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 SUBJETIVIDADE, CORPO, ARTE, CIDADE                                                                                                       

Pasqualino Romano Magnavita
Arquiteto, professor PPG Arquitetura e 
Urbanismo UFBA, pesquisador CNPq, 
membro Laboratório Urbano e 
equipe pesquisa PRONEM

“O que nos força a pensar? Certamente não é a competição acadêmi-
ca para ver quem chega primeiro ao trono da verdade que hoje tem 
sua sede no palácio da mídia cultural; isto não tem nada a ver com 
pensar. O que nos força é o mal-estar que nos invade quando forças 
do ambiente em que vivemos e que são a própria consistência de 
nossa subjetividade, formam novas combinações, promovendo dife-
renças de estado sensível em relação aos estados que conhecíamos 
quais nos situávamos. Neste momento é como estivéssemos fora de 
foco e reconquistar um foco exige de nós o esforço de constituir uma 
nova figura. É aqui que entra o trabalho do pensamento: com ele fa-
zemos a travessia destes estados sensíveis que embora reais são in-
visíveis e indizíveis, para o visível e o dizível. O pensamento, neste 
sentido, está a serviço da vida em sua potência criadora”

                                                        Suely Rolnik

  17 



INTRODUçãO 

Este texto tem um caráter estritamente conceitual, atualizando 
discursivamente os seguintes conceitos: subjetividade, corpo, arte 
e cidade, os quais enquanto virtuais (incorporais) integram o re-
pertório conceitual do novo Plano de Imanência (filosófico) da Ló-
gica da Diferença, lugar onde pensamento se orienta para pensar, e 
isso, no meio de questões e problemas que afetam multiplicidade e 
heterogeneidade de indivíduos enquanto multidões de corpos que 
na dimensão subjetiva da criatividade se expressam no universo da 
arte e constroem cidades nas quais habitam no atual mundo glo-
balizado dos processos midiáticos da informação e comunicação.1

Nessa atualização discursiva, serão considerados e enfatizados 
os atuais processos midiáticos das tecnologias avançadas, instru-
mento no universo da virtualidade dos espaços abertos em tempo 
real, o qual vem contribuindo de maneira decisiva para a cons-
trução das subjetividades individuais e coletivas de multidões de 
corpos, sejam eles corpos/cérebros já amestrados ao modo de pro-
dução vigente do capitalismo informacional, ou de corpos descen-
trados, periféricos, nômades e anônimos e que habitam em uma 
incomensurável e dinâmica rede aberta de cidades em diferentes 
escalas, histórias e culturas.

Cabe ressaltar que na formação da grande maioria das profissões, 
inclusive a de arquitetos e urbanistas, pouco se tem investido no 
entendimento dos processos de subjetivação relacionados com 
questões teóricas e práticas no desenvolvimento de suas compe-
tências profissionais, e isso, particularmente, em relação ao con-
ceito de criatividade. Tem prevalecido apenas a objetividade do 
mundo da representação do real e do possível. A respeito do en-
tendimento da representação (mundo da representação, do real e 
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do possível, do universo molar da macropolítica) é oportuno trans-
crever o que diz Deleuze a respeito:

 A representação deixa escapar o mundo da diferença. A represen-
tação tem apenas um centro, uma perspectiva única e fugidia e, por-
tanto uma falsa profundidade, ela mediatiza tudo, mas não mobiliza 
nem move nada. O movimento, por sua vez, implica uma pluralidade 
de centros, uma superposição de perspectivas, uma imbricação de 
pontos de vista, de momentos que reformam essencialmente a re-
presentação. [...] O prefixo RE na palavra representação, significa a 
forma conceitual do idêntico que subordina a diferença. [...] Cada 
coisa, cada ser deve sua própria identidade tragada pela diferença, 
cada qual sendo só uma diferença entre as diferenças. É preciso 
mostrar a diferença diferindo”. (DELEUZE, 1988, p. 106)

 No universo este da macropolítica que se configura enquanto es-
tratificações históricas, ou seja, redes mutantes de saberes que 
são indissociáveis de diagramas que exercitam poderes (forças, 
intensidades, fluxos) que afetam e são afetados, inclusive o corpo/
cérebro objetivável, o qual pode assumir tanto o caráter de ade-
são, consenso aos saberes-poderes hegemônicos conservadores, 
ou então, na mera dualidade do pensamento, expressar uma ati-
tude de dissenso, de resistência. Todavia, não propriamente uma 
resistência criativa, como se verá a seguir e que ocorre apenas na 
micropolítica da subjetivação, pois como afirmava Gabriel Tarde: 
“resistir é criar”, não basta apenas resistir, mas criar.

De diferente natureza é a micropolítica, pois não se trata de uma 
redução dimensional da macropolítica, ou seja, de escala, mas é o 
lugar dos processos de subjetivação individual e coletiva. Trata-se 
do universo molecular das intensidades, dos fluxos, dos desejos, 
dos acontecimentos, de devires-outros, da criatividade, resultan-
te do dobramento do “fora” (saberes-poderes) do mundo da obje-
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tividade, no “dentro” de um indivíduo ou de uma coletividade de 
diferentes indivíduos e, até mesmo, no “dentro” de uma multidão 
de corpos anônimos e nômades. Processo este que nada tem a ver 
com o entendimento da psicologia da intencionalidade da relação 
sujeito/objeto herdada da Modernidade. 

Questões essas bastante complexas que emergem na atualização 
discursiva do conceito subjetividade e, mais ainda, considerando 
os outros três conceitos: corpo, arte e cidade, os quais se relacio-
nam com os processos de subjetivação individual e coletiva. En-
tretanto, considerando a relevância que a objetividade ocupa no 
senso comum (doxa) e no senso erudito (urdoxa), isto é, no mundo 
molar da macropolítica, o conceito subjetividade (virtual) não tem 
recebido a devida atualização discursiva (atual), em sua dimen-
são política como força com a capacidade de afetar ou ser afetada, 
dotada de um micropoder que se situa na esfera da micropolítica 
da subjetividade. Entendimento este que, todavia, encontra muita 
dificuldade frente à presença da macropolítica da objetivação ain-
da hegemônica e fundamentada na mera oposição dos predicados 
do mundo da representação do real e do possível do corpo/cérebro 
objetivado do universo molar. 

No âmbito dessa percepção macro dominante do real e do possível, 
resta a questão: como considerar o universo molecular do virtual 
e do atual dos processos de subjetivação, enquanto construção 
(fabricação) da subjetividade individual e coletiva, e isso, na pre-
sença construtiva do corpo/cérebro inobjetivável e desejante, da 
micropolítica de subjetivação? E ainda, como esses processos de 
subjetivação se relacionam com as três formas de pensar e criar: 
Filosofia, Ciência e Arte? E mais ainda, como justificar a omissão 
do entendimento da restauração da “cidade subjetiva”, da subjeti-
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vidade parcial, da emergência de singularidades, da transversali-
dade do entendimento, da exigência de ”revoluções moleculares”; 
enfim, a subjetividade como lugar da criatividade e, particular-
mente, a ocultação do novo paradigma ético? E isso, frente à con-
tinuidade do paradigma positivista da “Ciência pela Ciência”, em 
detrimento do paradigma meramente estético, da “Arte pela Arte” 
e do paradigma filosófico da “Filosofia pela Filosofia”. Paradigmas 
estes herdados da Modernidade e ainda hegemônicos. São ques-
tões que necessitam de uma urgente abordagem.

SUBJETIVIDADE 

Deleuze atualizando discursivamente esse conceito, afirma:

 Pode-se, com efeito, falar de processos de subjetivação quando se 
considera as diversas maneiras pelas quais os indivíduos ou as co-
letividades se constituem como sujeitos: tais processos só valem 
na medida em que, quando acontecem, escapam tanto aos poderes 
constituídos como aos poderes dominantes [...]. Não há nenhum re-
torno ao ‘sujeito’, isto é, a uma instância dotada de deveres, de poder 
e de saber. Mais do que de processos de subjetivação, se poderia falar 
de novos tipos de acontecimentos: acontecimentos que não se expli-
cam pelos estados de coisas que os suscitam, ou nos quais eles tor-
nam a cair. Eles se elevam por um instante, e é este momento que é 
importante, é a oportunidade que é preciso agarrar. Ou se poderia fa-
lar simplesmente do cérebro: o cérebro é precisamente este limite de 
entre os dois. Novas trilhas cerebrais novas maneiras de pensar não 
se explicam pela microcirurgia; ao contrário, é a ciência que deve se 
esforçar em descobrir o que pode ter havido no cérebro para que se 
chegue a pensar de tal ou qual maneira. Subjetivação, acontecimento 
ou cérebro, parece-me um pouco a mesma coisa. (DELEUZE, 2000, 
p. 217-218)
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Basicamente, a questão é de natureza política e encontra-se na 
esfera do micropolítica da subjetivação, e que, todavia, interage e 
coexiste com a macropolítica da objetivação e para o seu melhor 
entendimento entre elas, torna-se necessário introduzir e adotar 
o conceito “dobra”. Trata-se de dobrar saberes, enquanto estrati-
ficações históricas na dupla articulação: expressão e conteúdo, e 
isso em um contínuo devir, através de agenciamentos coletivos de 
enunciação (individuação sem sujeito) e agenciamentos maquíni-
cos, ou seja, o que se enuncia e o que se faz (ações e paixões), e isso 
como produção no mundo da representação, do real e do possível, 
elementos esses que constituem o que Foucault denominou de o 
“fora”. Este, por sua vez, se dobra no “dentro”, ou seja, no interior 
de um indivíduo ou de uma coletividade de diferentes indivíduos, 
ou mesmo, de uma multidão de indivíduos descentrados, periféri-
cos, nômades, anônimos e excluídos.

Justamente esses dobramentos de diferentes saberes-poderes 
constituem os processos de subjetivação, e isso, enquanto cons-
trução da subjetividade individual e coletiva. Tais processos, por 
sua vez, produzem “Territórios existenciais” autorreferentes que 
expressam um dinâmico acúmulo de experiências de vida de um 
indivíduo ou de uma coletividade de diferentes indivíduos. Con-
tudo, essa interiorização passa a ser o lugar do consenso ou do dis-
senso daquilo que se dobrou e que, todavia, não é determinante, 
pois a subjetividade, não é apenas o lugar da mera reprodução do 
consenso ou dissenso, mas o lugar privilegiado da criatividade, o 
lugar da diferença, da ruptura, do acontecimento, do devir outro da 
existência em sua variação contínua, sem princípio nem fim. 

Considerando multiplicidades e heterogeneidades de saberes e 
poderes do macro universo da representação, de ações e reações, 
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de consensos e dissensos em relação aos saberes-poderes consti-
tuídos e dobrados, tornando-se necessário para o melhor entendi-
mento desses processos da esfera da micropolítica considerar o 
indissociável par conceitual diferença-repetição (Deleuze).2 Pois, 
nesse processo, sempre ocorrem repetições, todavia, repetições 
que se diferenciam daquilo que se dobrou. Diferença aqui enten-
dida enquanto transformação, mudança, criatividade, a qual pode 
ser de grau, de nível ou de natureza.

Vale reconhecer a limitação do enunciado de Lavoisier repetido 
à exaustão e referente ao mundo da representação: “Na natureza 
nada se cria, tudo se transforma”. Enunciado que tem sua validade 
na aparência do universo macro/objetivo de matérias formadas, 
diferente do universo micro/subjetivo de matérias não forma-
das, lugar no qual prevalecem fluxos, intensidades, desejos, o que 
permite afirmar ousadamente, trata-se do lugar onde tudo é cria-
ção! Neste sentido, Paul Valery teria dito: “Todo o ser humano é 
criativo e não sabe, como respira”. Considerando a criatividade a 
condição básica da própria existência em sua variação contínua, 
sem princípio nem fim, a subjetividade é o lugar da criatividade, 
da diferença, seja ela de grau, de nível ou de natureza, pois criar 
é condição de existência e de todos os seres humanos que nela se 
encontram. Neste sentido, vale transcrever o que diz Pelbart sobre 
a produção da criatividade:

[...] Produzir o novo é inventar novos desejos e novas crenças, novas 
associações e novas formas de cooperação. Todos e qualquer um in-
ventam, na densidade social da cidade, na conversa, nos costumes, 
no lazer – novos desejos e novas crenças, novas associações e novas 
forma de cooperação. A invenção não é prerrogativa dos grandes gê-
nios, nem monopólio da indústria ou da ciência, ela é a potência do 
homem comum. Cada variação, por minúscula que seja ao propagar-
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se e ser imitada, torna-se quantidade social, e assim pode ensejar ou-
tras invenções e novas imitações, novas associações e novas formas 
de cooperação. Nessa economia afetiva, a subjetividade não é efeito 
ou superestrutura etérea, mas força viva, quantidade social, potên-
cia psíquica e política.3  (PELBART, 2003, p. 23, grifo nosso) 

A criatividade emerge sempre no meio, no entre, no intermezzo 
de circunstâncias, situações e contextos de saberes e poderes que 
uma vez dobrados na construção de subjetividades estabelecem 
“Territórios existenciais” autorreferentes, individuais e coletivos 
de todo o tipo e que configuram experiências. Territórios esses que, 
em decorrência das possíveis, imprevisíveis e heterogêneas cone-
xões ou associações que se estabelecem sob a égide do par concei-
tual diferença e repetição (ou imitação diferenciada). Neste senti-
do, torna-se oportuno transcrever o que diz Deleuze (1988, p. 19):  

A tarefa da vida é fazer que coexistam todas as repetições num espa-
ço em que se distribui a diferença. [...] Confunde-se o estabelecimen-
to de um conceito próprio da diferença com a inscrição da diferença 
em geral – confunde-se a determinação do conceito da diferença 
com a inscrição na identidade de um conceito indeterminado. [...] 
e disso talvez derivasse todo o resto: a subordinação da diferença à 
oposição, à analogia, à semelhança, todo o aspeto da mediação. Deste 
modo, a diferença fica sendo apenas um predicado na compreensão 
do conceito[...]revelam-se, assim, ilusórias e mesmo contraditórias a 
partir da confusão fundamental.

Justamente, é a diferença que caracteriza a criatividade, vale 
constatar que os elementos que constituem a existência, eles se re-
produzem, se repetem, todavia, sempre se diferenciando em grau 
ou nível (imitação e inovação), entretanto, ocorrem criatividades 
com diferença de natureza, ou seja, a emergência de algo que se ca-
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racteriza como ruptura, acontecimento, singularidade, afirmando 
um devir-outro da existência, algo paradigmático. No dia a dia da 
existência, ocorrem mais diferenças que se repetem diferencian-
do-se em grau e nível do que diferenças de natureza. São re-cria-
ções, interpretações em relação ao que já foi criado. 

Não existe uma correspondência direta com o que se dobra, pois se 
dobram saberes-poderes consensuais e dissensuais que normal-
mente emanam da forma de pensar dialética ainda hegemônica, 
ou seja, do consenso ou do dissenso afetando a esfera da subjeti-
vidade de multiplicidade e heterogeneidade de territórios existen-
ciais, e isso, enquanto experiências abertas individuais ou coleti-
vas, experiências de vida. E isso, frente à possibilidade de diferir 
criando algo, e isso, enquanto condição básica, inclusive para so-
breviver. Embora o corpo cérebro inobjetivável, também denomi-
nado “corpo sem órgãos”,4 construído no processo de subjetivação 
de matérias não formadas, relaciona-se com o não ainda pensado,5 
no sentido da emergência de um acontecimento, uma ruptura a-
significante, uma evolução a-paralela, uma singularidade, uma di-
ferença de natureza, algo paradigmático.

ARTE, fIlOSOfIA, CIÊNCIA. 

Não teria sentido pensar a subjetividade desconhecendo a especi-
ficidade das três formas de pensar e criar: Filosofia, Ciência e Arte, 
embora a Arte, por sua dimensão estética, nos envolve mais dire-
tamente na lógica do sentido, da apreensão e da sensação do corpo 
objetivável do mundo da representação. Escapando de percepções e 
afeições codificadas, a arte se caracteriza por criar novas percepções 
(perceptos) e novos afetos no Plano de Composição.  A Filosofia tra-
ça um Plano de Imanência (lugar onde o pensamento se orienta para 
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pensar) e cria conceitos. A Ciência, por sua vez, traça um Plano de 
Referência e cria funções (functivos), atualizando discursivamente 
conceitos, estabelecendo proposições, variáveis e limites.

