decidindo que continuaria com o projeto que tinha 

abandonado lá em 2011. 

A gente sabe que acontece muita coisa ruim no nosso país, 

é cada vez mais difícil conviver com tanta injustiça, 

violência, corrupção e etc. Por isso eu tento ver o lado 

bom das coisas e tento transmitir esse otimismo para as 
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pessoas que estão caminhando na rua ou até mesmo só 

vendo a foto de um lambe-lambe na internet. Esse foi o 

modo que eu encontrei de me expressar, de tentar tornar o 

mundo um lugar um pouco melhor (NAVILLE, 2015). 

Percorrer a cidade procurando se expressar e produzir algo inusitado, tentando 

fazer do mundo um lugar melhor. Estando aberta aos encontros, esperando que eles 

sejam bons e que instiguem. Tecer coletivos, se agenciar a pessoas para ir às ruas e se 

impregnar de cor e deixar rastros coloridos na cidade. Também se impregnar da própria 

cidade que habitamos por tanto tempo procurando vê-la com atenção, procurando 

sombra entre as árvores, procurando aproveitar a brisa. Habitar também outras cidades 

impregnando-se de suas ruas, suas calçadas, muros e plantas, não se restringindo aos 

pontos turísticos pré-determinados e que pré-definem uma imagem para as cidades. Por 

fim, abrir espaço para as singularidades e potências em meio ao caos, ao inferno das 

grandes cidades. 

O inferno dos vivos não é algo que será; se existe, é aquele 

que já está aqui, o inferno no qual vivemos todos os dias, 

que formamos estando juntos. Existem duas maneiras de 

não sofrer. A primeira é fácil para a maioria das pessoas: 

aceitar o inferno e tornar-se parte deste até o ponto de 

deixar de percebê-lo. A segunda é arriscada e exige 

atenção e aprendizagem contínuas: tentar saber reconhecer 

quem e o que, no meio do inferno, não é inferno, e 

preservá-lo e abrir espaço (CALVINO, 1990, p. 71). 

 “Tentar saber reconhecer quem e o que, no meio do inferno, não é inferno, e 

preservá-lo e abrir espaço.” Tentar ver a beleza na cidade, tentar levar arte para a cidade 

com intervenções, seja com grandezas, seja com miudezas, tentar inventar outra cidade 

(nem que seja momentânea), tentar produzir momentos potentes, encontros potentes, 

gentilezas potentes e abrir espaço. 
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9. Anexo: Diário de Campo  

28 de fevereiro, sábado – Grandezas. 

Hoje à tarde, por volta das 16h30min, depois de apenas duas vezes antes ter ido 

alguma vez à rua para pintar muros, isso há muito tempo atrás, vou junto com Cirulo 

pintar um muro na Orla de Atalaia. Tal muro, que antes pertencia a um espaço de shows 

públicos e eventos privados, teve dentro dos seus muros tudo desmoronado. Cirulo 

comenta que há pessoas que moram lá e foi a eles que meu companheiro pediu 

permissão para pintar. Assim que chegamos, vejo que o “dono” é um lavador de carros, 

muito simpático que nos lembra da regra do graffiti: “Cada um no seu espaço, né?” 

Respondo: “Sim, claro.” Cirulo já pintou ali acompanhado de dois outros amigos, mas 

desde então o muro já está mais colorido. O “dono” comenta: “É só verem que um já 

pintou, que tá liberado, que os outros aparecem.” Quando se vê que é possível pintar 

algo singular ali, outros com o mesmo desejo surgem e assim um mosaico emerge nas 

paredes e tapumes da cidade. Dois outros amigos de Cirulo aparecem para olhar e 

acompanhar nosso processo.  

A minha poética visual, que nos próximos dias levo para rua, tanto nos graffitis 

quanto nos quadrinhos, constitui-se por uma personagem chamada Onirá
7
, imersa em 

um mundo onírico, colorido e leve. Uma personagem feminina de cabelos esvoaçantes e 

olhos sonhadores que exala liberdade. Tal personagem que remete a temática da 

feminilidade e da liberdade será levada para a rua também por uma mulher que nesse 

meio-tempo fica à mercê de maus encontros pela cidade. Será a pintura da menina-

mulher-deusa acolhida na cidade? E a artista-pesquisadora? Será a personagem vista 

com a intenção que tenho de que a mulher pode e deve circular com liberdade pelas ruas 

da cidade? Será a presença dessa pintura um fato contra a violência contra a mulher que 

é assediada nas ruas? Bem, essas são as minhas intenções e desejos contra essa 

violência muitas vezes simbólica e que se embrenha pelas ruas da cidade.  

Grafito uma Onirá e Cirulo uma sereia. A minha, de olhos fechados, e a dele, 

sem rosto, mas viradas uma para a outra. Embaixo da sua sereia, ele pinta peixes e a 

                                                             
7
 O nome é inspirado na orixá Oyá Onira, que além de ser uma deusa africana e, por isso, ter força e 

liberdade, o nome lembra a onírico, do sonho, da fantasia. 
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frase “peixe é pássaro que voa no mar.” Uma mulher fica de pé ao lado, logo no começo 

da tarde, esperando para ver o que emergiria ali. Outra mulher, mais tarde, 

acompanhada por um homem, comenta: “Gosto muito disso, tá bonito viu?”. Viro-me 

para vê-la, agradeço, e viro-me de volta para o muro, para continuar o trabalho. Penso 

que gostaria de relatar esse tipo de intervenção também nos diários de campo, mas 

como a pintura na parede exige muito, imagino como fica difícil relatar sobre o que 

acontece ao redor. Quem olha? Com que olhar? Muitos olhares?  

Nessa ida à cidade à procura de muros para pintar, buscamos os abandonados, 

que nem sempre são de fato abandonados, como no caso acima do muro do lavador de 

carros. Em tais paredes esfoladas, arranhadas há uma história, um retrato do tempo. Na 

pintura desgastada, nos buracos dos muros há uma memória não exaltada que podemos 

passar por cima... ou seria passar juntos, construindo uma nova memória, uma nova 

imagem?  

Tal lugar que eu já havia frequentado em seu interior, agora me interessa a sua 

carapaça. Carapaça essa que antes era branca e agora é colorida, repleta de línguas 

menores, de vozes que querem se fazer ouvidas, de imagens que querem se fazer vistas. 

Nela que, há anos atrás, eu não poderia imaginar hoje ter uma pintura minha. Mas ao 

passar pela porta também olho, rapidamente, mas com muito interesse em ver o lugar 

que adentrei tantas vezes agora destruído, cheio de incompletudes, de destroços. Tem 

uma estética do abandono (talvez nem tanto assim abandonado) muito interessante de se 

ver. 

No início da noite, com os graffitis finalizados e com as muriçocas nos atacando, 

saímos dali, eu e meu companheiro, e dividimos algumas inquietudes, experiências e 

ideias sobre a arte de rua em nós e em nossa cidade, Aracaju. 
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Imagem 2: Graffiti Onirá e Cirulo. Orla de Atalaia, Aracaju, SE. 

 

Dia 2 de março, segunda-feira – Miudezas. 

Tenho que ir ao centro resolver um problema, numa loja próxima à Praça 

Camerino. Decido também começar a intervenção urbana com miudezas, hoje, por lá. A 

tal praça no centro da cidade de Aracaju fica nas redondezas das galerias de arte do 

SESC e da SEMEAR,  bem atrás do Museu da Gente Sergipana. Museu esse onde, no 

Café da Gente, exponho no momento sob o título Café com Ar Menina. 

Às 15h15min, acabo por deixar o primeiro quadrinho acompanhado de dois 

post-it com a frase “Me leva pra casa...”; deixo-o no banco de madeira branca 

ensolarado, no meio da praça. Esse banco fica na transversal da praça, onde as pessoas 

caminham para cortar caminho. Fotografo, afasto-me, filmo por um momento bem 

curto, guardo a câmera e escrevo algumas frases soltas, sentada em outro banco, este 

com mesa, um tanto distante do primeiro.  

A praça é bem movimentada. Muitos a atravessam pelo meio, onde está o 

quadrinho, poucos viram levemente a cabeça para olhar melhor e, muito ligeiramente, o 

fazem. Há muitos garis limpando a praça; varrem e conversam. Muitas pessoas 

uniformizadas com a roupa do SENAC passam por ali, inclusive um grupo grande, que 

se senta nesses bancos com mesa. Percebo um banco perto do ponto de ônibus. Imagino 

que talvez ali, em um lugar de espera, possam prestar mais atenção ao quadrinho e à 
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ideia que ele quer passar, ao invés do outro lugar, no centro da praça, que seria mais um 

lugar de passagem. Sento-me em outro banco para ver se dele consigo olhar os dois 

outros bancos: o do centro e o do lado do ponto de ônibus. Sim, é possível. Então, às 

15h55min, coloco o segundo quadrinho na praça, este perto do ponto de ônibus. Como 

da primeira vez, eu coloquei dois post-it, tirei fotos e me afastei. Mas, depois, atinei que 

os dois post-it com a frase “Me leva pra casa...” eram demais. Muito pedinte talvez. 

Então vou ao segundo banco, mais próximo, e tiro um deles. 

Há na praça também outro banco, ou melhor, uma pequena arquibancada cinza, 

feita de cimento com o graffiti “um (boca) nas travestis”, isto é, “um beijo nas 

travestis”. O graffiti está um tanto apagado, mas a ideia é forte, bonita e muito me 

agrada! Há também alguns homens sentados, cada qual sozinho, nos bancos sombreados 

que ficam nos cantos da praça. Escuto uns passarinhos. A praça é bonita, recém-

reformada, paralelepípedos organizados, bancos brancos de madeira, árvores grandes, 

lindas. Também há um lugar com uma grade de ferro ornamentada, com bancos e caixas 

de metal acopladas para troca de livros. Duas mulheres, possivelmente mãe e filha, 

verificam as caixas, que estão vazias, e tiram fotos nesse lugar. A grade é realmente 

muito bonita! 

Às 16h05min, uma mulher com uniforme do SENAC, óculos e coque no cabelo, 

senta-se ao lado do quadrinho no banco próximo ao ponto de ônibus. Parece preocupada 

com o ônibus, sutilmente coloca o quadrinho na bolsa de pano preta e branca e se 

levanta. Ela demora uns três minutos para fazer isso, o ônibus chega nesse instante e ela 

entra. Agora de noite, enquanto escrevo esse relato, lembro-me percebê-la tão sorrateira, 

no momento em que decidiu levar o quadrinho consigo. Por que é tão difícil imaginar 

uma gentileza dessas em meio à cidade? Por que tanto temor, tanta desconfiança? 

Concebo que cada quadrinho tem minha presença por, no mínimo, 45 minutos. E 

como o primeiro ainda não foi acolhido, eu decido ceder o tempo do segundo quadrinho 

a ele. 

Na praça tem uns três bancos com mesa. Em um deles, há um casal conversando, 

em outro, está um velho de óculos. Eles passaram grande parte da tarde aí. Ao voltar 

meu olhar ao banco perto do ponto de ônibus, vejo uma mulher de blusa vermelha que, 
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ao se sentar, estranha o post-it “me leva pra casa...” que ainda está lá, mesmo sem o 

quadrinho. 

Resolvo caminhar pela praça e observar o banco do centro de outro ângulo. 

Depois de um momento, caminho em direção ao meio da praça, quero ver como é olhá-

lo pelo caminho que já tantos fizeram e não demonstraram muito interesse por ele. 

Cruzo a praça e me sento em um banco de onde não vejo o quadrinho, pois estou atrás 

dele. Percebo que, no centro da praça, há uma escultura à qual nunca me tinha atentado 

antes, apesar de já ter estado muitas vezes por ali. Vejo um rapaz que trocou de banco 

da praça umas duas vezes; imagino que espera alguém ou espera sua aula começar, já 

que está com uma pasta na mão, apesar de não estar uniformizado. Vou ao centro da 

praça para saber quem é retratado nesse grande busto, anoto em meu caderno de 

desenhos, e também agora diário de campo, o nome Sílvio Romero. Nesse instante, 

passam três meninas, sendo duas com uniformes do SENAC. Uma faz como que vai 

voltar para pegar o quadrinho, comentam algo, que parece ser sobre “olhar ao redor” 

antes de levar e riem bastante. Penso em puxar conversa, mas não falo nada e elas 

continuam o caminho pelo centro da praça. Logo depois que me levantei, o rapaz com 

pasta na mão também o fez. Em seguida, passa uma trabalhadora do SENAC, pára em 

frente ao quadro, olha e vai embora. Um casal com um filho pequeno no colo pára, 

também, em frente ao quadro. O rapaz chega a pegar o quadro, mas o coloca de volta no 

lugar. Eles vão se sentar no banco em forma de “L” com a grade bonita e o recipiente de 

troca de livros. A mulher chega a olhar para trás, antes de seguir adiante. Estou sentada 

em um banco de cimento, quando o rapaz com a pasta na mão, que já tinha trocado de 

lugar e que se levantou quando me levantei, passou por mim falando algo baixo que não 

entendi, mas que com certeza era obsceno. Respondo com um “quê?!” em tom 

agressivo. Ele ainda senta por perto na praça. Ponho-me a escrever um pouco no 

caderno e quando o procuro de novo, já o perdi de vista. O casal com o filho de colo vai 

embora. Um homem senta no banco ao lado do banco onde está o quadrinho e mexe em 

seu celular. 

Às 16h40min, decido levantar-me, dar uma última volta na praça e tirar algumas 

fotos do graffiti, do banco só com o post-it (já sem o quadrinho) e de uma árvore. Nesse 

instante, vêm duas mulheres e uma criança de blusa verde. O menino chega a pegar o 

quadro, mas uma das mulheres briga com ele que devolve o quadro ao banco. Nunca 
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imaginei que uma criança pudesse receber uma bronca por tal intervenção. Estranhei a 

situação, mas não agi. Acredito e espero que nos próximos dias de intervenção, se algo 

similar acontecer, eu tome a iniciativa de conversar sobre esses acontecimentos. 

Acredito que o homem sentando no banco ao lado do banco do quadrinho estranha o 

fato de eu tirar fotos na praça. Às 16h50min, saio da praça. Aproveito que tenho a 

câmera em mãos e vou até a orla de Atalaia fotografar um graffiti que fiz no fim de 

semana. Nesse meio tempo, recebo um telefonema e resolvo voltar à loja na Praça 

Camerino para pegar umas informações. Depois disso, como estou perto, passo às 

17h50min e vejo que não há nem mais quadrinho nem post-it no banco da praça. 

Também em outro banco havia uma latinha de refrigerante e guardanapo que não 

estavam mais lá. Imagino que os garis os tenham levado embora... Consigo ou para a 

lixeira? Penso se devo acompanhar os quadros por mais tempo. Mas e depois, se 

ninguém os leva para casa, deveria eu recolhê-los novamente à minha? 

  

Imagem 3 e 4: Quadro e post-it, no banco central. Praça Camerino, Aracaju, SE. 
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          Imagem 5: Quadro e post-it, no banco central. Praça Camerino, Aracaju, SE. 

  

Imagem 6: Banco com lixo. Praça Camerino. Imagem 7: Graffiti, Praça Camerino. 

  

Imagem 8: Quadro e post-it, no banco da Praça Camerino. Imagem 9: Apenas post-it, no 

banco. 
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 Imagem 10: Menino que pegou e devolveu o quadro, no banco do centro da Praça Camerino. 

 

4 de março, quarta-feira – Grandezas. 

À tarde, eu e Cirulo fomos nos reabastecer de sprays e seguimos para a Orlinha 

do Bairro Industrial, como é conhecida, no centro de Aracaju. Tal lugar tem sido alvo de 

um novo olhar da cidade, local bonito e bastante movimentado, com barquinhos na água 

e pessoas caminhando na calçada. Logo ali pertinho temos a ponte que liga Aracaju à 

Barra dos Coqueiros e, debaixo dela, abrigam-se graffitis e encontros esparsos para 

grafitar ou cantar hiphop. 