 Não há conceito simples, pois todo conceito tem componentes e 
se define por eles e todo conceito remete a um ou mais problemas e 
sem os quais não teria sentido. Pode parecer paradoxal para o sen-
so comum afirmar que “[...] A Filosofia não contempla, não reflete, 
não comunica, se bem que ela tenha de criar conceitos para essas 
ações ou paixões”.6 Nem todo o conhecimento é Ciência (Foucault) 
e para isso, torna-se necessário que ele se encontre no regime da 
relação verdade/erro e de sua comprovação. Cabe salientar que so-
mente a Ciência é discursiva, a Filosofia e a Arte não o são.  Os con-
ceitos são filosóficos e se atualizam discursivamente nas funções 
científicas. Não existem conceitos científicos.

A Arte, completando o que se disse antes, se situa no mundo feno-
menológico da representação, sob a égide da “Lógica do sentido” 
(das sensações).7 Seu Plano é o da Composição. Trata-se do uni-
verso da fabulação e nele se inserem todas as categorias de expres-
são artística, inclusive a Arquitetura e o Urbanismo. Todavia, vale 
salientar que a Filosofia entra na Arquitetura e no Urbanismo que 
são Artes, e isso ocorre quando os conceitos se tornam conceitos de 
sensações. A Ciência entra na Arquitetura e no Urbanismo quando 
as funções se tornam funções de sensações. As Artes (Arquitetura 
e Urbanismo) entram na Filosofia quando as sensações se tornam 
sensações de conceitos e entram na Ciência quando as sensações 
se tornam sensações de funções. Cabe salientar que as três formas 
de pensar e criar se cruzam, se entrelaçam, não se identificam, pois 
cada uma delas possui a sua especificidade e entre elas não existe 
prioridade, mas fazem do pensamento uma heterogênese.
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Nesse sentido, essas três formas de pensar e criar constituem 
estratificações históricas, e isso, enquanto saberes (conhecimen-
tos) possuem uma dupla articulação: agenciamentos coletivos de 
enunciação e agenciamentos maquínicos, ou seja, o que se enuncia 
(o que se diz) e o que se faz (ações e paixões). No caso da Arqui-
tetura e Urbanismo, o que se diz sobre esses específicos saberes 
(teorias) e o que eles produzem (práticas), ou seja, edificações e 
cidades com diferentes histórias e escalas.

Contudo, essas três formas de pensar e criar se caracterizam pelo 
diferente enfrentamento em relação ao caos, lugar de todas as for-
mas, “oceano da dessemelhança” (Deleuze), lugar da criação e que 
nada tem a ver com a relação Ordem/Desordem da lógica binária. 
Somente a Filosofia enfrenta o caos na velocidade infinita do pen-
samento, e isso, para dar consistência à criação de um conceito 
em seu Plano de Imanência. A Ciência não enfrenta o caos, em seu 
Plano de Referência, estabelece limites, desacelerando qualquer 
velocidade infinita, permanece na velocidade da luz que é quanti-
ficável e constitui uma referência limite. A arte, por sua vez, parte 
do finito, ou seja, do Plano de Composição da lógica do sentido, do 
corpo sensível, elevando-se ao infinito, enfrentando o caos com 
suas fabulações.

CORPO – SUBJETIVIDADE

Corpo/subjetividade constitui uma relação conceitual indissociá-
vel. No pensamento filosófico clássico, o conceito “corpo” sempre 
foi associado ao conceito “matéria” (formada) enquanto organis-
mo, e isso, na lógica do sentido da macro percepção. O dualismo 
conceitual entre matéria e espírito, ou seja, entre corpo e alma 
(matéria não formada), ainda tão presente no senso comum (doxa), 
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vem assumindo um novo entendimento no Plano de Imanência da 
lógica da diferença. Neste sentido, Deleuze (2000, p. 268,grifo nos-
so), referindo-se às três formas de pensar e criar comenta:  

[...] Parece então difícil tratar a filosofia, a arte e mesmo a ciência 
como “objetos mentais”, simples conjunto de neurônios no cérebro 
objetivado, já que o modelo derrisório os encerra na doxa. Se os ob-
jetos mentais da filosofia, da arte e da ciência (isto é, as idéias vitais) 
tivessem um lugar, seria no mais profundo das fendas sinápticas, nos 
hiatos, nos intervalos e nos entretempos de um cérebro inobjetivá-
vel, onde penetrar, para procurá-los, seria criar. 

Instigante comentário que nos levaria a pensar num corpo/cére-
bro inobjetivável a exemplo de um “corpo sem órgãos” (desejante, 
vibrante, criativo) no âmbito da micropolítica da subjetivação, ou 
seja, uma totalidade segmentária de neurônios, não esquecendo 
nesse processo, a dimensão variável do conceito tempo que dura 
(duração, paradoxo de Bergson), ou seja, a coexistência do passado 
(memória) com o presente que passa, e isso, frente ao tempo im-
previsível por vir, o intempestivo (Nietzsche).    

Nesse sentido, se torna complexa a apreensão da cidade enquanto 
vida urbana e o que nela podem os corpos, lembrando Espinosa. 
Quando se diz Corpocidade, é possível pensar em multiplicidade e 
heterogeneidade de corpos/cérebros inobjetáveis e de cidades na 
dimensão subjetiva. Entretanto, considerando o atual momento 
do mundo globalizado e da presença dos processos midiático das 
tecnologias avançadas da informação e da comunicação em tempo 
real que ocorrem nos espaços abertos, enquanto espaços de fluxos 
(Castells), esses processos constituem os mais eficientes disposi-
tivos das “sociedades de controle” do capitalismo pós-industrial, 
e isso, em detrimento dos espaços confinados, espaços de lugares 
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das “sociedades disciplinares do capitalismo industrial.8 Em de-
corrência disto, constata-se que os “espaços de fluxos” das novas 
tecnologias vêm predominando sobre os “espaços de lugares”. 
Tal fato tem permitido em grande escala, homogeneizar tanto os 
corpos como as cidades atribuindo-lhes uma dimensão genérica, 
cria-se o que se denominou “cidade genérica” (Koolhaas). 

Esse processo de homogeneização dos corpos e das cidades, en-
quanto expressão do atual modo de produção se caracteriza por 
duas palavras de ordem: consumo e espetáculo. Ambas, em sua 
dimensão exponencial, o marketing e a espetacularização da vida 
constituem, hoje, a instrumentalidade fundamental do controle 
social. Entretanto, essas duas palavras são indissociáveis, pois o 
consumo passou a ser espetáculo e o espetáculo, consumo. De um 
lado, basta considerar o infinito universo de produtos veiculado 
pela mídia em sua dimensão publicitária de intermitente propa-
ganda, martelando cotidianamente nossos cérebros objetivados, 
estimulando-os e seduzindo-os, através de multiplicidade de dis-
positivos e artifícios que conduzem ao marketing, o qual, por sua 
vez, é espetacularizado e o espetáculo, um inevitável consumo. Co-
mentando esta condição, Peter Pál Pelbart diz:

Afinal, o que nos é vendido o tempo todo, senão isto: maneira de ver e 
sentir, de pensar e perceber, de morar e vestir [...]. Chame-se como se 
quiser isto que nos rodeia, capitalismo cultural, economia material, 
sociedade de espetáculo, era da biopolítica, o fato é vemos instalar-
se nas últimas décadas um novo modo de relação entre o capital e 
a subjetividade [...] O novo capitalismo em rede, que enaltece as co-
nexões, a movência, a fluidez, produz novas formas de exploração e 
de exclusão e, sobretudo uma nova angústia – a do desligamento... (e 
agora se trata não só da rede no sentido estrito, tecnológico e infor-
mático, mas das redes da vida num sentido amplo) migra do âmbito 
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social para o âmbito comercial [...] cada vez mais esse acesso é me-
diato por pedágios comerciais, impagáveis para cuja inventividade e 
perversões parecem ilimitadas para uma grande maioria. O que se vê 
então é uma expropriação das redes de vida da maioria da população 
pelo capital, por meio de mecanismos cuja inventividade e perversão 
parecem limitadas.9 (PELBART, 2003, p. 21)

Essa subjetivação e submissão dos corpos ao capital e, ao mesmo 
tempo, a expropriação das redes da vida, se soma às práticas, ati-
tudes, comportamentos que afetam o corpo/cérebro inobjetivável 
e relacionado com as dobras concebidas por Foucault, ou seja, a 
do corpo, do poder, do saber e a dobra da espera. Esta última por 
sua evidente carga existencial e transcendente, particularmen-
te, quando relacionada com crença e ações que dela decorrem da 
aceitação ou submissão ao controle espiritual de entidades invisí-
veis e imaginadas em outros universos.

Pode parecer inoportuno tratar aqui de questões que afetam a 
subjetividade, a exemplo da presença da morte na simbólica am-
pulheta da vida em relação ao tempo que se esgota; do desejo de 
eternidade em outra vida; inclusive, a salvação ou o temor da con-
denação, ou mesmo a reencarnação ou o total desprendimento 
destas questões. Dobra esta que condiciona um conjunto de prá-
ticas, rituais, preces, oferendas, privações, enfrentamentos, culpa 
e medo,     pertinente aos processos de subjetivação e que, todavia, 
se relacionam com subjetividades parciais em espaços urbanos 
considerados simbólicos, míticos, sagrados. E isso, no âmbito do 
pensamento transcendente.

No atual modo de produção, a religião não é apenas “o ópio do 
povo”, como afirmava Marx em meados do século XIX, entretan-
to, hoje, no início do século XXI do capitalismo pós-industrial dos 
processos midiáticos, o pensamento transcendente relacionado 
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com diferentes crenças em entidades espirituais, levou o pensa-
dor Giorgio Agamben, frente à suposta e discutida morte de Deus, 
a afirmar ironicamente: “Deus não morreu, virou dinheiro”.10  E 
isso se torna mais visível, hoje, em nosso país, com o enorme cres-
cimento das crenças evangélicas em seu exercício e em seus di-
ferentes acolhimentos, particularmente com o controle de redes 
televisivas. Vale lembrar que, ao atualizar discursivamente o pro-
testantismo, enquanto crença religiosa, o pensador Max Weber, no 
início do século XX, já admitia ser a religião do capitalismo em sua 
obra A ética protestante e o espírito do capitalismo.11

CRIATIVIDADE DE RESISTÊNCIA (RESISTÊNCIA CRIATIVA) 

Hoje, o reconhecimento e a importância da criatividade têm des-
pertado muito interesse no atual modo de produção do capitalis-
mo informacional, pois a criatividade enquanto bem imaterial 
vem sendo considerada a matéria-prima do seu desenvolvimento. 
Neste sentido, considerando o mercado que constitui em sua di-
mensão econômica o fundamento do sistema, foi criada a expres-
são: “economia criativa”. Trata-se de uma palavra de ordem que 
se relaciona com o emprego e a renda do cidadão. Prática que vem 
sendo aplicada no planeta globalizado, inclusive, em nosso país.12    

Trata-se, pois, de um bem imaterial do universo da subjetividade 
em relação à materialidade do macro universo da objetivação e 
no qual pouca atenção é dada a subjetividade enquanto processo 
construtivo. Neste sentido, a criatividade é tratada em sua dimen-
são objetiva, todavia, sem caracterizar o lugar de onde ela emerge 
e de como ela é apropriada e utilizada. Pois privilegia apenas a eco-
nomia, tanto de bens materiais, apropriados pelo capitalismo in-
dustrial e, hoje, particularmente, os bens imateriais e simbólicos 
apropriados pelo capitalismo pós-industrial. Vale ressaltar que o 
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conceito filosófico criatividade (um virtual, incorporal) é atuali-
zado discursivamente na macro economia hegemônica, esque-
cendo, todavia que a criatividade dá-se nos processos subjetivos 
e acontece em qualquer área de conhecimento e não apenas com 
objetivo estritamente econômico. Inclusive, nas três maneiras de 
pensar e criar abordadas anteriormente e não especificamente na 
economia.

Nessa apropriação questionável e exclusiva da economia criativa, 
da macropolítica do emprego e renda, reconhece-se que é através 
do corpo/cérebro inobjetivável da micropolítica da subjetivação, 
que a criatividade se efetua enquanto bem imaterial. Entretanto, 
o que se questiona são a sua apropriação e uso pelo poder hege-
mônico, orientada para o marketing e a espetacularização da vida 
com ênfase na expressão: “inovação tecnológica”, reafirmando, as-
sim, a hegemonia do pensamento científico, herança positivista da 
modernidade, e isso, em detrimento de criatividades artísticas e 
filosóficas, enquanto criação de perceptos e afetos na arte, ou de 
novos conceitos na Filosofia. Entretanto, constata-se a banalida-
de que ocorre de transformar conceitos filosóficos e perceptos e 
afetos em mercadoria. Basta ler o que disseram Deleuze e Guatta-
ri (2000, p. 19) em relação à apropriação dos conceitos filosóficos 
pelo mercado:

Enfim, o fundo do poço da vergonha foi atingido quando a informá-
tica, o marketing, o design, a publicidade, todas as disciplinas da co-
municação apoderaram-se da própria palavra conceito e disseram: é 
nosso negócio, somos nós os criativos, nós somos os conceituadores! 
Somos nós os amigos do conceito, nós os colocamos em computado-
res [...] o marketing reteve a idéia de certa relação entre o conceito e 
o acontecimento [...]. Os únicos acontecimentos são as exposições, e 
os únicos conceitos, produtos que se pode vender. 
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Essa banalização dá-se igualmente na arte em que os valores es-
téticos dos cinco sentidos são utilizados nas propagandas sedu-
toras e enganosas que martelam o corpo/cérebro diariamente 
afetando a construção de territórios existenciais, caracterizando 
propriedades subjetivas, sejam elas individuais relacionadas com 
a construção do Eu – “Território existencial auto-referente” de um 
indivíduo ou de uma coletividade de diferentes indivíduos, ou até 
mesmo, de uma multidão. Trata-se aqui de entender a expressão 
“território existencial”, no sentido de construção subjetiva, e isso, 
enquanto estratificação acumulada e dinâmica de experiências 
individuais ou coletivas, e que resulta de agenciamentos descodi-
ficadores desses estratos na formação de territórios que assumem 
o sentido de propriedade, e isso, do Eu enquanto propriedade in-
dividual, ou então, um território existencial de diferentes Eus em 
uma coletividade, ou mesmo, de uma extensa multidão de multi-
plicidade e heterogeneidade de indivíduos nômades, anônimos, 
descentrados e periféricos (excluídos).  

Para efeito deste texto, são considerados apenas dois axiomas, 
entre outros, do modo de produção hegemônica vigente. De um 
lado, o Direito de Propriedade, do outro, a exaltação da palavra 
de ordem “competir”, acompanhada de um falso enunciado: “o 
importante não é ganhar, mas competir”. Axiomas que afetam a 
construção das subjetividades e, basicamente, fundamentam uma 
micropolítica conservadora, enquanto capturam e direcionam o 
corpo/cérebro/nobjetivável do Eu e coletivamente de diferentes 
Eus para o exponencial consumo e a ilusória espetacularização da 
existência, e isso, em acirrada competição nas mais elementares 
atividades humanas, mas também, competição entre aglomerados 
de nações, regiões, cidades e corporações e cujo objetivo é ganhar! 
E ganhar a qualquer custo!
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Tal fato no atual sistema de produção é considerado “natural” e 
necessário, pois trata-se de uma exigência inquestionável enquan-
to palavra de ordem, entretanto, não é levada em conta a enorme 
desigualdade social marcada por condicionamentos tão díspares. 
Entretanto, resta a indagação: Competir para uma distinção so-
cial que favorece a quem? Apenas ao indivíduo para seu benefí-
cio, aderindo ao sistema vigente? Ou esta vantagem serve de fato 
para conservar, manter e desenvolver visceralmente o próprio 
sistema? E isso, capturando as inteligências brilhantes a serviço 
do acúmulo de riqueza e lucro, favorecendo, assim, poucos frente 
às incomensuráveis multidões de deserdados do planeta? Trata-
se evidentemente da aceitável teoria evolucionista darwiniana 
da sobrevivência do mais forte, e isso, na relação física da força 
do corpo/cérebro/objetivável, ou seja, do organismo no mundo da 
representação, isto é, da macropolítica. Outra questão permanece 
velada: trata-se da potência do corpo/cérebro inobjetivável, corpo 
desejante, corpo sem órgãos e que resulta dos processos de subje-
tivação, da criatividade da matéria não formada de bens imateriais 
e de sua apropriação e destino.