Ao chegar nesse lugar, vem-me à cabeça que, de fato, é a primeira vez que paro 

nesse lugar. Ali, uma vez ou outra, antes foi apenas lugar de passagem. Agora é lugar de 

parada ou de movimento, mesmo parada, de pintura na rua. 
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Pintamos na rua que seguindo dá debaixo da ponte e, ao nosso lado está o rio 

Sergipe. Havia uma viatura policial quando chegamos e outra (ou mais) passou 

enquanto grafitávamos. Na longa parede, graffitis dividem espaços com propagandas 

(provavelmente também não autorizadas). Em Aracaju, pelo pouco que sei, não há 

histórico de confronto com a polícia por pixar lugares abandonados. Mas, ainda assim, 

tenho certa insegurança para me iniciar nesse fazer arte na rua. Nesse sentido, a 

companhia de Cirulo toma um lugar importante ao me instigar a sair de casa e adentrar 

esse percurso, pois mais de um já é coletivo, é multidão.  

Dessa vez, juntos, fizemos duas pinturas e nas duas vezes tentamos fazer com 

que as imagens dialogassem. Algumas falas, umas ideias e damos início ao processo. 

Nesse fazer, perco-me e, enquanto pinto, não lembro que estou no meio da rua, que 

passam carros, pessoas, cachorros. Quando buzinam ou uma sirene de ambulância 

ressoa, quebrando a calmaria e a concentração, é que lembro que estou próxima a uma 

rua movimentada. Quando paro também para avaliar o desenho e vê-lo de longe, aí 

percebo que estou exposta, assim como a pintura, na rua, à mercê. Sensação estranha. 

Também não há tanta confiança na pintura. Estou me iniciando no graffiti e há dias que 

nos decepcionamos com o que fazemos. Criar uma imagem, combinar cores, já faço em 

tela há alguns anos e mesmo assim abandono uma tela, depois pinto por cima, refaço, 

etc. Mas na rua é diferente. Algo vai ficar e até porque, mesmo desgostando da pintura, 

o cansaço não dá a coragem necessária para cobrir o desenho já feito. Também pintando 

em coletivo não se pode destruir algo feito a dois. Nesse fazer, aprende-se a criar junto, 

ao mesmo tempo em que se aprende a fazer graffiti fazendo-o. 

Entregar-se nesse fazer, nesse devir-artista-de-rua, transforma o corpo. O 

simples ato de apertar um spray durante umas horas me fez sentir sensível o músculo do 

dedo indicador, por uns dois dias. Agora, no segundo dia de graffiti, o corpo já vai se 

afeiçoando, um novo corpo e mente vai tomando forma.  

Tal corpo já é outro, depois da primeira imersão na arte de rua com o devir-

apreciadora-de-arte-de-rua. Esse devir já transformará meu olhar agora capaz de 

encontrar pequenos stickers (adesivos) pelos postes, paredes e versos das placas de 

trânsito pelas cidades que percorro. O que pode parecer bobagem, mas já espantou 

companheiras de viagem, o fato de eu encontrar coisas tão pequenas pela cidade. E se 
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eu vejo, quem mais vê? É com essa questão que emergiu a ideia de levar à cidade a 

Intervenção urbana com miudezas: Me leva pra casa... 

  

Imagem 11 e 12: Graffiti Onirá e Cirulo. Orlinha, do Bairro Industrial. 

 

5 de março, quinta-feira – Miudezas 

  O dia amanhece com chuva. Perto do meio-dia, chove novamente. Abre o sol e 

resolvo ir à Praça da Catedral pegar os convites da exposição Salão dos Novos e fazer a 

intervenção com miudezas por lá. 

A funcionária da galeria Álvaro Santos entrega-me os convites na porta. Um 

homem pergunta se há alguma exposição, entrego-lhe o convite e falo que esta iniciará 

na próxima terça. Falo que exponho lá e também no café do Museu da Gente Sergipana. 

Ele pergunta sobre as minhas pinturas, conversamos um pouco e seguimos cada um o 

seu caminho. 

Decido dar uma volta na Praça da Catedral e vejo o graffiti que também 

encontrei na última praça, “um beijo nas travestis”. Vejo outro próximo e fotografo-o. 

“Periferia um coração partido p/m²”. Penso em como é interessante ter essas vozes nas 

paredes e ver tais escritas como atos políticos e ver tais expressões como parte da 

cidade. 
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Os escritos nas paredes são não-solidão, são fruto de encontros que fazem uma 

multidão invisível visível, ao povoar a cidade. Nesse momento em que fotografo escuto: 

“Esconde isso! É perigoso aqui”. Comento: “É? Você acha?” E para minha surpresa ele 

responde então: “Tamo aqui fumando maconha.”. Imagino o que o faz responder algo 

assim: o seu companheiro de fumo que ele não confia? Ele mesmo é perigoso? Onde há 

usuários de maconha é perigoso por causa dos usuários ou por que não existe  

policiamento rigoroso no local? De todo modo, guardo a câmera e continuo caminhando 

pela praça. Realmente essa praça tem um ar um pouco decadente, apesar de fresca e 

arborizada, o que a torna muito agradável. Muitos homens sentados na escada da 

catedral. Alguns homens que caminham ou dormem parecem bastante debilitados pelas 

drogas ou algum transtorno mental. Um homem de blusa amarela dorme bem perto da 

porta da igreja. Nessa praça não tem bancos como na outra. Há muitas barracas no meio 

e do lado direito onde se vendem bijuterias, chapéus, etc. Um homem dorme em cima 

de uma das barracas. Um hippie me chama: “Gosta de arte? Vem vê aqui”. Respondo 

que estou passeando e continuo. Entro no centro de turismo, onde tem o cinema Vitória, 

lojas mais tradicionais que vendem rendas e outras mais comuns, assim como uma 

praça de alimentação. Penso em colocar na escada lá de dentro. Então, imagino que 

posso colocar o quadrinho na escada da catedral e sentar nessa mesma escada, mais para 

o canto, para observar.  

 Encaminho-me de volta à praça. O homem que me parou na frente da galeria me 

chama para tomar uma Coca-Cola. Recuso e confirmo minhas suspeitas de que ele não 

era tão interessado por arte. Como o homem de blusa amarela ainda dorme em frente à 

catedral e outros também dormem na praça – o que faz de dormir,  além de vender e 

conversar, ser uma atividade recorrente na praça – escolho um quadro no qual a 

personagem de olhos fechados dorme e peixes flutuam. Às 15h, posiciono a tela e o 

post-it na escada. Duas meninas direcionam-se à igreja e uma delas observa o que faço. 

Afasto-me um tanto para o canto da escada. Logo depois as meninas saem, não olham 

de novo para o quadrinho. Um táxi pára bem em frente ao quadro, de dentro sai uma 

velhinha. Um momento depois, uma mulher de blusa vermelha volta-se para olhar o 

quadro, mas não o leva. Enquanto isso, eu escrevo no caderno de desenhos. 

Imagino que destoo um pouco sentada lá. Apesar de ter algumas pessoas lá 

sentadas, eu não sou homem, nem mendigo e acredito estou muito próxima ao quadro. 
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Decido levantar-me, caminhar um pouco, talvez sentar na grama. Nesse momento, o 

hippie que já tinha falado comigo puxa conversa outra vez. Pergunta se gosto de música 

e começa a dobrar seu arame cor de bronze. Falo que já tenho um anel desses com esse 

símbolo musical. Ele questiona então: “Você é sempre assim, agoniada? Deixe eu 

terminar.” Respondo que não sei se sou agoniada, mas acredito que talvez eu seja 

mesmo. Ele faz um marcador de livro pequeno, pago dois reais por ele. Ele diz que não 

precisava, mas que vinha a calhar. Pergunta o que faço. Respondo que estou passeando. 

Então ele diz: “Senta aí”. Eu sento, fico desenhando, conversamos poucas coisas 

espaçadas sobre meus estudos, sobre arte. Entrego um desenho meu em post-it para ele. 

Seu nome é Lucas. Próximo, um grupo com uns três ou quatro homens comentam 

enérgicos sobre Lula, Dilma, FHC, o aumento do dólar, anarquismo. Lucas acha graça 

da revolta deles. Um casal vem comprar suas pulseiras, ele comenta que faz um 

desconto porque hoje, por causa da chuva, o movimento está baixo. O casal senta-se 

para esperar a confecção de uma pulseira igual à outra, preta e bege, e junto com o 

mostruário de bijuteria eles impedem minha vista do quadro. Em um momento inclino 

meu corpo para frente para verificar se a tela ainda está lá. Lucas acha que estou curiosa 

para saber qual das bijuterias o casal comenta, sorrio e falo que já sei qual é o colar que 

eles falam. Acho interessante dois pontos: o primeiro, que ele me interrogou sobre arte e 

não viu o quadrinho; o segundo, é que ele trabalha na rua, entre muitas pessoas, e ele 

ainda não percebeu que estou ali de olho no quadrinho.  

Aparece uma moça com uma blusa que diz algo sobre “crack” e “Jesus”. Ele a 

cumprimenta e elogia que ela agora está fora do mundo das drogas. Ela pergunta por sua 

esposa e Lucas responde que se separaram. Ela pergunta se eu sou sua namorada. Ele 

responde que somos amigos. Ela vai embora e outro amigo dele aparece, este também 

vai expor no Salão dos Novos. Montanha é outro que também passa rapidamente, é um 

amigo seu, também hippie, que agora está logo atrás, com suas artes e sua cachorrinha 

marrom Gandja. Uma graça a cachorra que, aliás, não pára quieta. 

Um homem vai subindo a escada e comenta com outro já sentado apontando e 

rindo. Não acredito que é sobre o quadrinho, pois bem ao lado dele tem um homem que 

fala sozinho e carrega uma sacola. Tal homem que fala sozinho só se levanta um pouco 

antes das 16h, quando o sino toca. Aliás, eu desconhecia que o sino tocava nesse 

horário. Instantes depois, passa um homem de óculos. Ele pára, lê, olha ao redor e entra 

na catedral. Um carro vermelho pára bem em frente ao quadro e dele são retirados flores 
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e pedestais; provavelmente um casamento ocorra mais tarde. Uma mulher vem 

descendo a escada e olha rápido para o quadro, só para não esbarrar. Outro táxi aparece 

e impede minha visão. Desde o momento que comecei a observar essa praça, imaginei 

que seria complicado fazer a observação nela... Bem, vou um pouco pra frente e com 

dificuldade ainda consigo ver o quadrinho. Às 16h30min, o homem de blusa amarela 

que dormia no início da tarde senta-se bem perto do quadro e deixa uma sacola de 

plástico que também impede minha visão. Imagino se ele pegou o quadrinho; seria 

interessante isso, logo ele que estava dormindo e foi o que me instigou na escolha da 

tela. Mas não, ele não pegou. Levanto, despeço-me de Lucas, que até o momento não 

percebeu que eu estava a observar o quadrinho. Caminho para ficar do lado esquerdo da 

catedral, ou seja, do outro lado da sacola plástica, para poder ver a tela. Agora tem uns 

três carros estacionados, o homem de blusa amarela fuma o que acredito que seja 

maconha. Outro homem senta na escada, impedindo de novo a minha visão. No 

momento, meu celular marca 17h e decido ir embora. Deixo o quadrinho lá, sem saber 

seu destino. “Sinais que alguém envia e não sabe quem capta” (CALVINO, 1990, p. 

70). 

  

Imagem 13: Graffiti. Praça da Catedral. Imagem 14: Quadro e post-it, na escada da catedral. 

 

9 de março, segunda-feira – Miudezas 

Dirijo-me à Praça do Sol Nascente que, aliás, não sei se é do Sol Nascente ou do 

JK. Deve de fato pertencer aos dois, já que apenas uma pequena avenida divide os 

conjuntos. Tal praça é cercada de casas e um pequeno mercadinho. Na própria praça há 
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uma pequena sorveteria, alguns ambulantes de comida (que sempre estão no mesmo 

lugar), um restaurante, um ponto de ônibus, uma igreja, uma paróquia e duas quadras 

para jogar bola, de tal modo que a praça é sempre movimentada. Chego um pouco antes 

das 17h, caminho pela praça que já conheço, mas agora percebo que além de tudo que já 

sabia, tem também umas barracas que vendem roupas atrás da igreja. Não tem muitos 

bancos por lá. Um grupo com uns 9 jovens estão conversando, um deles fala alto que 

vai ali pegar maconha, outra menina pede um real para um outro menino que passa e 

esse responde que não tem, que vai comprar cigarro que nem é para ele. Lembro-me de 

quando estava na Praça da Catedral, lugar dito perigoso por um usuário de maconha, e 

de fato lá me sentia um tanto insegura, mas coisa que não sinto aqui no Sol Nascente. 

Às 17h05min, deixo o quadrinho e o post-it no banco da praça, que tem duas 

cores, verde e vermelho, cujo desgaste da tinta nos faz perceber que foi pintado por 

cima. E, de novo, vejo beleza num certo tipo de abandono. Tiro foto e vou até outro 

banco sentar-me, desenhar e escrever observações avulsas. No momento em que 

colocava o quadrinho no banco, saiu de uma das casas da frente da praça um velho 

acompanhado de dois cachorros poodles e uma “bengala” de madeira. Às 17h13min 

duas mulheres, uma mais velhinha, param, olham o quadro e logo seguem adiante. 

Outra mulher de óculos passa, faz movimentos com a cabeça para o lado, talvez tenha 

visto o quadro, talvez observe outra coisa. Imagino que os jovens tenham visto a minha 

movimentação, mas não tenho certeza, não tenho como saber. Uma mulher de chapéu 

passa duas vezes pelo banco onde está o quadrinho, aparentemente sem o ver; talvez 

esteja caminhando pela praça, apesar de não estar com roupas esportivas. O homem 

com seus poodles e que porta um pedaço comprido de madeira, apesar de não ter 

dificuldades para andar, fica bem próximo do banco com o quadrinho. Ele usa o cajado 

para tentar juntar as folhas em uma sacola plástica, com dificuldades. Surge outro 

homem que puxa conversa com ele. Aparece, então, uma moça jovem que, sorrindo, 

chama a atenção dos dois homens para o quadrinho no banco. Ela aponta e comenta 

alguma coisa. Eles vão olhar também e conversam. O homem dos poodles pega o 

quadrinho e o post-it e olha em minha direção, que continuo desenhando. O outro 

homem acena para o poste, imagino que ao fazer esse tchauzinho acredite que se trate 

de uma pegadinha e tem uma câmera escondida por lá. Acho engraçado. Quem me dera 

ter uma câmera escondida para filmar! Eles conversam por uns 5 minutos, o homem 

sempre olhando em minha direção. Por fim, ele vai embora com seus cachorros, seu 
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cajado e junto também leva o quadrinho e post-it para sua casa, em frente a praça. A 

moça toma um rumo, o outro homem toma outro. Espero mais uns minutos. Penso em 

colocar outro quadrinho na praça, mas não tem outro lugar com vários bancos. Desisto 

da ideia e vou embora. 

Ao chegar à minha casa, como das outras vezes, posto no Instagram e no 

Facebook fotos da intervenção. Ao ver essas fotos, alguns amigos se interessaram em 

me acompanhar nessas idas a campo. Ofereci a quem se interessou um quadrinho para 

pintá-lo ao seu gosto e levá-lo à rua junto comigo. Veremos quem vai adiante com a 

ideia. 

 

Imagem 15: Quadro e post-it, no banco da Praça do Sol Nascente, Aracaju, Se. 

 

11 de março, quarta-feira – Miudezas 

 Às 17h10min, já temos um quadrinho e um post-it no banco amarelo de madeira 

da Praça da Imprensa. Este é o único banco assim na praça, os outros são de cimento. 

Também em tal praça temos uma quadra de esportes, um parquinho, uma lanchonete 
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pequena e uns jardins com árvores grandes, bonitas. A praça é pequena, cercada por 

prédios, um bar, duas lanchonetes, uma farmácia e algumas casas. 

 Quando chego, há um grupo de quatro pessoas conversando na praça e um 

guardador de carros. Tiro várias fotos do banco com o quadro, o que chama a atenção 

do guardador de carros que, no momento em que vou me sentar no canto da praça, vai 

até o banco para ver o que tem lá. Olha o quadro e me olha de longe. Mas não mexe na 

tela. 