É justamente o conformismo, o consenso a essas exigências axio-
máticas, ou seja, a exaltação da propriedade material ou imaterial 
da produção subjetiva individual e do espírito competitivo que se 
interiorizada nos indivíduos, e isso, quase inadvertidamente ou 
inconscientemente, contribuindo na construção das subjetivida-
des, as quais favorecem e consolidam o atual modo de produção. 
Entretanto, a questão não é propriamente a de competir, mas a de 
criar resistindo, e isso, no dissenso criativo coletivo, frente ao con-
senso generalizado ao poder hegemônico. Neste sentido, a resis-
tência criativa se deve relacionar com uma nova “visão de mundo” 
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no sentido de uma atitude política e de participação coletiva, pois a 
questão não é competir negando, mas resistir afirmando positiva-
mente, colaborando e criando por um interesse social mais amplo, 
tendo como meta a emancipação do controle social existente.

A ARTE E O PARADIGMA ÉTICO-ESTÉTICO 

A Arte encontra-se no universo fenomenológico da Lógica do Sen-
tido e, portanto, coexistindo com o cérebro/corpo/objetivável e o 
cérebro/corpo/ inobjetivável e presente nos processos urbanos, na 
produção de cidades, enquanto Artecidade. Entretanto, vale lem-
brar que herdamos das formações sociais do mundo clássico e do 
mundo moderno: o paradigma estético, ou seja, “A Arte pela arte” 
ainda tão presente na produção artística hegemônica.

 Considerando o que se afirmou anteriormente, o objetivo da Arte 
é criar novas percepções (perceptos) e afetos no seu Plano de 
Composição, valendo ressaltar que no pensamento contempo-
râneo, relacionado com as três formas de pensar e criar emergiu 
uma nova exigência, ou seja, um novo paradigma de natureza éti-
ca. Entretanto, não se deve confundir ética com moral, equívoco 
presente em diferentes discursos, sejam eles de natureza laica ou 
religiosa,  pois a moral refere-se à codificação de leis, normas, pre-
ceitos, limites comportamentais, atitudes conformes, preservação 
de direitos na regulamentação da ordem e do convívio de uma de-
terminada formação social. Ética, denominada também para espe-
cíficas questões sociais de jurisprudência, relaciona-se com algo 
novo que emerge e se propõe, enquanto ruptura e criação, visando 
à emancipação de pressupostos morais estabelecidos, ou seja, pri-
vilégios codificados, leis e direitos que sustentam o atual modo de 
produção de bens materiais e imateriais. 
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Ética se relaciona com uma “visão de mundo” em sua dimensão 
política (evidentemente não se trata de política partidária como 
entende o senso comum em uma democracia apenas representa-
tiva), mas uma atitude de um indivíduo ou de multidões (multipli-
cidade e heterogeneidade de indivíduos, inclusive nômades e anô-
nimos, periféricos excluídos). Trata-se de uma atitude política de 
resistência, todavia, não basta resistir, como se afirmou anterior-
mente, mas resistir criando, visando à emancipação do controle 
social existente.

No caso das Artes, este paradigma ético em sua dimensão estética 
da produção artística em seu no Plano de Composição no universo 
fenomenológico da lógica do sentido em sua específica condição 
de ser uma das formas de pensar e criar, a ética, no pensamento 
contemporâneo, passou a ser uma condição necessária frente à 
apropriação dessa produção artística pelas “sociedades de con-
trole” que continuam a exaltar o paradigma estético herdado da 
modernidade, da arte pela arte evidenciar a dimensão ética na 
produção artística, torna-se um imperativo para o corpo/cérebro 
inobjetivável enquanto potência de resistência criativa. Sem esta 
condição ética, a produção artística continuará favorecendo o 
modo de produção vigente, no qual a Arte restará prioritariamente 
a serviço desta produção, e isso, tanto como espetáculo do consu-
mo enquanto marketing, quanto consumo do espetáculo, enquanto 
meio de captura, sedução, ilusão e lucro, a serviço do capitalismo 
informacional.

Esse novo paradigma ético-estético, na micropolítica da subjeti-
vação, relaciona-se com o corpo/cérebro/inobjetivável enquanto 
produtor de Arte e, ao mesmo tempo, como de cidades enquanto 
Artecidade. Entretanto, considerando que na construção de cida-
des, tanto a Ciência com suas funções e a Filosofia com a atuali-
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zação discursiva de seus conceitos participam na construção de 
cidades, a questão ética envolve as três formas de pensar e criar. 
Neste sentido, emergem o paradigma ético-científico (funcional) 
e o paradigma ético-filosófico (conceitual). 

Muitas das questões aqui expostas convergem para a ideia de uto-
pia. Neste sentido, vale lembrar o que disse Deleuze sobre este 
conceito: “Absoluta desterritorialização do capitalismo”, pois tra-
ta-se de um desejo necessário e vital e que, na condição da exis-
tência, exige de todos nós oferecer uma resistência criativa na 
desconstrução dos axiomas que sustentam o atual modo de produ-
ção das sociedades de controle. Virtualidade essa que depende ba-
sicamente do universo molecular, de revoluções moleculares, não 
mais das revoluções desejadas no seio do capitalismo industrial da 
macropolítica do mundo da representação, no embate contraditó-
rio do neoliberalismo versus  neomarxismo, do binário jogo entre 
direita e esquerda. Agora, superado esse antagonismo, o corpo/
cérebro/inobjetivável deveria visar, criativamente, anular os axio-
mas do atual modo de produção, ou seja, a presença exponencial do 
Eu, enquanto propriedade subjetiva assumindo uma individuação 
sem sujeito com base aos novos agenciamentos coletivos de enun-
ciação e os novos agenciamentos maquínicos por vir, pensando a 
socialização das cidades enquanto rede aberta e planetária, con-
siderando os diferentes tempos (histórias) e escalas, ou seja, dos 
modestos povoados às megalópoles conurbadas, todavia, emanci-
padas do controle social existente.

No mundo da representação da macropolítica da objetivação, uma 
cidade já foi considerada na Modernidade do capitalismo indus-
trial, como uma mega-máquina em seu funcionamento, e isso, no 
âmbito da mecânica clássica e moderna (Lewis Mumford). Entre-
tanto, considerando os acelerados processos midiáticos do capita-
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lismo pós-industrial (informacional) e de sua capacidade de afetar 
a construção das subjetividades individuais e coletivas, é possível 
considerar a cidade no sistema vigente, no âmbito do pensamen-
to contemporâneo e do ponto de vista conceitual, uma máquina 
abstrata binária e axiomática, pois ela é pensada por conceitos 
(virtuais) que emanam do repertório conceitual do pensamento 
dialético e de sua lógica binária. Pensamento que tem como fun-
damento os axiomas acima referidos, ou seja, da propriedade e da 
competição (entre outros axiomas que não foram aqui abordados), 
e que, todavia, procura capturar apropriando-se da criatividade 
do corpo/cérebro/inobjetivável, dando-lhe, todavia, um destino 
e uso que favorece o controle social. Máquina abstrata esta que 
desconstrói o Planejamento Integral herdado da Modernidade, 
promovendo o Planejamento Estratégico. Neste, a cidade sob a 
égide da indústria turística (a segunda no ranking mundial depois 
da indústria bélica e do processo de gentrificação) passa a ser uma 
mercadoria vendável na competição mundial entre cidades. 

Essa máquina abstrata não pode ser pensada e entendida, sem a 
presença do aparelho de Estado enquanto agenciamento que a 
efetua. Essa máquina não é o próprio Estado, é a máquina abstra-
ta que organiza os enunciados dominantes e a ordem estabelecida 
de uma sociedade, as línguas e os saberes dominantes, as ações e 
os sentimentos conformes, os segmentos que prevalecem sobre os 
outros. Trata-se de uma máquina de sobrecodificação que assegu-
ra a homogeneização dos diferentes segmentos. Ela não depende 
do Estado, mas a sua eficiência depende do Estado como do agen-
ciamento que a efetua em um campo social. (DELEUZE; PARNET, 
1998, p. 150)

Diferente, portanto, é considerar uma cidade a guisa de uma má-
quina abstrata desejante, constituída de matérias não formadas e 
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relacionada com a nova forma de pensar no âmbito da lógica da di-
ferença da micropolítica da subjetivação, do corpo/cérebro inob-
jetivável, quando a cidade deveria ser entendida e habitada por 
multiplicidade e heterogeneidade de “Corpos sem órgãos”, corpos 
desejantes, vibráteis e criativos. Em tese, seria desejável que a ci-
dade resultasse de criações individuais e coletivas de multidão de 
corpos sem órgãos, formada de cidadãos, sejam eles, anônimos, 
nômades, descentrados, periféricos (excluídos).

No âmbito do enfrentamento do aparelho de Estado enquanto 
agenciamento que efetua a máquina binária e axiomática emer-
gem as “máquinas de guerra” que não se deixam sobrecodificar 
pelo aparelho de Estado, o qual, através do dos agenciamentos das 
corporações, instituições e dispositivos das “sociedades de con-
trole”, configura-se, hoje, a exemplo de uma vasta rede panóptica 
digital de diferentes aparelhos de captura e diferentes dispositi-
vos de controle que funcionam a guisa de uma invisível “coleira 
eletrônica”, na expressão de Deleuze. Neste sentido, no âmbito da 
expansão das sociedades de controle, emerge a inevitável ques-
tão: O que podem as máquinas de guerra fazer? E isso, enquanto 
corpos/cérebros inobjetiváveis (corpos sem órgãos) no âmbito da 
micropolítica da subjetivação, ou seja, no universo molecular das 
três formas de pensar e criar, ou seja, na Arte, Ciência e Filosofia? 

Na cartografia do desejo no limiar da resistência criativa, só exis-
te lugar para “revoluções moleculares”. Cabe salientar que na 
micropolítica, quando se considera a criatividade, não há pro-
priamente uma relação rígida, determinada, dual de oposição 
quando se trata de criatividade, a qual é algo novo que não pressu-
põe contradição, mas sempre afirmação da diferença. Entretanto, 
a questão não é o da criação propriamente, a qual é sempre algo 
construtivo, um acontecimento, mas de sua apropriação e uso na 
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macropolítica do pensamento dual, da contradição, da oposição, 
do confronto, pois diferença não é oposição.

Embora entendamos que a questão é fazer revoluções moleculares, 
entretanto, no nível molecular, torna-se muitas vezes difícil iden-
tificar aqueles que em suas práticas subjetivas fazem contra-reso-
luções moleculares, pois apenas no universo molar do macropolí-
tica, torna-se bem mais fácil identificar o contra-revolucionário, 
o inimigo. No nível molecular, o inimigo é algo que se encarna em 
nossos amigos, até em nós mesmos, questão que remete a outro 
tipo de agenciamento de enunciação, pois neste nível molecular, 
não funciona a relação binária amigo-inimigo, embora, podemos 
intuir que nele (o inimigo) seja caracterizado por aquele que, em 
sua formação subjetiva, seja amestrado ao poder hegemônico, 
contribuindo com ações moleculares contra-revolucionárias.

Por exemplo, na área da Ciência e Tecnologia, algo de novo acon-
tece, cria-se alguma nova função que gera, por exemplo, uma pla-
netária rede telemática da informação e da comunicação. Na Fi-
losofia, a emergência de uma nova forma de pensar com um novo 
repertório conceitual, a exemplo da Filosofia da diferença. Na 
Arte, novas percepções e afetos, reunindo diferentes expressões 
estéticas. Criações que deveriam contribuir sob a égide do para-
digma ético, visando atividades produtivas de interesse social no 
mais amplo sentido.

 Entretanto, o que vem ocorrendo é a apropriação dessas inovações 
para manter e desenvolver o controle social existente, do capita-
lismo informacional, fato este perceptível claramente na macro-
política contra-revolucionária e que afeta os processos de subje-
tivação, com auxílio de uma difusa rede de aparelhos de captura 
panóptico/digital, submisso às palavras de ordem e a execução das 
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tarefas na interioridade dos processos de subjetivação de operado-
res da Ciência, da Filosofia e da Arte, caracterizando agentes sub-
jetivos que efetuam o que denominaríamos de “contra-revoluções 
moleculares”. Trata-se de uma questionável hipótese e que, toda-
via, é colocada aqui para merecer a devida discussão. 

Nesse enfoque relacionado com subjetividade, cabe lembrar as 
três ecologias propostas por Guattari: ambiental, social e mental. 
É justamente na ecologia mental onde os processos de subjetiva-
ção se efetuam. A ecologia ambiental encontra sua atualização dis-
cursiva no pensamento dual na macro política do mundo da repre-
sentação e na bipolaridade entre a preservação e a destruição do 
meio ambiente, questão esta que afeta o corpo/cérebro/objetivável 
em sua dimensão sensorial enquanto organismo.

Por sua vez, a ecologia social frente à enorme desigualdade exis-
tentes no planeta e submissa aos processos midiáticos no âmbito 
das “sociedades de controle”, torna-se mais complexa e que afeta o 
corpo/cérebro inobjetivável. Entretanto, é na ecologia mental que 
o corpo/cérebro inobjetivável se realiza e necessita criar algo que 
está por vir, no sentido de uma resistência criativa, entretanto, não 
na ecologia mental fundamentada no equilíbrio de uma suposta 
Unidade, Identidade, ou seja, da apropriação da criatividade que 
passa a ter uma função conservadora na manutenção do poder he-
gemônico.

Vale lembrar que a criatividade tem uma dimensão molecular e 
funciona a exemplo de uma totalidade segmentária, isto é, forma-
da por uma multiplicidade e heterogeneidade de elementos mutá-
veis, e isso através de imprevisíveis conexões entre eles, enquanto 
sobreposições, hibridações, diferentes temporalidades (o tempo 
incomensurável da eternidade, o tempo paradoxal da memória e o 
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intempestivo por vir), enquanto ocorrem desaparecimentos de ele-
mentos e emergências de outros, frente às rupturas, evoluções a-pa-
ralela, acontecimentos e devires-outros, pois a criatividade é pura 
diferença de natureza, ela não incorpora a contradição, mas ela apa-
renta oposição quando é apropriada e subordinada à Identidade do 
conceito na macropolítica conservadora. A criatividade é sempre 
diferença, positividade da existência. Contudo, a apropriação que 
se faz dela na macropolítica em decorrência da resultante do dia-
grama de forças em jogo, ela pode exerce uma função conservadora 
ou de emancipação.

Considerando que nos encontramos no meio, no entre, no inter-
mezzo, de multiplicidade e heterogeneidade de imprevisíveis co-
nexões em uma rede planetária de corpos/organismos objetivá-
veis e também de corpos sem órgãos inobjetiváveis, pergunta-se: 
o que fazer no âmbito da relação Corpocidade e Artecidade? Sem 
dúvida, fazer revoluções moleculares no dia a dia de nossas exis-
tências, evidentemente, não no sentido de oposição ao conceito 
ordem do pensamento dialético, mas como afirmação do conceito 
caos, o lugar de todas as formas, o “oceano da dessemelhança” (De-
leuze), lugar da criação! 

Vale ressaltar que o caos não é um estado inerte ou estacionário, 
não é uma mistura ao acaso, pois ele desfaz no infinito toda a con-
sistência. O problema do pensamento na Filosofia é de adquirir 
uma consistência enfrentando o caos na velocidade infinita para 
criar conceitos, todavia, sem perder o infinito no qual o pensamen-
to mergulha, traçando um Plano de Imanência, enquanto lugar 
onde o pensamento se orienta para pensar. Na Ciência, o proble-
ma é de outra natureza, pois a Ciência não enfrenta a infinitude do 
caos como a Filosofia, mas traça um Plano de Referência, estabe-
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lecendo variáveis e limites (velocidade da luz), procurando criar 
e comprovar a relação verdade/erro. A Arte, por sua vez, partindo 
do finito da lógica do sentido, do mundo da representação, visa 
alcançar a infinitude do caos, criando novas percepções e afetos 
(fabulações) com seu Plano de Composição. Contudo, a adoção do 
paradigma ético se incorpora nestas três formas de pensar e criar.