 O tal banco amarelo fica no meio da praça, onde há um caminho, cujo percurso é 

cruzado por muitos que vão em direção ao carro estacionado, à lanchonete, ao ponto de 

ônibus, etc. Isso tanto indo quanto voltando; a depender da direção, seria fácil ver o 

quadrinho, mas de onde observei posso dizer, pela direção do corpo, por parar ou virar a 

cabeça, que apenas o guardador de carros e outras duas mulheres viram a intervenção. 

Mas aproximadamente 41 mulheres e 19 homens cruzaram a praça, sem contar os que a 

arrodearam ou os que estacionaram por ali ou os que estavam sentados do outro lado da 

rua nas lanchonetes. Tem um homem que aparece na praça por duas vezes; da segunda 

vez, sai com um pacote de comida para viagem. Lembro-me do que imaginei lá na 

Praça Camerino, no primeiro dia de intervenção, sobre lugares de espera e lugares de 

passagem, mas imaginava que na praça onde em frente há uma lanchonete bem 

frequentada alguém veria o quadrinho... Depois de uma hora sentada na praça e depois 

de ter matado umas duas formigas que me incomodavam, decido, às 18h, tomar um 

cappuccino na lanchonete em frente à praça. De lá, não é possível ver o quadrinho, pois 

os carros estacionados impedem a visão. Nesse meio tempo que estou lá, uma das 

trabalhadoras vai jogar o lixo fora e imagino que possa ver o quadrinho... Se não agora, 

quem sabe quando terminar o expediente, às 22h? 

 Às 19h, fecha a papelaria perto da praça. O guardador de carros já foi embora. Já 

anoiteceu e a luz na praça é alaranjada, fraca, agradável. Pago a conta e tiro umas fotos 

ao redor da praça, do quadro no banco, de algumas árvores. O caminhão de lixo passou 

e os garis não levaram o quadrinho. Vou embora deixando-o lá, ainda sem dono. 

 Depois de deixar o lugar, como das outras vezes, posto na internet foto da 

intervenção. Um amigo, que já tinha perguntado no último dia onde estava o quadro da 

tal foto para poder ir buscar, comentou na foto atual, e dessa vez lhe disse que até o 
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momento que tinha ido embora ninguém tinha pego o quadrinho. Ele comentou no meu 

instagram, por volta das 22h30min: “Ahhhhhhh... Quase consigo!! O dono ta (sic) lá 

sentado do lado da plaquinha!! Axo (sic) q ele eh vigilante hehe”. Respondo que 

“Rapaz! Muita gente senta do lado e não leva não viu kkk mas ainda vão ter outros 

também! ;)”. Surpreendo-me com o fato de alguém ter saído à rua, à procura do 

quadrinho e ainda chegando lá ficou sem coragem de pegá-lo. Mas outro dia, 

conversando pessoalmente, ele me contou como foi o encontro. Ao chegar ao banco, ele 

viu a plaquinha (o post-it) e o homem de uniforme lhe mostrou o quadro e perguntou: 

“É seu?”. Então ele disse: “Era de quem chegasse primeiro”. Bom, faz parte das 

surpresas, alegrias, decepções quando se está à mercê na rua, à procura de um 

quadrinho, ou o quadrinho à procura de um dono... 

  

  

Imagem 16, 17, 18 e 19: quadro e post-it, no banco da Praça da Imprensa, Aracaju, SE. 
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12 de março, quinta-feira – Grandezas 

 Às 9h da ensolarada manhã, vou com Cirulo pintar na praia. A areia fica a um 

nível abaixo do nível da avenida, onde há um muro comprido, branco e com poucas 

propagandas, em alguns trechos da praia da Aruana. Perto de tal muro, algumas plantas 

atrapalham a caminhada. Chegando perto da parede, vemos que existem uns canos para 

saída de água nele. Algumas poucas pessoas estão na praia, mas muito distante de nós. 

A praia em Aracaju é comprida, o que torna necessário caminhar certo tempo pela areia 

até chegar à água. E nós estamos longe da água.  

Fazer da praia lugar de graffiti é interessante; fazer outro uso de um lugar que 

frequento. Na praia, debaixo de muito sol, hoje, não olho para o mar. Olho para o muro 

grande e cheio de buracos de cano. Desenho uma Onirá-sereia que na ondulação do 

corpo e dos cabelos vai se desviando dos buracos. Já Cirulo pinta uma mulher cravejada 

de balas e escreve a letra de uma música de Comadre Fulozinha: “Se queres atirar, atira, 

que eu também sei atirar”. Um dos fatos interessantes da arte urbana é interagir com o 

lugar e Cirulo produziu uma saída interessante nessa sua pintura: os buracos das balas 

eram os buracos dos canos e de onde sairia água, sai agora tinta vermelha de sangue. 

Cria é traçar linha de fuga. 
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Imagem 20: Onirá-sereia, graffiti, na praia de Aruana, Aracaju, SE. 

 

Imagem 21: Cirulo, graffiti, na praia de Aruana, Aracaju, SE. 
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17 de março, terça-feira – Grandezas 

 Às 8h da manhã, eu vou com Cirulo grafitar. No grupo do WhatsApp outra 

menina fala em ir com a gente e resolvo mudar o local de uma parede já com alguns 

graffitis para outro lugar com mais espaço em branco. Vamos para um lugar todo 

cercado de tapume verde, próximo aos arcos da orla de Atalaia. Tal estabelecimento já 

está fechado há muito tempo e comento com Cirulo: “Vamos ali ou na parede em meio 

às propagandas?”. Ele diz: “Acho que é mais de boas aí no tapume mesmo” e 

começamos. Tal lugar fica em frente a um pequeno hotel. Duas mulheres, em diferentes 

momentos, nos pedem permissão para tirar fotos e tecem alguns elogios. Uma delas 

acompanhada pela filha, chama: “Ô, sô! Posso tirar uma foto? Acho isso lindo, depois 

tiro outra quando terminar. Não sou daqui não, sou de Curitiba. Minha filha adorou isso, 

já já vai querer fazer também”. E com a mão faz um movimento como se tivesse um 

spray. Um rapaz de moto fica parado, um tempão, próximo a uma árvore. Sua presença 

nos dá agonia por causa do rádio ligado com alguém, passando informações espaçadas, 

soa como o rádio de polícia, mas provavelmente é de moto-táxi. Quando ele sai, 

comento isso com Cirulo e ele fala que a polícia já passou por ali e não parou. Comento 

que se o dono do hotel não a chamou até agora, não deve chamar mais, já que os 

hospedes ficam olhando e pedem para tirar fotos. Rimos. Falo ainda da diferença de ter 

pintado na praia, sem ninguém por perto, e agora estar ali, em frente a um hotel, e perto 

da avenida.  

Eu e Cirulo já estamos acabando de pintar, cada um dois desenhos, quando 

chega Cunhatã para grafitar também. Nesse momento, um homem fica parado 

observando a gente de perto. Depois de um tempo, ele se aproxima de mim e pergunta 

por que eu faço isso. Não é de todo antipático, mas também não é simpático. Respondo: 

“Para divulgar meu trabalho, eu exponho agora no Café da Gente e na galeria Álvaro 

Santos, onde ganhei menção honrosa; trabalho aqui o mesmo personagem que na 

pintura em tela.”. Ele começa a falar: “É que tem esse povo que pixa por aí.”. Falo que 

também sou contra quem pixa na parede da casa dos outros, isto é, lugares habitados e 

cuidados, e ele continua a conversa, contando sobre a história do lugar: “Conhece 

Miguel? (Acredito que era esse o nome, se não me engano.) É o dono desse lugar, 
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morreu. Aí, tentaram vender, tentei comprar, mas tava sem dinheiro na época. Mas 

agora [o imóvel] tá preso na justiça.”. Pergunto: “Briga de família?”. “Morreu devendo, 

é dono do hotel ali da frente.”. Acrescento: “O que não terminou de construir?”. Ele diz: 

“Também”. Mas não se atém nesse assunto; o outro hotel que permanece inacabado, há 

tanto tempo, já foi morada de grupos sem-teto e está grafitado e entupido de 

propaganda. Isto é, a dívida dessa pessoa e a briga na justiça impedem o uso de grandes 

áreas naquele bairro. Lembro-me, então, de um graffiti que já vi por aí afora “tanta 

gente sem casa, tanta casa sem gente”. 

Então ele fala: “Aí, aqui era uma locadora.” Comento que eu vim aqui há muito 

tempo atrás uma vez, acho que uns 10 ou 15 anos, não sei, para um show. Ele diz que  

já era dono do hotel nessa época, que aqui era uma locadora, há 20 anos atrás, e depois 

virou ponto de droga; quando fechou, “ficava os mendigos tomando banho nu.” 

Acredito que ele iguala a casa de show a um ponto de droga, sem diferença alguma. 

Bom, eu realmente não lembro quanto tempo faz isso e acho melhor não entrar nesse 

assunto. Ele continua falando que, para impedir os banhos dos mendigos, ligou para o 

dono do lugar e pediu permissão para colocar os tapumes. Entendo, agora, o seu 

desgosto pela pintura que fazíamos ali. Ele chegou a comentar o valor pago, mas eu 

realmente não me recordo.  

Ele retoma a história de compra e venda, justiça e etc., que já me é enfadonha. 

Pergunto se ele gostou da pintura. Ele diz que não entende dessas coisas. Então comenta 

que chamou um moço para pintar a parede em frente ao hotel, onde tem umas esculturas 

de tartaruga, e que ele cobrou 500 reais; que há uns anos atrás tinha cobrado mais barato 

e incluía fazer as tais esculturas. Comento que para fazer as esculturas e pintar, 

realmente ele tinha cobrado barato antes. Ele fala que vai me deixar para eu fazer meu 

trabalho. Falo para ele ir visitar a exposição no museu, ele diz que não garante lembrar, 

e brinco: “Quem sabe, você não coloca os quadros nos quartos e aqui do lado de fora 

fica a pintura também”. Não falei isso porque ele se mostrava receptivo, estava do 

mesmo jeito como no início, mas achei melhor mostrar confiança. Continuamos no 

local por um tempo, fazendo companhia a Cunhatã e para o dono do hotel não achar que 

fugimos, depois da conversa. Ao final da manhã, vou embora com Cirulo. Cunhatã 

ainda permanece lá, terminando sua pintura.  
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Hoje é feriado do aniversário de nossa cidade, Cirulo diz: “Aracaju, 160 anos, 

esse é nosso presente para você”.  

 

Imagem 22: Graffiti, perto dos arcos da orla, Aracaju, SE. 

 

Imagem 23: Graffiti de Onirá, perto dos arcos da orla, Aracaju, SE. 
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Imagem 24 e 25: Graffiti, perto dos arcos da orla, Aracaju, SE. 

 

19 de março, quinta-feira – Miudezas 

Hoje, vou acompanhada de Cirulo, um quadro miúdo seu e outro meu para a 

Praça da Bandeira, no centro de Aracaju. Chegamos um pouco antes das 10h, depois de 

rodar um pouco procurando uma vaga para estacionar o carro, e discorremos sobre a 

possibilidade de proibir carros no centro da cidade, como começam a fazer algumas 

grandes metrópoles, a exemplo de Paris. Talvez, assim, o sistema de transporte público 

em Aracaju fosse eficiente... Enfim, por volta das 10h, os dois quadrinhos, o dele no 

chão próximo a um arbusto e o meu literalmente no ponto de ônibus, estão à espreita de 

acolhimento. Nessa praça, os bancos são de cimento e não possuem encosto, por isso, a 

escolha um tanto diferente dos lugares. Sentamos em um desses bancos, na sombra, e 

conversamos sobre arte de rua, tatuagem, etc. 

No ponto de ônibus, uma jovem de coque olha o quadro, demoradamente, e 

depois deixa para lá. Uma mulher apoia a bolsa na barra de ferro do ponto de ônibus, 

bem ao lado do quadrinho, mas parece não o notar. Logo depois, outra jovem apoia ali a 
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mochila e fica um bom tempo no local. Quando ela sai, uma mulher de azul percebe o 

quadrinho, olha ao redor, olha em minha direção, percebo isso e tenho vontade de rir; 

estava conversando e fui pega de surpresa, fico sem graça. Cirulo acha que ela 

perguntou se era para vender. Eu não escutei isso; não escuto muito bem de longe. 

Depois ela vai se sentar no ponto e fica um tanto distante do quadro. Uma mulher de 

rosa olha para o quadrinho e se vira, apoiando-se normalmente no ponto de ônibus. 

Retomo minha conversa com Cirulo e quando olho de novo, às 10h34min, já pegaram o 

quadrinho. Ele também não viu quem foi. Momentos antes, ele já tinha perguntado se o 

quadrinho ainda estava lá. Acredito que a folhagem da árvore atrapalhava sua visão. 

Supomos que foi a mulher de rosa, pois ela já tinha notado o quadro e agora estava 

sentada no ponto de ônibus, bem próxima ao lugar que antes estava o quadrinho, e agora 

só resta o durex e o post-it “me leva pra casa...”. Cirulo comenta: “Deve ser legal vê só 

o post-it também, por causa do durex se deve imaginar o que se tinha ali...”. 

Uns 10 minutos depois, uma mulher de óculos passa e recolhe um papel que 

estava no chão. Meu companheiro comenta sorrindo: “Ela percebe coisas pequenas”. 

Mas ela não viu o quadrinho dele, que ainda está ali bem próximo, no chão. Ele recolhe 

do chão um papel, igual ao que ela pegou, intitulado: o católico santo. 

Às 10h:55min, uma menina acompanhada da mãe vai até o quadrinho, o vê bem 

de pertinho, ela e a mãe, e depois vão embora. Chamam por outra pessoa que está do 

outro lado da avenida e tiram fotos da menina no banco da praça. 

A praça é bastante agradável. Árvores grandes trazem sombra. Passarinhos voam 

pelo local. O ponto de ônibus está um tanto degradado; na parte de trás, um pedaço de 

metal está para fora, podendo machucar alguém. Nesse quadrado de metal, há vários 

nomes e riscos que se assemelham à porta de banheiro, como diz Cirulo, ao comentar 

como gosta dessas pichações.  

Por volta das 11h30min, fomos embora do local, onde o quadrinho de Cirulo, 

um coração verde de esperança, ainda aguardava por adoção. 
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Imagem 26 e 27: Quadro de Cirulo, na Praça da Bandeira, Aracaju, SE. 

  

Imagem 28 e 29: Quadro de Onirá, na Praça da Bandeira, Aracaju, SE. 

 

20 de março, sexta-feira – Miudezas  

Antes das 14h, estou eu sozinha andando pela Praça Tobias Barreto, no centro da 

cidade. No semáforo, uma travesti canta pedindo dinheiro aos motoristas. Não me 

recorto da música. Essa praça, também recém-reformada, tem um pergolado de madeira, 

uma pequena ponte em cima de um pequeno lago com água amarronzada, peixes 

minúsculos e pedras também amarronzadas. Aqui, também tem aquelas caixinhas para 

troca de livros. As árvores são grandes, o clima é agradável, mas seria ainda melhor se o 

piso não fosse de cimento. Escutei, pessoalmente, reclamações por não terem mantido 

em todas as praças os tradicionais paralelepípedos, com as reformas.  
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Coloco um quadrinho de uma boneca de olhos fechados e com um ar tristonho, 

no banco da praça que fica próximo ao IML (Instituto Médico Legal). Há uns garis 

limpando o lugar e um deles dorme. Tem um caminhãozinho da limpeza no meio da 

praça. Observo que, apesar do sol típico das duas horas da tarde, as luzes dos postes 

estão acesas. Talvez só duas delas estejam apagadas. Tem uma dupla de pessoas da 

eletricidade que abrem umas tampas de concreto, em diferentes pontos da praça. Eles se 

aproximam do banco, um deles olha bem para o quadrinho, mas não o toca. Apenas 

com uns 10 minutos que o quadrinho está lá abandonado, um gari se aproxima pega o 

post-it e o quadrinho e devolve, rapidamente, os dois, colocando o quadrinho em cima 

do banco. Avaliava se era lixo ou não? Não sei, mas continuou varrendo as folhas secas. 

Percebo que bem perto de mim, no chão, tem uma garrafa de Coca-Cola de 1 litro vazia 

e um copo de plástico, mas ele só viu as folhas secas. 