Não há propriamente conclusões neste texto, pois foram coloca-
dos questões e problemas relacionados com os conceitos que ex-
pressam o título do texto.  Basicamente, procurou-se ressaltar a 
importância dos processos de subjetivação enquanto construção 
da subjetividade enquanto lugar da criatividade de resistência e 
da micropolítica, revelando o seu caráter molecular e das revolu-
ções que pode promover. Tornou-se imprescindível a evidência e 
importância das três formas de pensar e criar, Filosofia, Ciência e 
Arte, as quais devem pressupor cada uma em sua especificidade, o 
novo paradigma ético.

Enfrentar o caos, lugar da criação, “oceano da dessemelhança”, e 
nele navegar torna-se uma atitude inadiável, pois navegar no caos 
é preciso! Todavia, sempre à deriva e sem porto de chegada, fazen-
do revoluções moleculares no dia a dia da variação contínua da 
existência, sem princípio nem fim, e isso na dimensão imprevisí-
vel e incomensurável do tempo por vir...  . 

NOTAS E REfERÊNCIAS 

 1_  O repertório conceitual utilizado 
pelo autor se fundamenta na obra 
seminal dos pensadores Gilles 
Deleuze e Félix Guattari (D/G): Mil 

Platôs – capitalismo e esquizofrenia, 
publicada em 1980. Trata-se de um 
único volume com 645 páginas. 
Entretanto, tratando-se de um denso 
texto filosófico, provavelmente, 
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por limitações da cultura filosófica 
em nosso país, ou em função do 
investimento da Editora 34, a obra foi 
publicada em cinco volumes, sendo 
o primeiro publicado com bastante 
retardo, apenas em 1995.  

 2_  Trata-se da obra seminal 
Diferença e Repetição, tese de 
doutorado de Gilles Deleuze 
publicada em 1968, referência 
na Filosofia contemporânea em 
decorrência da contundente crítica 
à ontologia clássica e moderna. 
Traduzida e publicada apenas em 
1988 (20 anos depois e em segunda 
edição em 2006).

 3_   O livro Vida capital, ensaios 
de Biopolítica, de Pelbart, aborda 
diversas questões tratadas aqui, 
particularmente: Capitalismo e 
Subjetividade, Resistência e Criação (p. 
81/108; p. 131/137)

 4_  Corpo sem órgãos, conceito criado 
Antonin Artaud, foi discursivamente 
atualizado por D/G em Mil platôs, 
(1996, p.  9, v. 3)

 5_  Ver A experiência do fora (LEVY, 2011)

 6_  O que é a Filosofia? trata 
basicamente das três formas 
de pensar e criar. (DELEUZE; 
GUATTARI, 1992) 

 7_  Lógica do sentido, livro que 
procura estabelecer uma teoria do 
sentido a partir da obra de Lewis 
Carroll, através do entendimento do 
pensamento estóico. (DELEUZE, 
1969)   

 8_  Post-scriptum Sobre as 
sociedades de controle (DELEUZE, 
Conversações, 1972-1990, p. 219)

 9_  O livro Vida capital, ensaios sobre 
Biopolítica (PELBART, 2003) aborda 
um conjunto de questão críticas ao 
atual modo de produção, ou seja, do 
capitalismo em rede, “conexionista” 
e que do ponto de vista conceitual, se 
aproxima, no entendimento irônico 
do autor, do pensamento rizomático, 
pois não é finalista nem identitário, 
favorece os hibridismos, a migração, 
as múltiplas interfaces, metamorfoses 
etc., todavia o objetivo final deste 
capitalismo permanece o mesmo, 
visa ao lucro. Vale salientar que a 
apropriação do conceito rizoma 
pelos mentores do capitalismo 
informacional para fins econômicos, 
passou a ser corrente. Este autor tem 
informação que o conceito rizoma 
vem sendo usado em disciplinas de 
formação de funcionários do SESC, 
inclusive, na “economia criativa” 
a serviço do novo capitalismo. A 
respeito, mais adiante neste texto, 
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discursando uma das formas de pensar 
e criar, a filosofia, Deleuze e Guattari 
dirão algo sobre a apropriação de 
conceitos filosóficos pelo mercado.  

 10_  Independente do entendimento 
de que tudo no atual sistema vira 
mercadoria (saúde, educação, 
bens imateriais e simbólicos), 
vale observar a histórica relação 
do Estado laico com a religião do 
universo transcendente. Apurando a 
visão, lê-se em todas as notas de dois 
a cem reais, a quase imperceptível 
inscrição: “Deus seja louvado”, a 
louvação de Deus, no papel moeda!

 11_  Obra revisada pelo autor e 
publicada em 2ª. Edição em 1920, 
traduzida e publicada em São Paulo, 
Ed. Pioneira, 1967 e Ed. Companhia 
das Letras, 2004.

 12_  Em 2011, foi criada a Secretaria 
de Economia Criativa no Ministério 
da Cultura e o seu conteúdo 
programático apresentado ao 
Conselho Estadual de Cultura do 
Estado da Bahia, no mesmo ano. 
Na oportunidade, na qualidade de 
conselheiro, contestei o nome dessa 
expressão, pois em decorrência da 
enorme desigualdade social existente 
em nosso país, o sentido dessa 
expressão deveria ser: economia 

criativa de resistência. Revisando 
mais tarde o texto publicado 
em Cadernos do Programa de 
Pós-Graduação em Arquitetura 
e Urbanismo da Faculdade de 
Arquitetura da Universidade 
Federal da Bahia (UFBA) Cidade e 
cultura – Número Especial ano 10, 
2011, a expressão deveria ter sido: 
economia criativa de resistência 
criativa, pois não basta resistir, mas 
resistir criando. Recentemente, 
como palestrante em uma mesa do 
Seminário Internacional de economia 
Criativa, realizado no ICBA em 26 à 
28 de novembro de 2014, apresentei 
o texto: “Resistência criativa à 
economia criativa” e que se encontra 
no prelo da revista recém criada: 
Observatório de Economia Criativa, 
do Instituto de Humanidades, Artes 
e Ciências Professor Milton Santos /
UFBA. 
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A imbricação entre subjetividade, corpo e arte pode parecer ób-
via se considerada sob o ponto de vista de uma causalidade linear, 
costumeiramente atribuída à conjugação desses termos, que toma 
a subjetividade como uma constituição do corpo e a arte como 
produto resultante dela. Mas como toda simplificação explicativa, 
essa imagem produz distorções interpretativas de forte apelo po-
pular, tais como a noção de arte como algo que “vem de dentro”, a 
noção de corpo como “morada” da alma e a noção de subjetividade 
como “essência” humana. 

As noções de subjetividade, corpo e arte estiveram presentes na 
pesquisa PRONEM sob diferentes ênfases e resultando em dife-
rentes consequências, ao longo das distintas fases percorridas pe-
los estudos desenvolvidos. O que apresento aqui são algumas con-
siderações tecidas sobre as implicações que os diferentes modos 
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de pensar a associação entre essas três noções podem resultar aos 
estudos sobre as condições participativas da arte e do corpo nos 
processos cotidianos da vida urbana, elaboradas a partir de pontos 
de inflexão alcançados no decorrer da pesquisa.

Tratando-se de uma pesquisa que se propunha refletir sobre os 
modos possíveis de apreensão da cidade, considerada na sua com-
plexidade de engendramentos, variedade de atores e intensidade 
de forças discrepantes entre si, de saída, estavam implicados os 
processos tanto de constituição da esfera política de que partici-
pam as dinâmicas sociais instauradas no âmbito do espaço públi-
co, quanto de incorporação de valores, princípios, desejos e propó-
sitos que as experiências de vida pública mobilizam.

Essa abordagem sobre a cidade bifurcava os caminhos de formu-
lação teórica em aberturas interpretativas que transitavam do 
particular ao geral, buscando articular corpo e sociedade como 
instâncias coimplicadas na formulação da própria espacialida-
de e dinâmica urbanas. Uma abordagem que se nutre do sentido 
de coplasticidade entre corpo e ambiente e que sustenta a noção 
de corpografia urbana desenvolvida por mim e Paola Berenstein 
Jacques, desde 2007:1 uma espécie de cartografia da cidade que 
se formula pela ação do corpo no ambiente urbano e se expressa 
como corporalidade daqueles que protagonizam essa experiência. 
A corpografia urbana seria, assim, um processo pelo qual o corpo 
“cartografa” seu ambiente de existência,2 estabilizando como pa-
drão seu os acionamentos sensório-motores – e, portanto, cogni-
tivos – mais repetidos ao longo do tempo. Numa corpografia não 
se distinguem o objeto corpografado (mundo) e sua representação 
corpográfica (corporalidade), tendo em vista o caráter contínuo e 
recíproco da dinâmica que os constitui, simultaneamente.

48     SUBJETIVIDADE CORPO ARTE



Nesta perspectiva, entendemos que a percepção corporal das ci-
dades se dá pela própria ação do corpo no ambiente urbano, e não 
como sua resultante (NOË, 2004). A cidade é percebida pelo corpo 
como um conjunto de condições para sua interação com as coisas 
do mundo (sejam lugares, pessoas, objetos ou ideias) e o corpo 
expressa a síntese dessas interações configurando estados tran-
sitórios de corporalidade que chamamos de corpografia urbana. 
O ambiente – urbano, inclusive – não é para o corpo meramente 
um espaço físico disponível para ser ocupado, mas um campo de 
processos que, instaurado pela própria ação interativa entre as 
coisas, produz simultaneamente configurações de corporalida-
des e qualificações de ambientes. Aos ambientes particularizados 
por qualidades resultantes da ação corporal neles, denominamos, 
aqui, ambiências.3 

Pensada assim, a cidade atua não somente como um cofator de 
configuração das corporalidades de seus habitantes, mas inclusi-
ve, como condição de continuidade das próprias corpografias que 
contribui para formular. 

Uma das principais reflexões críticas acerca do cotidiano da vida 
urbana contemporânea, tematizada em diferentes campos e foca-
lizada na pesquisa PRONEM, refere-se ao processo denominado 
“espetacularização urbana”,4 em alusão ao caráter cenográfico 
conferido às cidades submetidas ao processo de privatização dos 
espaços públicos pela especulação imobiliária e a consequente 
gentrificação. Em tais circunstâncias, a experiência urbana coti-
diana acaba resumida a práticas de uso e produção disciplinadas 
por princípios segregatórios, conservadores e despolitizadores 
que conferem um sentido mercadológico, turístico e consumista 
ao seu regime de sociabilidade. De tão consolidado esse processo 
de espetacularização, muitos de seus efeitos acabam por tornar-
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se a própria lógica organizativa da dinâmica urbana, atuando de 
modo estrutural e não mais apenas contingente, na medida em que 
desvinculam-se de sua justificativa contextual para generaliza-
rem-se como um padrão lógico de pensamento e comportamento. 
Revestidos com o verniz dos discursos de requalificação, revitali-
zação e outras variações do mesmo propósito de domestificação da 
paisagem e dinâmica urbanas, os interesses privatizantes são for-
temente difundidos pela mídia como redentores e, não raro, am-
plamente assimilados pela própria população alvo como solução 
das suas necessidades.

No decorrer dos nossos estudos e experiências metodológicas, 
chegamos ao debate sobre subjetividade pelo entendimento da 
sua impertinência como categoria ou noção associada ao indiví-
duo-autor, e seguimos o rumo de uma lógica inversa, que pensa o 
sujeito a partir da experiência e não anterior ou isolado dela, como 
protagonista de uma subjetividade formulada em foro íntimo – em 
primeira pessoa.

Embora estivesse claro entre nós que a subjetividade não é uma 
essência humana de algum sujeito des-substancializado, mas uma 
experiência constituída por processos de subjetivação (GUATAR-
RI; ROLNIK, 1986), restava ainda enfocar mais diretamente o 
desmantelamento do sentido autoral nesse processo e suas conse-
quências aos debates sobre modos de apreensão da cidade.

Essa questão assume especial significado no âmbito das experiên-
cias de apreensão urbana realizadas por meio de ações artísticas 
no espaço público, e está diretamente relacionada à hipótese cen-
tral dos encontros Corpocidade, desde a sua primeira edição em 
2008: de que a arte cumpre importante papel na provocação dos 
dissensos necessários ao redesenho participativo das forças em 
disputa no espaço público.5 Antes de tudo, porque a arte sempre 
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foi um campo fértil aos argumentos da subjetividade como valor 
estético e do personalismo como valor ético.6 E, sobretudo, por-
que as ações artísticas em espaços públicos – muitas vezes deno-
minadas intervenção urbana7 – tiveram especial propulsão pelas 
iniciativas interdisciplinares envolvendo dança, performance e 
Arquitetura e Urbanismo.    

Essa reflexão da pesquisa ganhou rebatimento nas atividades que 
denominamos “Trabalho de Campo” (TC) por consistirem em 
exercícios de apreensão crítica dos ambientes urbanos, por meio 
de práticas de frequentação de áreas da cidade ainda resistentes à 
pressão dos interesses corporativos e privatizadores que tornam 
os espaços públicos uniformes em sua paisagem e segregatórios 
em sua dinâmica social. 

A arte, embora estivesse situada no argumento do projeto da pes-
quisa como uma dimensão da experiência política que a cidade 
instaura, por ser mobilizadora de conflitos e dissensos com as 
formas hegemônicas de pensamento e comportamento públicos 
afinadas com o amplo processo de espetacularização das cidades, 
integrou-se aos debates da pesquisa pelas discussões em torno das 
metodologias de apreensão da cidade.

Depois de testar no nosso próprio grupo de pesquisa algumas me-
todologias de apreensão da cidade, como instância de TC, des-
dobramos a experiência no encontro Corpocidade 38 (2012) cuja 
programação decidimos compor não apenas com comunicações 
orais, mas também, com propostas de oficinas práticas para serem 
realizadas ao longo de dois dias em Salvador, como experiências 
metodológicas de apreensão da cidade, que foram articuladas aos 
debates públicos sobre relatos de outras experiências e reflexões 
teóricas apresentadas nos outros dois dias do encontro.   
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Dessas provocações lançadas pela pesquisa Pronem, tanto nos 
TCs, quanto nos encontros Corpocidade, emergiram discussões 
polêmicas sobre o papel da arte nos processos sociais urbanos, 
como mobilizadora de percepção crítica das restrições coloca-
das ao “direito à cidade” (LEFEBVRE, 2001) e, simultaneamente, 
como ação de resistência ao crescente movimento de privatização 
dos espaços públicos e promoção da espetacularização urbana. 

Se é verdade que a crítica emerge da dúvida enquanto prática de-
safiadora de consensos dados, sua formulação, contudo, implica, 
além disso, um cuidadoso exercício de deslocamento das posições 
assumidas e/ou atribuídas pelos atores envolvidos no jogo de for-
ças em disputa. Nesse sentido, as experiências de apreensão da 
cidade por meio de ações artísticas no espaço público realizadas 
naquele Corpocidade 3 e os debates resultantes nos permitiram 
perceber o que chamo aqui de paradoxo de intencionalidade de 
emancipação: referindo-me a certo descompasso observado entre 
a potência crítica presumida nessas ações artísticas urbanas e sua 
força efetivamente dissonante no jogo de acomodação das tensões 
politicamente constituídas. O paradoxo aparece, então, por um re-
vés na intenção emancipatória daqueles artistas propositores de 
ações urbanas cujos trabalhos artísticos se revestem do caráter de 
ativismo descrito por Jacques Rancière (2007, p. 96) como inten-
ção de constituir-se numa forma de “desconstrução da velha dis-
tribuição do dizível, do visível e do fazível”. 

O paradoxo refere-se ao caráter autofágico que muitas práticas ar-
tísticas experimentadas como modo de apreensão da cidade aca-
bam por revelar, quando seus propósitos críticos assumem perfil 
de missão emancipatória. Fundada na presunção de uma assime-
tria de poder (neste caso, pensado como consciência crítica) entre 
o artista e o público9 de sua ação, essa intenção conscientizadora 
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afirma uma supremacia do “sujeito-autoral” particular onde se 
pretendia afirmar um sujeito coletivo.       

A experiência estética cuja dimensão política decorreria do con-
tato com a arte, vê-se, então, enfraquecida do seu alcance provo-
cador de novas percepções de contexto e posição, pela diluição da 
dimensão pública no “eu-autoral” do artista. Mobilizadas por im-
pulsos que oscilam entre o desejo de autoexpressão dos artistas e o 
paternalismo de intenção conscientizadora, estas ações artísticas 
muitas vezes privilegiavam sua pretensão ativista em detrimento 
de sua preocupação estética ou, mesmo, de ética pública. 