Há um homem sentado, cutucando as unhas, uma mulher lendo jornal, outro 

homem passa falando no celular. Um homem, saindo do bar da esquina, grita: “Galega! 

Galega! Galega!”. Imagino que é com a mulher, que é loira, mas é com o homem que 

cutuca as unhas, que é negro. Mais tarde, um terceiro se junta a eles. Eu mudo de lugar 

porque agora ali bate um pouco de sol. No outro banco, perto de uma árvore, vejo no 

gramado um cachimbo, provavelmente usado para fumar crack. Talvez a praça seja um 

lugar de tristezas... Quem sabe o que se passa ali? O que as lâmpadas desta tarde 

iluminam, à noite? 

 Que luzes fracas e distantes se podem encontrar nessa praça? Quanto de 

penumbra há nessa cidade? Vejo um homem que anda com o passo firme e pés 

descalços. Pés nus que tocam a cidade e o que na cidade toca nele. Algo bom? Algo 

mau? 

Passa o terceiro carrinho de picolé. Nesse, o vendedor é um menino de uns 14 

anos que está tomando picolé. Senta no banco, à minha frente, e toca o sininho. 

Uma mulher senta ao lado do quadro, ela conversa no celular e, definitivamente, 

não o notou. Nesse mesmo momento, a catadora de lixo passa verificando o que tem na 

lixeira, do lado desse mesmo banco. A catadora, que agora está bem perto de mim, 

comenta: “Essa praça é linda, né?”. Ela é muito simpática e fala em tom bem alegre. 

Digo: “Sim, sim, linda mesmo!”.  
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Ela: − Você é mineira, né? 

Eu: − Não, sou daqui mesmo. E você? 

Ela: − Daqui, toda vida (fala meio desempolgada). Tô na minha bicicleta 

cargueira ali ó, custa uns 2 mil reais, tenho ela há 2 anos já. Também tenho carro, cabe 

mais coisa. Mas aí, vir a pé cansa. Bicicleta é mais rápido. Você parece mineira. Lá é 

Ouro Preto, né? É Ouro Preto que é mineiro? Tem igreja... 

Eu: − Sim, sim, cidade histórica. 

Ela: − Tem igreja com muito ouro, né? Minas é perto da Bahia? Fica depois, né? 

Eu: − Isso depois, mais embaixo. 

Ela: − Você parece mineira, essas roupas, sandalinha tipo hippie (eu estou de 

saia longa florida e sandália rasteira).  

Eu: − Tem muito hippie lá também, nas cachoeiras. 

Ela: − Não, é tipo hippie, não hippie. Mas você já viajou muito né?  

Eu: − Sim. 

Ela: − Onde? 

Eu: − Rio de Janeiro, eu nasci lá, mas vim pra cá muito pequena. E Minas, 

minha mãe é mineira. 

Ela: − Ahh, sabia! (fala toda empolgada) Eu sempre sei, sabe? Pelo jeito de 

andar eu já sei. Falam que eu devia ser historiadora, que descobre as coisas. 

Historiadora é isso. Eu sabia.  

Ela: − Tá esperando alguém do IML (Instituto Médico Legal)? 

Eu: − Não. 

Ela: − Ah, tá... acontece aqui... Seu pai é de onde? 

Eu: − De Canhoba, interior daqui. 

Ela: − Não sei. − E já longe, perto da ponte sobre o laguinho, grita − Fica perto 

de onde? 

Eu: − Não sei, é longe... 
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É interessante o desejo dela de falar dos outros lugares, de adivinhar de onde eu 

era... um desejo de alguém que vive a perambular pelas ruas, a conversar com todo tipo 

de gente, uma moça historiadora, catadora de conversas. Ela sai, vai rodar a praça, 

mexendo nos lixeiros e me pego de olho na bicicleta dela, tomando conta pra ninguém 

pegar. A mulher que conversa ao celular, sentada ao lado do quadrinho, ainda está lá. O 

menino que vende picolé faz um gesto me chamando e aponta para o carrinho. Sorrio e 

recuso. Ele tira um cigarro e fuma, mas nem assim parece gente grande, se é o que ele 

queria insinuar. A mulher desliga o celular e vai embora. A moça catadora volta pelo 

outro lado da praça para perto da bicicleta e agora conversa com outra mulher. Se ela 

estivesse mais perto, eu me despediria. Pego a bolsa e uma sacola plástica que tenho e o 

menino do picolé diz tchau. Respondo e vou até o banco tirar foto de como o gari 

deixou o quadro e o post-it, depois de sua intervenção. Nesse momento, penso que seria 

legal que o menino ou a catadora vissem o quadrinho e o levassem para casa. Tiro fotos 

com o celular e volto. O menino diz: “Errou o caminho...”. Digo que fui tirar foto. O 

banco era do lado dele, mas mesmo assim ele não viu. Talvez eu tenha ficado na frente 

do quadrinho. Tenho vontade de rir com o comentário dele. E só de me lembrar da moça 

catadora também me dá vontade de sorrir; sua aproximação espontânea, seu modo 

alegre de percorrer a cidade, mesmo que a trabalho. E penso que logo hoje que vim bem 

desanimada, a caminhar pela cidade que me pertence há tantos anos, por entre clínicas e 

hospitais que rodeiam a Praça Tobias Barreto, acontecem essas engraçadas conversas 

inesperadas. 

Enfim, agora vou embora, compro um doce por perto, pego o carro que está a 

umas quatro quadras de distância. De carro, passo do lado da praça de novo, de longe, 

vejo que tinha outra pessoa no banco do menino do picolé e acho que era o rapaz que 

cutucava a unha, que estava no banco do quadrinho, não tenho certeza. Olho de novo, 

eu procuro o quadrinho, o post-it e não os vejo. De novo não sei que destino ele tomou.  
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Imagem 30 e 31: Intervenção com Miudezas, na Praça Tobias Barreto, Aracaju, SE. 

 

26 de março, quinta-feira – Grandezas 

 Hoje, vou com Laís para a rua. Laís também é estudante do mestrado em 

psicologia social e já há algum tempo fazemos exposições e feirinhas juntas sob o nome 

de Ar Menina. Ela pinta gramofones e gaivotas, em um universo sonoro e onírico. 

 Vamos para a Avenida Tancredo Neves, bem próximo de onde moro. A avenida 

é bastante movimentada, pintamos sobre uma parede cinza, já com o graffiti de um 

cavalo branco, feito por um conhecido chamado Duardo, e outras pichações assim como 

o aviso de “não jogar lixo”. Um pedaço de tal parede se transforma em cerca e depois 

volta a ser parede preenchida com muitas propagandas, cercando um terreno baldio.  

Chegamos por volta das 8h da manhã. No muro não tão branquinho, mas cinza, 

que nos remete ao documentário a respeito do graffiti em São Paulo: Cidade Cinza. 

Sairemos dali por volta das 10h. Nesse meio tempo, muitas pessoas passam de carro ou 

a pé (à revelia do sol quente). Vários pedestres passaram por ali, muitos deles com fones 

de ouvido. Dois pedestres, uma mulher (que carregava um carrinho de mão) e um 

homem que fazia caminhada cumprimentaram-nos com um sincero “bom dia”. 

Escutamos coisas que pareciam empolgadas em relação ao graffiti do tipo “Tá bonito!”, 

“Faz bonito isso aí!”. Outras eram um tanto desagradáveis e se referiam à gente “Ê 
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lindeza”, “Gostosas”. Muitas pessoas buzinavam, mais do que das outras vezes que 

estive na rua. Não sei se isso se deve ao maior movimento da avenida ou ao fato de 

sermos apenas meninas pintando. Laís comentou a impaciência com relação às buzinas 

e também falou que as sentia como repreensão pelo que estávamos a fazer. Disse a ela 

que eu achava que não; pelo menos acreditava que na maioria dos casos não se trataria 

disso. Essa é a segunda vez que Laís grafita na rua. A primeira vez ela também estava 

acompanhada por mim, há dois anos, em 2013. No final, apesar do calor, fica a alegria 

de ver sua pintura na rua e ela demonstra a vontade de voltar a pintar na cidade. 