Numa espécie de cilada lógica que emerge da hipertrofia do sujei-
to autoral, certa presunção messiânica sobressai aos gestos mais 
bem intencionados de emancipação. Seja demonstrando auto-
consciência da sua condição ou apontando ao outro a condição 
dele, nos dois casos é o mesmo pressuposto que opera como justi-
ficativa da ação artística: de que haveria uma incapacidade crítica 
a ser suprida. Como bem apontou Rancière, esse tipo de denúncia, 
apenas demonstrativa de que as coisas não são aquilo que pensa-
mos que são, está inclusa em seu próprio círculo. E, desse modo, 
perde sua potência crítica. 

Esse paradoxo, da intenção emancipatória que produz a própria 
reiteração daquilo que pretende combater – a suposta “incapa-
cidade” crítica do outro –, está assentado numa compreensão de 
subjetividade, corpo e arte como termos isolados em si, que se 
conjugam por encadeamentos causais (um derivando do outro) e 
cujo efeito mais evidente é a atrofia da própria dimensão de his-
toricidade. Sendo a irreversibilidade dos processos (pensados 
como conjunto de interações diferentes e simultâneas) o modo de 
engendramento da história, sua instauração se vê ameaçada pelo 
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regime de causalidade linear, que tudo ordena em fluxo contínuo 
de trajetórias passíveis de reconstituição. (BRITTO, 2008) 

Quando aconchegados no reino da privacidade íntima de cada su-
jeito individualizado e essencializado, esses termos revestem-se 
de uma oportuna blindagem crítica totalmente contraditória ao 
caráter público que lhes confere sentido de existência. 

Para escapar dessa armadilha de apropriação do pensamento crí-
tico a que estão sujeitas as práticas artísticas urbanas embasadas 
na concepção de artista demiurgo ou conscientizador, é necessá-
rio atentar para a processualidade intrínseca à constituição do 
corpo, da arte e da subjetividade, que atribui às suas respectivas 
configurações um caráter transitório e coimplicado – aspecto que 
parece ignorado pelos eforços estabilizadores, universalizantes e 
normativos empreendidos pelos discursos e comportamentos de-
fensores da supremacia do “eu” na vida pública.10

Os estudos sobre a cidade, a dinâmica da vida urbana e a consti-
tuição da esfera política, quando se abrem para articulações entre 
corpo, arte e subjetividade afastadas desse prumo ahistórico (das 
categorias absolutas) e acrítico (reiterativo do status quo) levan-
tam importantes questionamentos quanto aos efeitos sociopolíti-
cos dessas práticas artístico-corporais na cidade, e ao risco imi-
nente da sua modelização enquanto modo compositivo e prática 
de apreensão urbana. Questionamentos que, em última instância, 
referem-se à própria condição do sujeito-autor artista ou inte-
lectual, cuja ilusão heroica é proporcional à sua incapacidade “de 
colocar em dúvida sua credibilidade e rir, pelo menos de vez em 
quando, da sua própria posição nesse mundo que criticam” (SIL-
VA, 2015, p. 100)  . 
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NOTAS E REfERÊNCIAS 

 1_  Os termos “corpografia” e “corpo-
grafia urbana” podem ser encontrados 
em estudos acadêmicos de outros 
autores, nas mais variadas acepções, 
muitas vezes tributárias da nossa, 
embora nem sempre devidamente 
creditadas. A noção aqui referida co-
meça a ser formulada por mim e Paola 
Berenstein Jacques a partir da pu-
blicação do Caderno do Programa de 
Pós-Graduação em Arquitetura e Ur-
banismo, número especial dedicado 
ao Seminário Paisagens do Corpo, que 
realizamos em 2007, como experiên-
cia embrionária da parceria que seria 
consolidada na criação, em 2008, dos 
encontros bienais Corpocidade.

 2_  Refiro-me aqui ao processo de 
mapeamento do mundo pelo corpo, 
descrito por António Damásio (2010), 
como explicação da constituição da 
mente a partir dos mapas de padrões 
neurais que experienciamos como 
imagens não apenas visuais mas, 
também, sonoras, motoras, olfativas, 
táteis etc.

 3_   A noção de ambiência aqui adotada 
difere daquela estabelecida como 
categoria física dos ambientes (lumi-
nosidade, sonoridade etc.), conforme 
postulada nas pesquisas desenvolvidas 

pelo grupo Cresson de Grenoble, a 
partir dos trabalhos de Jean-François 
Augoyard.

 4_  Uma discussão mais específica 
quanto aos efeitos de pacificação 
do espaço público e esterilização da 
esfera pública nos contextos urbanos 
contemporâneos pode ser encontrada 
em diversos artigos publicados por 
Paola Berenstein Jacques, particular-
mente em Notas sobre espaço público 
e imagens da cidade (2009).

 5_   Os encontros bienais Corpo-
cidade, desde sua primeira edição 
em 2008, foram delineados como 
fórum de debates articulado a ações 
artísticas urbanas, como proposta de 
reflexão crítica sobre as dinâmicas de 
engendramento corpo/cidade, pelos 
campos da Dança e da Arquitetura 
e Urbanismo, envolvendo artistas e 
pesquisadores. Para maiores infor-
mações remeto ao site da plataforma 
Corpocidade <www.corpocidade.dan.
ufba.br> .

 6_  O final dos anos 1990 marca uma 
guinada “objetificante” na Dança, 
radicalizando o afastamento do sujei-
to que a dança contemporânea veio 
preconizar em reação ao forte per-
sonalismo da dança moderna. Numa 
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espécie de “reposicionamento das 
categorias”, difunde-se um processo 
de “coisificação” do corpo, produzin-
do padrões de movimentação cujos 
princípios ocultam sua causalidade 
motora, sugerindo um assujeitamen-
to do corpo a algum campo de forças 
externo a ele. Exemplo clássico dessa 
corporalidade configurada como 
massa corpórea desprovida de “alma” 
ou “sujeito particular” se vê na obra A 
+ B = X (Suiça, 1997) de Gilles Jobin 
ou, mais adiante, em Con forts fleuves 
(França, 2001) de Boris Charmatz. 
Inúmeros outros, em diferentes infle-
xões, poderiam ilustrar essa guinada 
de protocolos compositivos. No Bra-
sil, alguns expoentes marcantes des-
sas experimentações são as antológi-
cas obras coreográficas Estudo para 
Macabéa (São Paulo, 1998) e Corpos 
ilhados (São Paulo, 2001), de Vera 
Sala. Numa outra linha dessa guinada 
da coisificação do corpo, poderiam 
ser incluídas tanto as experimenta-
ções desenvolvidas pelo Grupo Cena 
11, especialmente nítidas a partir do 
Projeto SKR procedimento 1 (São 
Paulo, 2000), quanto a obra Embodied 
(Bruxelas, 2003), de que partici-
pei da composição e performance 
juntamente com Shani Granot, Peter 
Fal e Cristian Duarte cujo projeto 
concebido por ele citava a noção de 

“corpo-coisa” para dispor dos corpos 
como objetos de experimentação ma-
nipulatória das suas possibilidades 
de uso, encaixe e outras ativações da 
produção de sentido.

 7_  Os atuais deslocamentos da dança 
para os espaços públicos, sob a forma 
de intervenção urbana – tributária das 
performances em espaço público – e 
seus revezes políticos pela inserção 
no sistema das artes (financiamento, 
distribuição, crítica etc.), são assunto 
ainda carente de análise histórico-crí-
tica mais ampla e profunda, embora 
alguns importantes trabalhos já 
tenham sido produzidos nessa linha, 
dentre os quais, cito a dissertação de 
mestrado Dança e intervenção urbana: 
a contribuição do regime dos editais 
para a espetacularização da arte e da 
cidade contemporânea, defendida 
em 2013, por Tiago Nogueira Ribeiro 
(integrante da equipe PRONEM), no 
Programa de Pós-Graduação em Dan-
ça da Universidade Federal da Bahia, 
sob a minha orientação.

 8_  Para conhecimento da proposta e 
programação completa do encontro, 
remeto ao site <www.corpocidade.
dan.ufba.br>. 

 9_  Faz parte da mesma equação 
autoenganada, a noção de “público
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-alvo”, largamente difundida pelos 
estudos de Comunicação, como 
categoria quantificável e qualificável, 
disponível à manipulação pelas ditas 
políticas culturais fundamentadas 
nos famigerados “mapeamentos” com 
pretensões diagnósticas.  

 10_  Situação amplamente expressa-
da nos mais variados matizes: desde o 
sistemático esvaziamento do espaço 
público como esfera do convívio entre 
diferentes e a hipertrofia do indivi-
dualismo competitivo sustentado 
pelo argumento da meritocracia, até 
o acirrado debate das biografias não 
autorizadas e a supervalorização 
da primeira-pessoa nos discursos e 
ambientes até recentemente redutos 
da impessoalidade.
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Ao traçar um panorama dos modos de fazer cidade e urbanismo 
no Brasil podemos ver, por todos os lados, uma paisagem injusta 
e violenta promovida por políticas pacificadoras; revitalizações 
espetaculares, gentrificadoras e fraudulentas; obras para megae-
ventos que inviabilizam gastos com necessidades básicas como 
educação e saúde e diretrizes do Estatuto da Cidade sendo mani-
puladas por interesses contrários à esfera pública urbana. Cada 
item deste quadro geral se relaciona e é amarrado pela atuação po-
lítica de sujeitos que se generalizam pelos entes “Estado”, “povo” e 
“mercado” com o seguinte discurso: o “Estado” brasileiro atua em 
nome do “povo” tupiniquim para o “mercado” global porque esse 
vai beneficiar, via desenvolvimento, o “povo”. Os sujeitos ligados 
aos movimentos sociais nos seus mais variados agenciamentos 
(reivindicação direito à cidade, ecologistas, feministas, juventude, 
negritude, índios...) que desde a década de 1950 tanto atuaram e 

 NO CORPO E NA CIDADE:.
 O qUE ENfIM hÁ DE SE PROPOR SEM CAIR NA 
.ARMADIlhA DO PENSAMENTO úNICO? 

Thais de Bhanthumchinda Portela
Arquiteta, professora PPG 
Arquitetura e Urbanismo UFBA, 
membro equipe pesquisa PRONEM 
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atuam na construção da democracia brasileira parecem ter acei-
tado esse discurso de direita, quando passou a ser um dito do go-
verno de esquerda em 2003. Mas vimos que o discurso encobre o 
jogo da política desenvolvimentista: proposta como tábua de sal-
vação para o mundo do pobre “povo”, é um modelo do/para o rico 
“mercado” que se adequa e captura tanto o “Estado” dos governos 
de direita como de esquerda para o benefício do... “mercado”. Par-
tindo desse quadro, já dado, conhecido e amplamente debatido, 
perguntamos: o que, frente às consequências no corpo e na cida-
de, promovidas por essa lógica desenvolvimentista, decalcada de 
um modelo de compreensão racional funcionalista do corpo e da 
cidade, podemos fazer? Há algum modo possível de fazer corpo e 
cidade pelo avesso do que aí está?

Começo pelo decalque1 dos modelos que tem um modo de pensar 
e fazer racional funcionalista dizendo que esse modo gera os mo-
delos das políticas desenvolvimentistas. Digo que essas políticas, 
em todas as suas variações e desde a sua implementação mundial 
via Organizações das Nações Unidas (ONU) e agências de fomen-
to financeiro internacionais, aderem ao corpo e a cidade via o dis-
curso da manutenção da paz e da justiça social. Como a mesma se 
apresenta, ela “é uma organização internacional formada por paí-
ses que se reuniram voluntariamente para trabalhar pela paz e o 
desenvolvimento mundiais”. 

Entretanto, o par discursivo “paz e desenvolvimento mundial” 
criou uma chantagem mundial em torno das práticas que o cercam 
desde as guerras mundiais, a ponto de não haver uma força que 
resista ao modo de pensar e fazer racional funcionalista dessas 
instituições mundiais que ao invés de diminuir as desigualdades 
sociais, a injustiça e a violência promovem o contrário no corpo e 
nas cidades via apoio institucional e financeiro à políticas pacifi-
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cadoras; a revitalizações espetaculares, gentrificadoras e fraudu-
lentas; obras para megaeventos que promovem estados de exceção 
e inviabilizam gastos com necessidades básicas e rompimentos 
sucessivos com legislações nacionais de proteção social e ambien-
tal. É tudo em prol do desenvolvimento – afinal, esse é o único meio 
de alcançar e manter a “paz”.

Essa chantagem que privilegia construtoras à habitantes, usinas 
hidrelétricas aos povos da floresta etc. é ainda mais nefasta por-
que usa, em suas práticas, modelos que interpretam a vida via ló-
gica racional funcionalista. Essa lógica emerge do longo processo 
de conhecer o mundo através da ciência, no qual a complexidade 
da vida é simplificada por funções ou em funções que permitem a 
compreensão e apresentação de determinados processos através 
de modelos. A própria produção atual do campo científico já faz 
essa autocrítica e não se configura apenas por essa premissa re-
dutora, entretanto, esse modo de conhecer – e intervir – na vida é 
ainda vigente porque esses modelos simplificados podem ser rapi-
damente  instrumentalizados e decalcados para as mais distintas 
realidades. Efetivamente, a gestão da vida de imensas populações 
pela macropolítica, da ONU, dos bancos mundiais e dos Estados 
Nação, só é possível dentro dessa lógica. 

Podemos dar como exemplo do que chamamos de decalque mode-
lar dessa lógica a replicação das diretrizes da Carta de Atenas de 
1933, pelos quatro cantos do mundo nos Planos Diretores e seus 
Zoneamentos a partir das quatro funções da cidade: habitar, circu-
lar, recrear e trabalhar. Toda a vida urbana podia ser resumida às 
quatro funções. Outro exemplo dessa lógica decalcada está na ges-
tão macropolítica a partir de premissas redutoras da vida geradas 
por modelos econômicos, como o desenvolvimentismo.
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Pergunta-se: mesmo com todas as críticas, quem é contra o desen-
volvimento? Aqui o desenvolvimento é capitalístico, isto é, não re-
conhece fronteiras entre o capitalismo, socialismo e comunismo 
porque trata-se de uma produção subjetiva do desejo que atraves-
sa todas as fronteiras geo-políticas e sociais. Na China, no Brasil 
ou na Escandinávia, todos desejam consumir, independente do 
modo como os produtos tenham sido produzidos, e para isso é ne-
cessário ter desenvolvimento.

Essa retórica é de tal ordem que até mesmo o dogma da proprie-
dade privada é questionado, como no Estatuto da Cidade, mas o 
apelo ao desenvolvimento não – basta ler o mesmo Estatuto para 
comprovar. Ele é efetivamente o maior consenso estabelecido no 
cenário político atual para qualquer dos interesses políticos dos 
entes envolvidos na gestão da vida: “Estado”, “mercado”, “povo” ou 
seu correlato mais abrangente “sociedade civil”. Com poucas ex-
ceções vinculadas aos entes “povo” ou “sociedade civil”, todos os 
interesses políticos, desde as guerras mundiais, se movimentam 
em prol do desenvolvimento.

Ficamos de tal forma atados às políticas para o desenvolvimento 
decalcadas na vida – através de modelos de lógica racional funcio-
nalista que simplificam a complexidade da mesma – que o corpo e 
a cidade pouco podem frente à esse rolo compressor de subjetivi-
dades. 

Mas mesmo sendo pouco, o que o corpo e cidade podem? É ainda 
possível a produção de singularidades como as dos povos indíge-
nas que dizem não ao Estado?2 

Traçando outro panorama, já rente ao chão, mais próximo daquilo 
que se entende por “povo” ou “sociedade civil” ou “movimentos so-
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ciais”, podemos perceber várias experiências de fazer cidade e ur-
banismo que intentam conjurar o avesso do que aí está e podemos 
citar as lutas comunitárias por direitos ambientais, por direitos à 
cidade ou coletividades em busca de modos alternativos de consu-
mo etc., como diz Gabriel Schvarsberg, o avesso do que aí está “são 
muitos possíveis”.3 

Desta imensa multiplicidade de experiências que estão em dispu-
ta no campo social, trago para o texto um agenciado de questões 
ligadas à arte, à subjetividade, ao corpo e à cidade. Esse avesso 
possível foi construído em uma deambulação reflexiva por certas 
práticas e teorias (entendidas aqui como instâncias indissociáveis 
na produção do conhecimento) que interrogam essa tríade em 
questão, acontecidas e estudadas nos encontros do Corpocidade 
e na pesquisa “Laboratório Urbano: experiências metodológicas 
para a compreensão da complexidade da cidade contemporânea” 
(PRONEM). 

Parece-nos, também, que a costura discursiva possível entre esses 
três termos é uma reflexão sobre a política, justo na tensão entre o 
que agenciam (ou não) as macro e as micropolíticas, que abarcam 
ações que vão desde os procedimentos de intervenção do atual mo-
delo desenvolvimentista das políticas públicas dos governos até às 
ações políticas dos devires-resistências em sua multiplicidade de 
singularidades que pululam no espaço das cidades contemporâneas.

Esse nosso Corpocidade é um evento que sempre juntou corpo, 
subjetividade e arte para discutir a cidade e o urbanismo e vale 
ainda lembrar que urbanismo e cidade não são a mesma coisa. 
Mas esse ajuntamento entre arte, corpo e subjetividade sempre 
teve perspectiva, construída a partir do chão, da vida praticada do 
sujeito corporificado. Quando me coube um aparte em uma das 
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mesas do seminário Corpocidade 4, de 2014, fiquei me perguntan-
do onde esta tríade estaria mais presente nos trabalhos do Labora-
tório Urbano. 

Não estiveram em evidência na pesquisa sobre “Experiências me-
todológicas para compreensão da complexidade da cidade”, mas 
essa tríade é muito presente nos encontros Corpocidade e nos tex-
tos da Revista Redobra.  Decidi, portanto, deambular pelas memó-
rias do Corpocidade e pelas revistas Redobra para procurar dizer 
o que pressinto que essa tríade pode – frente ao contexto político 
agora posto para as nossas cidades e para a disciplina que pretende 
organizá-la, em seus fluxos e fixos, que é o urbanismo.  

Então o que me propus foi voltar para essas narrativas que estão 
na Plataforma Corpocidade e nas revistas Redobra e fiquei numa 
deambulação reflexiva por entre esses enunciados discursivos que 
interrogam a tríade: subjetividade e corpo e arte, tentando amar-
rar isso com os debates da pesquisa sobre as experiências meto-
dológicas. 

 Mas essa foi uma deambulação meio fajuta, primeiro porque para 
deambular bem a gente tem que perder a noção de tempo, a gen-
te tem que ter tempo para perder e se deixar levar – esse não foi 
o caso. Depois, se fosse para divagar, à vera, eu não poderia saber 
onde iria chegar, mas eu quero chegar em um lugar e eu ainda te-
nho um objetivo final com essa minha escrita. 

Esse é o problema com os métodos, a gente conjura um e depois tem 
que dar conta de fazer ele ser coerente e de fazer ele “dar certo”, mas 
eu não trabalho dentro de laboratório que mantém a vida em con-
dições normais de temperatura e pressão para fazer experimentos 
e muito menos transformo esses métodos em modelos para serem 
decalcados. O que faço é seguir as pistas que as experiências da vida 
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praticada deixam pela cidade para refletir com as pesquisas do La-
boratório Urbano e, como sigo um importante pensador brasileiro 
que canta “deixa a vida me levar, vida leva eu”, sempre deixo os mé-
todos meio frouxos que é para a vida poder entrar e modificá-los. 
Diriam os doutos do racionalismo funcionalista: faço uma ciência 
ruim que não pode ser transformada em modelo – ou norma, ou pa-
drão – que possa ser repetido do mesmo modo, igual em qualquer 
lugar, ao infinito.       

Voltando, mesmo não vagabundeando no tempo e carregando um 
objetivo, uma meta, o jeito que construí essa fala foi meio assim, 
deixando o pensamento meio solto e catando ele de vez em quando 
para pensar sobre o próprio pensamento, consultando o “oráculo 
da internet” para ver o que se falava sobre isso ou aquilo, voltando 
às memórias com ajuda das revistas  Redobra e da Plataforma Cor-
pocidade, fiquei divagando sobre essa tríade subjetividade e corpo 
e arte; fazendo acrobacias mentais para poder construir uma or-
dem para essa reflexão. 

Fiquei divagando muito tempo até que o oráculo me disse que na 
música tríade é conjunto de três notas musicais que estruturam 
a formação de um acorde – que é um som produzido por duas ou 
mais notas tocadas simultaneamente. E era isso! A dificuldade de 
organizar a fala era porque o que eu queria dizer é que não tem or-
dem nesses termos, um é simultâneo ao outro. 

O acorde é um bom desenho para eu trazer para vocês entenderem 
como que subjetividade e corpo e arte são juntados. Aqui essa tríade 
faz um som único e simultâneo. Esse pode também ser um desenho 
para o que catei do pensamento de Deleuze e Guatarri que são quem 
me ajuda a trazer para vocês o modo como o meu pensamento pen-
sa essa junção de termos. Mas tenho que ter muito cuidado ao citar 
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essa dupla. O pensamento desses autores é que ajuda a pensar essa 
fala, mas aqui não é lugar de debater longamente sobre referenciais 
teóricos tão densos, corro o risco de reduzir e funcionalizar a com-
plexidade, mas não tem jeito, por isso, combinemos assim:

[subjetividade] Quando escrever “subjetividade” não vou estar 
pensando em um “Eu” individualizado que racionaliza o que vai 
em seu “interior” – esse “interior” que é esse buraco sem fundo 
cheio de verdades ocultas a serem reveladas por uma fenomenolo-
gia. Não é um “eu” que tem um “interior” para chamar de seu, para 
dizer: minha intimidade, minha subjetividade. A ação que parte 
do eu romântico e individualizado, que sente isso ou aquilo, aqui 
não é subjetividade. Quando falo aqui em subjetividade falo em 
demanda, falo em desejo que faz a gente grudar ou não, em agen-
ciar ou não na vida, nas relações políticas, culturais, produtivas, 
sexuais, simultaneamente. 

A subjetividade aqui não é cair no “mundo de dentro” numa opo-
sição ao “mundo de fora”. Subjetividade é dentro-fora, é demanda, 
sempre provisória de conexão seja lá com o que for – seja com o 
consumismo seja com a greve de fome. É o desejo que cada qual 
tem e que é “produzido, construído, sempre desmontável, conectá-
vel, reversível, modificável, com múltiplas entradas e saídas” (ver 
rizoma na obra Mil Platôs). 

Daí a subjetividade em sua produção é sempre provisória e pode 
estar conectada com o capitalístico e/ou com o contra-capitalís-
tico, com as identidades e/ou as singularidades, pode ser poder 
hegemônico e/ou um devir minoria... Ela não é um em si, não é 
exclusiva e pode ser e/ou simultaneamente. Posso dizer como um 
revolucionário ou despota, ou um revolucionário despótico e isso 
tá aí, no nosso cotidiano.   
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[corpo] Quando escrever “corpo” não vou estar pensando em ma-
téria orgânica em contraponto à processos de cognição. O corpo 
não é esse monte de osso e carne que você usa para carregar o seu 
cérebro. Corpo e mente assim separado não existe, isso é invenção 
já datada da ciência. Corpo é pensamento, é coração, é o que está 
em volta, tudo junto. Corpo é o tudo com o que cada um se conecta 
e é conectado e isso é ciência empírica atual, com provas por expe-
rimentos de laboratórios de pesquisa. 

O corpo é e se faz a cada instante, dependendo das conexões envol-
vidas. O corpo é conexão com o que o cerca e o que o cerca também 
perfaz o corpo. É com essa noção de coimplicação entre corpo e 
ambiente que Paola e Fabiana trabalham na ideia de corpografia. O 
corpo e a subjetividade e o ambiente são coimplicados, são acorde 
também. 

[arte] A arte pode ser entendida como aquilo que o artista pensa, 
pratica e produz. Tenho questões a levar sobre as políticas envol-
vidas na legitimação de quem pode se chamar artista ou não, mas 
esse não é um texto para discutir isso, portanto, iremos dizer que 
arte é o pensamento, a ação e a produção daquele que se legitimou, 
no campo social, enquanto um artista.   

Na deambulação, fui construindo essa ideia de acorde e adentran-
do nas narrativas do Corpocidade e as revistas Redobra, era muita 
coisa. E entre o frouxo e o apertado do método de deambular con-
traditoriamente com um objetivo final, fiz a seleção daquilo que 
me servia, para tentar falar sobre a demanda à qual estou sujeita, 
sobre o desejo que me conecta com a vida e com as pesquisas do 
Laboratório Urbano.  

Voltemos às narrativas. No Corpocidade 2008, Alexandre Vogler 
propôs a “Campanha Base para Unhas Fracas”. Neste trabalho, ele 
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falava do triunfo do capital na escala do cotidiano, através da ima-
gem-informação que ocupa todos os espaços sem deixar lugar para 
devaneios. O corpo social absorve a imagem-mensagem e leva os 
parâmetros da produtividade para todo e qualquer ambiente, até 
para os locais “ociosos”. De acordo com ele, todo e qualquer espaço 
seria passível de transformação, contanto que isso gerasse dinhei-
ro. A partir do gerar dinheiro, a tomada do espaço público passa a 
ser feita diante de um público amortizado, “que tolera tudo, desde 
que aos poucos”.

Essa corpografia fetiche – essa coimplicação entre corpo e am-
biente, coimplicados por sua vez na produção subjetiva de fetiches 
– trocava os sinais da produção da subjetividade capitalística fa-
zendo uma contra-propaganda; uma ação micropolítica. Vendia ao 
pedestre amortizado uma denúncia das mensagens subliminares 
presentes na publicidade porque a imagem fetiche do corpo nu ex-
posto, na publicidade, pode, e é tolerado tanto no espaço público 
como na esfera pública.

Mas e o corpo do sujeito corporificado no espaço público, quan-
do nu ou deslocado do que é habitual? É tolerado? Trago as inter-
venções artísticas O Chão nas Cidades, de Andrea Maciel Garcia, 
e Universo vos revi nu, de Jarbas Lopes, Carla Melo e Katerina Di-
mitrova.

No “O Chão nas Cidades”, a intervenção consistia em colocar cor-
pos deitados em espaços estratégicos e de grande circulação de 
modo a provocar “uma ruptura de ritmo e dinâmica no cotidiano 
da cidade”. O gesto de ir ao chão emulava o comportamento do mo-
rador de rua procurava chamar atenção para sua existência coti-
diana. Mas não era o corpo do morador de rua que estava ali. Eram 
corpos “bonitos” de artistas. O gesto incomodava. 
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Lembro-me de um senhor na Lapa gritar com um performer gringo 
bem vestido que foi ao chão nas escadarias do terminal. Indignado, 
esse senhor não tolerou ver um corpo como aquele estar ali, na-
quele estado, e criou uma tal confusão que chamou a atenção do 
segurança e da polícia. Aquele corpo ali incomodava enquanto ao 
lado os moradores de rua relatavam como ninguém dava atenção a 
eles, eles só incomodavam a polícia e a segurança que sempre apa-
recia para “descer o cassetete”.

O “Universo vos revi nu”, se propunha a criar um corpo conjunto e 
móvel para transgredir os códigos corporais (tolerados na publici-
dade) e também queriam explorar novas formas de relacionamen-
to do corpo coletivo entre si, e com a cidade. Para isso, propôs um 
deslocamento pela cidade em grupo com um corpo nu rodeado/
protegido por corpos vestidos. O grupo saiu da praça Castro Alves 
e foi parar na delegacia. Corpo nu que não vende, no espaço públi-
co, não pode, não é tolerado pela esfera pública. 

Essas intervenções – que aconteceram no Corpocidade de 2008 
– poderiam ser feitas por qualquer pessoa no desejo de provocar 
debate, gerar conflito ou criar uma ação de protesto, mas essas fo-
ram feitas por artistas legitimados no campo social, dai chamar-
mos essas intervenções de arte.  Mas o que essa arte faz? Ela cria 
ações coletivas que tem em seu pulso, um desejo por uma prática 
micropolítica. E se formos ver nos escritos pelos quais eu deambu-
lei, quase todas as ações propostas pelos artistas nas intervenções 
da arte abordavam a política, intentando fazer micropolítica.

Mas não só os artistas conjuram ações coletivas e micropolíticas 
para intervenções no espaço público urbano. Por exemplo, na Re-
dobra 11, a Diana Helene pesquisa a Marcha das Vadias. Ali ela con-

68     SUBJETIVIDADE CORPO ARTE



ta que o movimento começa nos EUA, em 2011, quando duas mu-
lheres indignadas com o conselho de “não se vistam como ‘vadias’ 
para não serem vítimas” decidem fazer a primeira Slutwalk com o 
lema “O que quer que eu vista, onde quer que eu vá, sim significa 
sim, e não significa não.” 

Esse movimento se espalhou muito rápido pelo mundo, não como 
decalque, mas como mapa,4 agregando diversos coletivos: feminis-
tas, de assistência jurídica popular, de capoeira, sindicatos, cole-
tivos de não artistas, e todos “dando espetáculo”, mas sem serem 
artistas. 

Aqui me lembro da nossa querida Ana Clara Torres Ribeiro que 
falava da importância do “dar espetáculo” dos sujeitos corporifi-
cados em contraposição à espetacularização dos corpos e corpo-
rações. Dar espetáculo qualquer um pode, não é só artista. A Ana 
diz assim: “Talvez o direito ao espetáculo, a “dar espetáculo” nos 
espaços públicos, seja ainda mais relevante no presente, em de-
corrência da ampliação da violência simbólica que acompanha a 
modernidade tardia. Uma violência que se inscreve, sem maiores 
obstáculos, nos atuais projetos de modernização de grandes cida-
des de origem colonial e escravocrata.”

As intervenções dos artistas aqui apresentados “dar espetáculo”, 
rompe com as regras nesse fazer micropolítica, criando rupturas 
da reprodução desse poder sobredeterminado/hegemônico do 
macropolítico no cotidiano. Mas não é só o artista que aciona o 
campo do sensível e “dá espetáculo” para tensionar a esfera públi-
ca. Veja ai a Marcha das Vadias, a Praça da Estação, a estética da 
piXação, as experiências de apreensão nas oficinas do Laboratório 
Urbano. Estamos aqui tensionando essa ideia de espetáculo, na 
macropolítica e na micropolítica.
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E “tudo é político, mas toda política é ao mesmo tempo macropolí-
tica ou micropolítica.” Como colocam Deleuze e Guattari, que con-
cebem a existência desses dois modos de política “uma macropolí-
tica e uma micropolítica, que não consideram da mesma forma as 
classes, os sexos, as pessoas, os sentimentos” como “as duas linhas 
não param de interferir, de reagir uma sobre a outra”. Acionar di-
zeres como espetáculo na macro ou na micropolítica não produz o 
mesmo sentido nas narrativas, porque a diferença é de produção 
de sentido, de produção de subjetividade, e não uma questão de es-
cala espacial, como diz o professor Pasqualino Magnavita. 

É aqui que entro com muito cuidado nessa seara teórica, porque 
ando vendo a subjetividade ser tratada como se fosse algo em si, 
sendo entendida como se já fosse micropolítica, e a micropolítica 
também como se fosse, em si, uma ação do sujeito menor, como se 
uma coisa já implicasse na outra, e não é bem assim. A subjetivi-
dade de um sujeito em seu cotidiano – imaginemos um agente co-
munitário ligado ao direito ambiental por exemplo – pode muito 
bem estar conectada com essas linhas duras dos valores das ma-
cropolíticas desenvolvimentistas que se enunciam pela cidadania, 
pela civilidade, pela paz. Vemos sujeitos que não lutam por um ou-
tro modo de produção de vida, por uma singularidade, vemos sim 
reivindicações por mais “Estado” e mais “mercado”, entendendo 
que assim chegaremos a  mais justiça social, ou mais segurança 
ou a utopia maior, a paz... Ninguém grita “acabem com o desenvol-
vimento, acabem com o meu conforto e com minha dependência 
com a energia elétrica para não ver a Amazônia destruída!”  Tudo 
bem, uma minoria das minorias grita, mas é tão pouquinha gente 
que a escuta tem que ser feita na base do estetoscópio. A maioria 
continua pedindo o desenvolvimento... sustentável, claro! E assim 
o enunciado ganha mais força, mais agenciamentos.
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A maioria das minorias nem considera as narrativas que estão aí 
apontando para outros caminhos. A briga da classe C e D não é para 
poder andar nua no espaço público, como os índios fazem na flores-
ta, como os artistas fazem no espaço público. A briga é para entrar 
no mundo do consumo das marcas de distinção, é para dar rolé no 
shopping. Veja que o rolé é direito à cidade, a vida urbana, é direito 
de cidadania, mas não é um devir outro. Essa relação entre macro e 
micro é complicada mesmo, porque não tem dentro nem fora, não 
tem como fazer fora, ir para fora, cair fora. Aquilo que é marginal já 
tá dentro. A arte marginal tá dentro das galerias, participando dos 
editais do governo federal. O artista do pixo que virou grafiteiro vi-
rou artista dentro do Museu de Arte de São Paulo (MASP), mas de-
pois volta para a rua com o pixo, com o grafite. A pesquisadora que 
intenta um devir outro tem vínculo institucional com o “Estado” 
e é funcionária deste. Não tem dentro ou fora, uma coisa vai im-
bricada na outra. É difícil mesmo, mas é isso que ai está. Por isso, 
as narrativas são tão importantes, porque elas produzem sentido, 
criam subjetividades e é isso que vai determinar a diferença entre 
a macro e a micropolítica. A pista é seguir a produção do sentido 
implicado nas relações (ou como diria Sherlock, siga o dinheiro!). 
Isto é uma leitura de Deleuze e Guatarri em poucas linhas, então 
me desculpem o voo rasante, mas esse é o gancho para eu dar pro-
pósito à essa deambulação.   