  

Imagem 31 e 32: Graffiti d‟Ar Menina, Avenida Tancredo Neves, Aracaju, SE. 

 

27 de março, sexta-feira – Miudezas 

  Vou para a Praça Luciano Barreto Junior ou, como é conhecida, a Praça da 

Paulo Bedeu, que se refere a uma academia ali localizada. Na dificuldade de lembrar, na 

verdade, saber o nome real da praça, recordo-me que, algumas vezes, a escolha feita 

pelos gestores para os nomes de aeroportos, galerias de arte, etc. não correspondiam 

com a vontade da população. E em algumas ocasiões nem adianta impor o nome oficial, 

que só fica no papel, pois, no cotidiano, tais lugares são reconhecidos por outros nomes. 

            Chego à praça perto das 18h e ela está lotada de crianças. São tantas que até me 

intimidam; é a praça mais movimentada que presenciei, com muitos pequenos andando 
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de patinete e de bicicleta. Pessoas levando os cachorros de pequeno porte para passear. 

Aqui, as árvores não são de grande porte, como as do centro da cidade. Essa é uma 

praça mais recente, no bairro Jardins. Há um trailer vendendo espetinho, outro cachorro- 

quente, uma moça que vende milho. Poucos bancos e muitas cadeiras de plástico 

colocadas lá pelos vendedores de comida. Creio que antes havia uns bancos debaixo do 

pergolado, a meia-luz. Agora o pergolado, intitulado de “cantinho da amizade” por uma 

placa, está sem bancos. Esse título seria uma lembrança de que aquela praça é “de 

família” e não se pode namorar nela? Ao redor da praça, em dois bancos distintos, há 

dois casais namorando, fazendo uma pequena revolução, talvez. Lembro também que 

aqui havia uma quadra de futebol bastante movimentada e, pelo que sei, a população 

pediu para tirar a cerca da quadra e as traves, pois os jovens faziam muito barulho. Rodo 

pela praça e vejo uma placa de “Pare” com o adesivo logo abaixo “de moralismo”, que 

me agrada e me sinto mais à vontade para fazer a intervenção na tal praça. Antes de 

começar, percorro até o outro lado e procuro no poste um adesivo que eu devo ter 

colocado, por volta de um ano atrás; era dourado, agora já está bastante apagado e lhe 

falta um pedaço, como se alguém tivesse tentado arrancar e desistiu. 

 Escolho o quadro onde a personagem tem uma coroa na cabeça e o posiciono em 

cima de uma placa onde diz “Canafístula Cassia Grandis / Tarcila Bittencourt D. 

Barreto /  “O essencial é invisível aos olhos” Exupery”. Minha Onirá-Princesa em cima 

da citação do famoso livro do Pequeno Príncipe. Será que alguém lê essas plaquinhas? 

Será que vão associar a coroa na cabeça da personagem ao livro?  

Sento em um dos poucos bancos e, para minha surpresa, tem pixado nele a 

palavra “oxente” e a cabeça de um coelhinho. Uma meia hora depois o post-it, que 

estava colado na árvore, sai e eu vou e coloco de novo, agora em cima da plaquinha. 

Uma hora depois de abandonado o quadrinho, um cachorro passa e esbarra na 

plaquinha, o que faz cair o quadrinho. O dono do cachorro, que usa fone de ouvido, 

percebe o quadro já no chão, mas não mexe. O cachorro não faz xixi ali, mas agora 

percebo que o lugar não foi uma boa escolha. Umas crianças brincam por perto e 

arrancam flores dos arbustos, outra criança mais velha pega o mais novo no colo (com 

muito esforço) para que esse puxe o galho da árvore. Nenhum dos adultos intervem em 

favor das plantas. Uma das babás, de rosa, percebe o quadrinho no chão, depois a outra 

também dá uma olhada; cada uma por si, sem tecer comentários a respeito dele. Uma 
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das crianças pega o quadrinho, leva-o consigo e o mostra à babá, a de rosa, que estava 

entre outras crianças. Essa primeira babá repõe o quadrinho ao chão. Lembro que, no 

primeiro dia, um adulto tinha feito o mesmo com uma criança; nesse caso, 

provavelmente se some ao fato da terra suja ou o receio que a surpresa do quadrinho 

pudesse não agradar os familiares da menina em casa. Pouco tempo depois, tiro foto do 

quadrinho jogado na terra e vou embora. 

  

Imagem 33 e 34: Intervenção urbana com Miudezas, Praça Luciano Jr, Aracaju. 

 

8 de abril, quarta-feira: Miudezas  

Hoje, no começo da noite, direciono-me à Praça do Augusto Franco. Antes de 

parar por ali, rodo de carro, um pouco, o bairro que, apesar de próximo de onde moro, 

não frequento tanto. Há outras duas praças menores, cada uma com uma quadra 

pessimamente iluminada e um ou dois pequenos barzinhos. Outra praça lotada de 

barraquinhas em uma feira que a transborda.  

Volto então à primeira praça, a maior e mais próxima da Universidade 

Tiradentes (UNIT). Nela, há três quadras. Uma com gramado, cercas arrebentadas e sem 

a rede para o voleibol. Outra cimentada, ainda com a devida cerca e traves para o 

futebol e que está cheia de jovens jogando enquanto alguns outros torcem ao lado. A 

terceira quadra é a maior e está no centro da praça. Em frente a ela temos uma 

arquibancada de cimento. Esta quadra é de areia, sem cercado, com traves e nela umas 
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quatro pessoas correm e fazem alongamentos. A praça tem aquela iluminação amarela, 

agradável, mas em alguns cantos é completamente falha, por exemplo, no ponto de 

ônibus, que está lotado. Há também um posto de saúde, um barzinho pequeno com 

cadeiras amarelas de plástico, um trailer com lanches e pequenos bancos brancos de 

plástico, assim como algumas árvores. 

Às 18h, vou sentar-me na arquibancada de cimento. Atrás dela, as pessoas 

passam apressadas para o ponto de ônibus, de onde podem ver bem o fundo das 

arquibancadas pintado com propagandas. Em cima da arquibancada, há um casal em um 

canto, outros três meninos que fumam maconha no outro extremo e eu, no meio, onde 

vou colocar o quadrinho. Como sempre, trago dois ou três quadrinhos para escolher na 

hora qual fica. Vejo um passarinho e escolho o mais colorido, com tons de rosa, roxo e 

azul e que tem vários passarinhos. Na praça, aparentemente, só tem dois voando por ali, 

em meio a um branco acinzentado de muita parede descascada e algumas muretas 

quebradas. Coloco o quadrinho e tiro algumas fotos com o celular e vou me sentar na 

mureta, ao redor da quadra maior com areia e pessoas correndo. Um homem de blusa 

vermelha sobe a arquibancada no momento em que saio. Ele passa próximo ao 

quadrinho e vai se sentar bem no canto da arquibancada, no extremo em que, momentos 

antes, estava o casal. 

Da mureta, de longe não se vê muito bem o quadrinho, vê-se uma manchinha 

rosa em meio ao cinza. Um menino de blusa laranja aproxima-se e abraça o homem de 

blusa vermelha na arquibancada; depois uma mulher junta-se a eles. Próximo a mim, no 

chão da quadra, tem sujeira, plástico, papel de chiclete, sacolinha de geladinho ainda 

com o resto do suco da fruta, copo plástico, sacola de camisinha. Sinto cheiro de 

maconha. Resolvo caminhar ao redor da quadra, observo no poste um pequeno anúncio 

“atendo a domicilio escovista manicure pedicure marque seu horário tel***” e penso: 

“Se tem propaganda miúda, por que não também arte miúda?”. Cada uma com seus 

efeitos...  

Nesse instante, às 18h21, o menino de blusa laranja vai até o quadrinho, leva ele 

e o post-it para os adultos verem. Depois, fica caminhando na arquibancada e batucando 

no quadrinho. O pai grita: “Senta aqui, menino!”. Ele se senta e continua batucando no 

quadro, sem música. 
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Imagem 35 e 36: Intervenção com Miudezas, na Praça do Augusto Franco, Aracaju, SE. 

 

Imagem 37: Propaganda miúda, no poste da Praça do Augusto Franco, Aracaju, SE. 

 

 