O texto tem o título: “No corpo e na cidade: o que enfim há de se 
propor sem cair na armadilha do pensamento único?”. Essa per-
gunta é a minha demanda para a vida e para o Laboratório Urbano: 
é possível, ainda há como, propor caminhos outros, fazer urbanis-
mo e cidades pelo avesso, para ir além do pensamento único?

O que é o pensamento único? Aqui no Brasil, em 2000, foi lançado 
um livro chamado A cidade do pensamento único: desmanchando 
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consensos, com textos de Otília Arantes, Carlos Vainer e Ermínia 
Maricato. Esse livro pode ser considerado o que chamamos na ou-
tra pesquisa do Laboratório Urbano, a cronologia do pensamento 
urbanístico, como um ponto de inflexão, ou um grande plano de 
confluência dos dizeres e fazeres do urbanismo aqui no Brasil – já 
que a grande maioria das teses e dissertações do nosso campo o 
citam e esmiúçam as questões ali abordadas. 

O livro aponta para um certo pulso dentro da produção das cida-
des que só aumentou nas últimas décadas. Pulso é outra analogia 
que busco na música. Pulso é a unidade que a música emprega para 
medir o tempo e demarcar uma regularidade de sons que criam 
uma música única, diferente de todas as outras. Os três textos do 
livro apontam para um modelo desenvolvimentista que também 
racionaliza e funcionaliza os corpos e as cidades mas que, diferen-
te do modelo anterior – marcado pelo pulso da Industrialização 
e do planejamento territorial –, este tem seu pulso definido pela 
Cultura com c maiúsculo, pela gestão urbana estratégica e o pou-
co direito à cidade frente aos interesses econômicos relacionados 
com a macropolítica.

É a partir desses termos: “cultura”, “planejamento estratégico” e 
“interesses privados” que a macropolítica atualmente modela a 
produção de muitas cidades brasileiras, dentro de um pulso acele-
rado e de altíssimo volume que embota em nossas subjetividades o 
consenso de que o desenvolvimento econômico é o melhor, e úni-
co, meio de alcançar... o quê? Um ideal de segurança, conforto e de 
felicidade que por enquanto só parece se realizar nas campanhas 
publicitárias. 

Bom, esse é o sentido de um enunciado a qual todos nós andamos 
submetidos de uma forma tão massacrante que, mesmo quem quer 
fazer diferente tenta, tenta muito, mas consegue transformar o que 
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ai está posto muito pouco ou quase nada. Quem tenta fica cansado, 
fica com essa sensação ruim de estar enxugando gelo. Aposto que 
o leitor dessas palavras – que provavelmente deve estar às voltas 
com as lutas pela cidade, pelo social, pela arte, pela vida vivida – 
anda percebendo isso no próprio corpo e na sua cidade.

Esse pulso transformou e pasteurizou todas as lutas das últimas 
décadas: a luta pela participação popular, a ecologia, os movimen-
tos pela cultura em aspectos do desenvolvimento econômico. Daí 
que participação vira palavra de ordem para os empréstimos das 
agências de fomento, mas toda sua potência fica a dever a reboque 
do econômico, “ah é ótima essa sua demanda pelo direito à cidade, 
mas isso não é viável economicamente!”, não é isso que a gente es-
cuta? E a ecologia vira desenvolvimento sustentável para dar selo 
verde para empresas e a cultura agora é economia criativa. Mas ao 
mesmo tempo, não dá para criar linhas de fuga da participação, da 
ecologia e da cultura.

Como escapar dessa sobredeterminação do desenvolvimentismo e 
sua ação espetacularizada sobre as práticas políticas? Como dizer 
participação, ecologia e cultura sem perder o sentido dessas pala-
vras na vida vivida? Dando espetáculo! Se a gente for deambular 
por todos as reivindicações sociais que conseguiram certo espaço 
na esfera pública, vamos ver elas rompendo interdições e “dando 
espetáculo”, rompendo com o “seguro mecanismo de inculcação 
de comportamentos, que historicamente renega a carência e o 
desejo”, como dizia Ana Clara. Ela aqui continua dizendo: “Esse 
mecanismo [de inculcação], alimentado por versões dominantes 
de educação (e civilização), escolhe lugares e ocasiões para a ma-
nifestação da alegria e do entusiasmo e, em contraponto, censura, 
para a maioria, gestos e falas que conduzam à autonomia do sujeito 
da ação. Por esta razão, torna-se especialmente necessário valori-
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zar o espetáculo criado pelo “estar junto” e reconhecer o “dar espe-
táculo” como possibilidade de reinvenção da experiência urbana.” 

A arte de dar espetáculo não é restrita ao fazer artístico dos artis-
tas e anda sendo praticada por diversos movimentos sociais. Estes 
ajudam a criar possibilidades para que nós, urbanistas, aprenda-
mos também a “dar espetáculo”. E esse “dar espetáculo” cria po-
tência em nossos corpos e nas cidades através da singularização 
possível das nossas subjetividades. O “dar espetáculo” não passa 
pelo decalque, não se faz com o modelo, ele só vale enquanto se 
realiza pelo mapa, pela corpografia coletiva e micropolítica porque 
o “dar espetáculo” parte do chão, da vida vivida, do cotidiano. E é 
por isso que quando se está “dando espetáculo” paramos de enxu-
gar gelo, e não importa se é estamos em uma ação grandiosa ou pe-
quena. E, quem sabe, se levarmos a lição a sério, talvez possamos 
aprender a fazer as micropolíticas passarem, fazendo o avesso das 
macro-políticas. Mas isso não é posto, é um aprendizado e acho 
que esse é o momento de aprendermos  . 

NOTAS E REfERÊNCIAS 

 1_  Decalque, representação que 
cristaliza o movimento, o tempo, os 
processos reproduzindo, repetindo 
aquilo que se representa – o Igual, 
o Mesmo – ao infinito. O decalque 
é ação gerada com/pelos modelos. 
(DELEUZE; GUATARRI. 2002) 

 2_  Pierre Clastres em Sociedades 
contra o Estado.

 3_  Grata à George A. de Araújo e a 
Gabriel Schvarsberg por ajudar, via 
redes sociais, a pensar esse trecho do 
texto. A seguir, cópia e cola da escrita 
de Gabriel: “Sinto que um problemão 
é que esse ‘avesso do que aí está’ são 
muitos possíveis. E, no geral, a es-
querda tem dificuldade de lidar com 
essa ideia. Cada grupo tem muita cer-
teza do seu avesso, e vem a questão da 
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alteridade. O meu projeto de avesso 
é mais verdadeiro, profundo, radical, 
concreto, embasado, raíz, legítimo, 
importante, que o do outro. Dificul-
dade de fazer política dentro desse 
‘bloco’ que chamamos esquerda. 
Enquanto o liberalismo vai engolindo 
qualquer coisa, a esquerda segue aco-
tovelando, por separação. A gente não 
pode achar que já sabe fazer política, 
porque isso fecha o processo. Política 
é desafio permanente e tem que abrir. 
Não tem fórmula. Aprendizado cole-
tivo, atual e difícil pra cacete de fazer 
junto. De repente, chega a tal alteri-
dade e a gente não sabe lidar com ela: 
briga, exclui, desqualifica, pula fora... 
Acho que uma boa pergunta ainda é: 
Como fazer política?”

 4_  Mapa como representação “intei-
ramente voltada para uma experi-
mentação ancorada no real, na ação. 

O mapa não reproduz um incons-
ciente fechado sobre ele mesmo, ele 
o constrói.” O mapa não pode gerar o 
modelo, que fecha, reduz e cristaliza 
a vida; o mapa cria condições para a 
ação aberta e criadora da vida (DE-
LEUZE; GUATARRI. 2002).

...
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Na manhã da quinta-feira, 4 de dezembro de 2014, coordenei a 
mesa do Debate 1: Subjetividade, Corpo, Arte, parte integrante do 
Seminário Público promovido pelo Corpocidade 4. Compunham 
a mesa comigo o palestrante Pasqualino Magnavita, professor do 
Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Uni-
versidade Federal da Bahia (UFBA); e duas articuladoras: Fabiana 
Dultra Britto, professora do Programa de Pós-Graduação em Dan-
ça da UFBA e Thaís Portela, professora do Programa de Pós-Gra-
duação em Arquitetura e Urbanismo da UFBA.

 RASTROS DO DEBATE – 
 SUBJETIVIDADE, CORPO, ARTE 

Eduardo Rocha lima
Arquiteto, Pós Doutorando PPG 
Arquitetura e Urbanismo UFBA, 
membro Laboratório Urbano e 
equipe pesquisa PRONEM
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 RASTROS DO DEBATE – 
 SUBJETIVIDADE, CORPO, ARTE 

A coordenação da mesa acarretaria em uma “relatoria” da mesma 
em outro momento do Corpocidade 4, a qual veio a acontecer na 
tarde do sábado, 6 de dezembro de 2014. Este texto funciona como 
um registro dessa “relatoria” e, de princípio, levanto uma questão 
sobre o ato, aqui proposto, do “relato”. 

Para articular esta consideração inicial, busco ajuda na fala da ar-
quiteta e antropóloga Alessia de Biase, proferida na tarde do dia 4 
de dezembro, dentro do mesmo Seminário Público. Alessia, para 
articular as três palavras-norte do Debate 2: Alteridade, Imagem, 
Etnografia – no qual ela era a palestrante –, volta até os romanos 
e gregos antigos e neles encontra o significado da palavra “tradu-
ção”. A partir de suas pesquisas, Alessia nos diz que, no mundo 
latino e grego clássico, tradução é uma questão de “transformar, 
rearticular uma língua em uma outra”. O verbo em latim que indica 
o “traduzir” é o verbo “vertere”, o qual significa transformar, expli-
cou a arquiteta-antropóloga. Em contraponto ao vertere, Alessia 
nos diz que a ideia, bastante cara à contemporaneidade, da tradu-
ção enquanto fidelidade a um original, palavra por palavra – “ao pé 
da letra”, como dita em expressão popular – surge com a transmis-
são da palavra de Deus. Seria na tradução da Bíblia Sagrada pelos 
romanos, na qual surge a necessidade da permanência imutável 
do significado da palavra, já que não caberia ao homem tradutor 
transformar a palavra divina. 

Trago essa discussão levantada por Alessia de Biase para alertar 
aos leitores deste texto que o registro que aqui faço, a partir das 
falas de Pasqualino Magnavita, Fabiana Britto e Thaís Portela, não 
tem mínima relação com o sentido religioso dado à palavra “tradu-
ção”. O que escrevo parte de “rastros” de suas falas capturados por 
mim em um bloco de notas rasurado, nada sistemático e composto 
por marcas, setas e conexões não verbais entre trechos, certamen-
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te incompreensível a qualquer observador outro. Portanto, mais 
que uma relatoria de três falas, o que aqui inicio é uma criação pre-
cária e livre com estes rastros.

Metodologicamente, enumero os rastros mais relevantes das três 
falas presentes no bloco de notas e, em seguida, os utilizo como 
pistas para um percurso por entre as páginas da Revista Redobra, 
publicadas pela pesquisa “Experiências metodológicas de com-
preensão da complexidade da cidade contemporânea” (PRO-
NEM). Entre aspas, transcrevo trechos de escritos de Pasqualino, 
Fabiana e Thaís que explanam reflexões desses autores conecta-
das aos rastros de suas falas. De rastros funâmbulos à citações li-
terais, eis a composição aqui articulada.  

1. O que nos leva a pensar?

2. É levantada a crítica ao ambiente da produção, prática e teórica, 
da Arquitetura e do Urbanismo pela constatação da pouca ênfase 
dada neste contexto à relação conflituosa entre macropolítica e 
micropolítica. No campo da Arquitetura e do Urbanismo em pro-
dução nas universidades, os processos micropolíticos são pouco 
expressivos na elaboração do conhecimento.*

*No universo macro da representação do Real e do Possível, a Cidade 
é o lugar onde se efetua o ‘Fora’ (a relação Saber/Poder), portanto, o 
lugar da Macropolítica, a qual pressupõe e coexiste com os processos 
de subjetivação individual e/ou coletiva enquanto ‘território existen-
cial’ da Micropolítica. (MAGNAVITA, 2012a, p. 213, grifos do autor) 

3. A Arquitetura e o Urbanismo imbricados nos processos midiá-
ticos contemporâneos intensamente difundidos no tecido social e 
derivado das tecnologias avançadas, os quais dão impulso e supor-
te de sustentação ao corpo centrado, o corpo célebre objetivável no 
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mundo molar da macropolítica.* O Império do Eu, o Eu enquanto 
propriedade privada**, território individual marcador de uma dis-
tinção social. Pergunta: interessa a quem esta distinção? É para 
fortificar o sistema?

* [...] um conjunto dinâmico de cidades de diferentes graus e níveis 
de urbanidade e que, sob o impacto dos atuais avanços tecnológicos 
e de intensas conexões de fluxos de informação e comunicação dos 
processos midiáticos, sob a égide das ‘Sociedades de Controle’, elas 
se caracterizam como lugares de indução de Multidões de cidadãos, 
enquanto corpos, para o irrefreável consumo de bens materiais e 
imateriais e, ao mesmo tempo, de sedução dessa multiplicidade e 
heterogeneidade de corpos no âmbito da espetacularização da exis-
tência. (MAGNAVITA, 2012a, p. 28)

** [...] Propriedade Privada, o axioma maior do capitalismo” (MAG-
NAVITA, 2012a, p. 210, grifo do autor)

4. É na conexão entre subjetividade e criatividade onde eclode 
o lugar do acontecimento, o qual é também o lugar de expressão 
da micropolítica, da ação do corpo sem órgãos, intensiva, vibrátil, 
inobjetivável; corpo este que é diferente do corpo organismo, re-
presentação objetivável do homem da modernidade, concebida e 
centrada no vínculo entre forma e função.*

*Pois, se o empobrecimento da experiência refere-se à real possibili-
dade dos sentidos enquanto organismo (visão, audição, olfato, paladar 
e pele), e que continuam inalienáveis nos corpos, o importante é re-
conhecer que a desterritorialização dessa estratificação orgânica não 
é propriamente um empobrecimento, mas, uma maior possibilidade 
de criar como recomenda Deleuze referindo-se a construção de Cor-
pos sem Órgãos, enquanto corpos desejantes, em que o desejo não é 
carência, mas Acontecimento, Criação. (MAGNAVITA, 2012b, p. 31)
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5. Experiência subjetiva criativa do urbano entendida como a 
dobra do fora no dentro, o agenciamento entre saber/poder que 
constitui a forma e a materialidade do espaço citadino atualizado 
pelos processos de subjetivação, individual e coletivo, fabulados 
pelos corpos que povoam as cidades.* Podemos pensar que a expe-
riência criativa urbana necessariamente envolve o abarcamento 
do Outro na nossa existência; seria o entendimento da produção 
do espaço enquanto processo conflituoso entre macro e micropo-
líticas acrescido do desmantelamento e da dissolução do Eu, ou do 
protagonismo deste, pelo atravessamento do Outro.

* [...] no universo molecular (micro) a questão é de outra natureza, 
pois o ‘fora’, enquanto estratificações de saberes sobre as cidades, ou 
seja, o que se diz sobre elas, e isso de forma simultânea e indissociá-
vel das redes de poderes existentes (ações, fluxos de intensidades de 
afetar e ser afetado), restando entender a presença deste ‘fora’ e de 
seu desempenho. Para tanto, emerge um outro conceito, também, in-
dissociável do ‘fora’: a Dobra. Pressupõe-se, portanto, o dobramento, 
ou seja, a Dobra do ‘fora’ no ‘dentro’, agenciamento este que promove 
a construção (fabricação) dos processos de subjetivação individual 
e/ou coletiva. (MAGNAVITA, 2012b, p. 28) 

6.  Desmantelamento do sentido autoral na arte.

7.  Refletir sobre a dinâmica processual da relação corpo-cidade, 
suas interações coafetivas, é tomar distância do pensamento que 
aborda esses dois termos de maneiras estanques, separadas em 
suas configurações, ou seja, distanciar-se do pensamento que con-
sidera um sobre o outro, ao invés de um enquanto parte constituti-
va do outro e vice-versa.* 

*Os modos de existência dos corpos e das cidades formulam-se reci-
procamente, visto que suas lógicas particulares de organização tanto 
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resultam quanto constituem os princípios das suas interações, cujas 
resultantes são expressadas nas configurações individuais de corpo-
ralidades e nas configurações de ambiente urbano que os corpos e 
as cidades adquirem neste processo de constituição da vida pública. 
Diferente de algum tipo de determinismo, essa reciprocidade entre 
as consequências das ações do corpo e da cidade institui sua coim-
plicação […] A cidade, assim implicada na corporalidade de seus ha-
bitantes é, por definição, a condição da esfera pública que possibilita 
a política. (BRITTO, 2013, p. 37)

8. A arte urbana engajada nessa política, ou nesse pensamento 
coafetivo corpo – cidade, enfatiza o processo criativo – não o pro-
duto final –, coloca foco sobre o entre-meio conflituoso das cons-
tituições políticas que elaboram tanto a si – artista criando com 
a cidade – quanto ao tempo-espaço que o rodeia. Arte enquanto 
revelação dos dissensos e não de subjetividades autocentradas – 
Eu propriedade privada de artistas/arquitetos demiurgos –, corpo 
célebre facilmente entregue à – ou cooptável pela – macropolítica 
opressora. Intenção emancipadora que anula o processo crítico: a 
armadilha.

9. Experiência da vida praticada*

* “... podemos criar uma urbanística micropolítica e singular?” 
(PORTELA, 2013,  p. 30)

10. A Cartografia da Ação, método de pesquisa urbana criado por 
Ana Clara Torres Ribeiro para romper com invisibilidades sociais 
pela atenção voltada à experiência banal do homem das cidades, 
o “homem lento” de Milton Santos, seus gestos, protestos e ras-
tros dos seus corpos que constantemente são alijados dentro dos 
processos de espetacularização das cidades contemporâneas.* No 
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direito à cidade precisamos relevar o direito deste homem comum 
urbano a “dar espetáculo” na cidade, como manifestou Ana Cla-
ra, o seu direito de aparecer, de fazer-se visível e de acontecer na 
cidade, pois está justamente neste acontecer de “sujeitos corpo-
rificados” o instante de sua ação criativa – estético-política – na 
produção do urbano.

*Para a mestra [Ana Clara Torres Ribeiro] as práticas concretas do 
cotidiano podem modificar os sentidos da ação social e sua carto-
grafia desenha, não necessariamente em mapas, o território usado 
de uma sociedade ativa e em transformação. Isso porque o território 
usado implica todas as táticas de uma vida subterrânea e tentativa 
criada pelo homem lento […]. Portanto, este é mais do que um mé-
todo de análise, é também um instrumento de luta política, de mi-
cropolítica, que pensa a vida urbana e sua relação com a urbanística. 
(PORTELA, 2013,  p. 30)

11. Apreender a cidade por meio de micro-intervenções no espaço 
urbano. Furar o cotidiano e vivenciar a cena, perceber o ruído cau-
sado, criar uma escuta e deixar que o território usado se manifeste. 
O objetivo é articular a experiência urbana, o que dela virá não é 
previamente calculável. Perder tempo, desestabilizar, mesmo que 
minimamente, o tempo-espaço, perceber atentamente a fissura no 
cotidiano, deparar-se com a potência real da vida praticada – do es-
paço vivido – para além de suas funções.

Balançaê: cartografias de um movimento qualquer – https://vi-
meo.com/113216270 (vídeo, apresentado durante o debate, de 
uma micro-intervenção no espaço público de Salvador realizada 
pelos alunos do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo 
da UFBA, Thairo Pandolfi, Léo Vieira e Igor Queiroz.)  . 
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Dedicado ao encerramento da pesquisa PRONEM o Corpocidade 
4 propunha aos participantes uma experiência de estudo coletivo 
sobre três blocos temáticos: Subjetividade, Corpo, Arte/Alterida-
de, Imagem, Etnografia/Memória, Narração, História, que sinteti-
zavam os debates empreendidos pelo grupo da pesquisa ao longo 
dos seus três anos de realização.

Numa jornada intensiva de duas manhãs e uma tarde, reunimo-nos 
em subgrupos formados por docentes e estudantes de diferentes 
áreas e diferentes universidades, dentre os quais,  alguns artistas, 
todos previamente selecionados pelos resumos que submeteram 
com propostas de articulação entre as noções componentes de 
cada bloco temático. Contudo, o estudo coletivo proposto neste 
Corpocidade 4 não seguiria o padrão conhecido dos eventos aca-
dêmicos, no qual as comunicações dos participantes são apre-
sentadas para discussão subsequente, em mesas paralelas, mas 
buscaria formular algum nexo de sentido entre as variadas ideias 
colocadas nos resumos anteriormente selecionados e postados em 
blogs especialmente criados pela equipe de articuladores de cada 

 TEIA 

fabiana Dultra Britto
Licenciatura Dança, professora PPG Dança UFBA, 
coordenadora  Laboratório Co-adaptativo LABZAT,  
coordenadora Plataforma Corpocidade, membro 
equipe PRONEM.

  87 



grupo, como ignição de abordagens somente possíveis de serem 
vislumbradas a partir do encontro presencial e do confronto de 
posicionamentos.

O grupo de estudo sobre Subjetividade, Corpo, Arte teve o maior 
número de inscritos e precisou se subdividir em dois: um coorde-
nado por mim e outro coordenado por Thais Portela. A quantidade 
de inscritos poderia ser sintomática de muita coisa e, de saída, nos 
atribuía a tarefa de reconhecer suas muitas facetas sombreadas: 
desde alguma simples preferência temática, até algum modismo 
metodológico de ação e pesquisa, passando pela óbvia força atrato-
ra dos nomes dos palestrantes divulgados. Sem nos deixar seduzir 
pelas interpretações mais imediatas, apostamos no encontro do 
grupo como oportunidade para recontextualizar esse dado numé-
rico, diluindo seu protagonismo explicativo próprio de uma lógica 
linear de causalidades. 

Sem uma metodologia de trabalho previamente definida, o sub-
grupo de Subjetividade, Corpo, Arte, coordenado por mim, come-
çou os trabalhos com uma rodada de autoapresentação dos parti-
cipantes. Desde ali, foram se evidenciando pontos de conexão, às 
vezes por afinidade, outras por discordância e outras por algum 
tipo de complementariedade entre os focos de interesse temático, 
as formas de abordagem e os procedimentos de ação de cada um. À 
medida em que os participantes do grupo se apresentavam, expan-
diam-se as conexões inicialmente identificadas e adensavam-se as 
teias de correlação entre os propósitos, os discursos e as práticas 
– fossem elas artísticas ou acadêmicas. 

Para dar visualidade a essa percepção compartilhada por todos, 
traçamos no quadro negro as linhas de conexão entre os nomes, 
ligando cada um aos outros que este desejasse puxar para sua teia.
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Se o próprio processo de construção do diagrama já nos evidencia-
ra escolhas associativas um tanto mais específicas do que aquelas 
inicialmente identificadas pela autoapresentação oral, a sua resul-
tante visível num plano vertical nos possibilitou ainda maior cla-
reza sobre os nossos procedimentos aproximativos, uma vez que a 
aparência complexa daquele emaranhado de fios desenhado entre 
os nomes, paradoxalmente, materializava uma simplificação me-
todológica que deixava escapar as forças atratatoras e as intensi-
dades variadas dos traçados de ligação. 

Nas discussões em torno das implicações percebidas nos atos de 
escolha dos fios relacionais (nem sempre recíprocos), quanto aos 
critérios aproximativos adotados e os nexos de sentido  instaura-
dos entre os envolvidos em cada subteia componente do diagrama 
final, o objeto de estudo (antes, fortemente vinculado aos resumos, 
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como obras autorais) foi mudando de feição e requerendo dispo-
nibilidade adaptativa do grupo ao exercício de descolamento de si 
naquele emaranhado que se desenhou no quadro negro, de modo 
que o discurso sobre as relações ali traçadas fosse construído em 
terceira pessoa, inscrevendo nosso processo de estudo sobre a 
tríade temática subjetividade, corpo, arte num regime de interlo-
cução despersonalizado1.

Pelas discussões travadas ao longo da feitura do diagrama no qua-
dro negro e aquelas sucitadas a partir do desenho final traçado, 
sublinharam-se reincidências, pontualidades e mesmo ausências 
de nomes nas composições das diversas teias que cada um puxou 
para si, a partir de elos conectivos identificados pela autoapresen-
tação dos outros. Tendo em vista que as instituições de vínculo dos 
componentes do grupo eram distintas – muitas vezes desconhe-
cidas entre si – e os graus de titulação acadêmica serem bastante 
variados, assim como suas experiências pregressas de vida e inti-
midade com as questões propostas pelo Corpocidade 4, os esfor-
ços de compreensão dos sentidos e significados daquele diagrama 
precisaram seguir pistas menos evidentes do que as declaradas e 
produzir parâmetros mais condizentes com os termos da circuns-
tância em que estávamos todos envolvidos do que com algum mo-
delo prévio de análise de dados.

Nesta altura dos trabalhos, com os debates em alta tensão partici-
pativa, a referência espacial de localização das pessoas que toma-
mos como referência para roteirizar a composição do diagrama ( já 
que poucos se conheciam pelo nome), se desfez com a movimenta-
ção do grupo na sala, alguns já em pé, mais próximos do quadro, ou-
tros deslocados em direção àqueles que “puxaram” para sua teia, 
outros simplesmente passeando, se espreguiçando.
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Se o diagrama, composto das muitas teias de afinidades entre as 
ideias, as posturas e formulações acadêmicas e artísticas propos-
tas nos resumos individuais como síntese de articulação da nos-
sa tríade temática resultara num emaranhado complexo e denso 
de nomes ligados por linhas curvas e retas, já seu desenho ova-
lado pela disposição aproximada dos nomes e o traçado curto e 
concentrado das linhas de ligação num plano bidimensional não 
parecia satisfazer nossas expectativas de representação espacial 
dos debates do grupo cujo vasto escopo dos vetores de abordagem 
sugeria – desde o início do “aquecimento” feito pela equipe dos 
articuladores remotamente, antes do encontro presencial – uma 
materialidade mais dinâmica e espalhada.

Ante essa insatisfação, sugeri, então, que nos incluíssemos pessoal-
mente na materialização da teia, reconstruindo os elos de ligação 
apontados no desenho pelo gesto corporal de puxar um fio do outro 
para si. Alguém tinha lá alguns carretéis de linha coloridos e passa-
mos a zigzaguear os fios de um nome aos outros, marcando os pon-
tos de conexão com post-its coloridos, nos quais deveria ser escrito 
o que foi tomado por elo daquela ligação. A teia colorida resultante 
foi, então, despregada dos corpos e amarrada pelas suas muitas pon-
tas no teto da sala, nos permitindo experimentar um outro ponto de 
vista do emaranhado, vendo-o de baixo para cima, como um aglo-
merado de constelações num céu de possibilidades articuladoras.

Ali dormiu suspensa até ser transplantada, no dia seguinte, para 
a sala do seminário de articulação em que os grupos relatariam, 
uns aos outros, os seus processos de estudo sobre suas respectivas 
tríades temáticas e suas resultantes sínteses.

Neste instigante e desgastante exercício errante de estudo coleti-
vo, sem métodos ou técnicas ou hipóteses prévias, em que até mes-
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mo o objeto de estudo (nossa tríade temática) se fragmentava pe-
los participantes, se pulverizava em outras variantes discursivas 
e se metamorfoseava em voz, desenho, gesto e matéria, se reconfi-
gurando conforme nossos passos em direção a ele. Ondulamos da 
linearidade escrita dos resumos para a abstração discursiva da au-
toapresentação oral, depois para a materialidade gráfica do dese-
nho em plano bidimensinal, daí à composição dinâmica corporal 
do zigzag de linhas coloridas e, finalmente, à estrutura tridimen-
sional da teia-varal que, no dia seguinte, foi reinstalada no local do 
seminário como síntese final dos estudos do nosso grupo. Em cada 
onda, surfaram mais ou menos confortáveis aqueles com maior 
ou menor intimidade com a natureza das experiências de cogni-
ção delas – escrita, verbal, gráfica, cinética, plástica. As formas 
próprias com que processamos nossa produção de conhecimento 
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NOTAS 

 1_  ESPOSITO, Roberto. Third Per-
son. Cambridge, Polity Press, 2012.

 2_  Vale lembrar a já popular “guina-
da” explicativa do clássico problema 
corpo-mente posto pela Filosofia 
ocidental, representada pela noção de 
“embodied mind” formulada pelos au-
tores Lakof & Johnson como síntese 
explicativa do modo corporal (sensó-
rio-motor) como construímos nossas 
estruturas conceituais cognitivas. 

*imagens não creditadas: 
registro oficial do Corpocidade 4.
(https://www.flickr.com/pho-
tos/128227707@N08/albums)

variam conforme as aptidões sensório-motoras que consolidamos 
ao longo das nossas experiências de vida2. Não por acaso, um mar 
de intensidades se infiltra na placidez aparente dos estudos coleti-
vos, em que nos confrontamos com vocabulários, gestos, ideários e 
repertórios não apenas diferentes, mas, inclusive, discrepantes e, 
não raro, contraditórios entre si. 

Ao longo daquele um dia e meio de trabalho do grupo, algumas afi-
nidades pressupostas se dissolveram e outras tantas inimaginadas 
se instauram, mas, sobretudo, abriram-se muitas frestas de escape 
aos modelos conhecidos e insinuaram-se muitos novos campos de 
exploração investigativa até mesmo para aqueles mais convictos 
de suas próprias convicções já estabilizadas sobre os modos como 
subjetividade, corpo e arte se articulam nos processos de apreen-
são da cidade  . 
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Nos domínios de que tratamos aqui, o conhecimento existe apenas 
em lampejos. O texto é o trovão que segue ressoando por muito tempo. 

Walter Benjamin

PARA ARTICUlAR 

Ler as propostas (individuais) de articulação entre: Corpo; Subje-
tividade; Arte e buscar os ganchos propícios para serem engancha-
dos. Atentar no modo que uma ideia resvala na outra. Vislumbrar 
o movimento (de relação) e o ponto articular (provisoriamente 
escolhido para se manter fixo) que conectaria diferentes proposi-
ções. Procurar as noções apresentadas para cada uma das três pa-
lavras e tracejar aproximações e distanciamentos. 

 DA ARTICUlAçãO 

Ana Rizek Sheldon
Bacharel Comunicação das Artes do Corpo e 
Mestre Dança PPG Dança UFBA, 
membro Laboratório Co-adaptativo LabZat 
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O grupo de estudo começou sem que a leitura das propostas resul-
tasse em qualquer sensação de intimidade com as três palavras 
que aglutinavam as pesquisas expostas por escrito. A ocorrên-
cia de pesquisas plurais envolvendo esses três eixos de interesse 
apontava para um encontro polissêmico, o que constituía um de-
safio de articulação: como criar um diálogo a partir das diferenças 
que caracterizavam a singularidade de associação entre essas pa-
lavras sem perder-se em generalidades ou subsumir a multiplici-
dade de sentidos? Como viabilizar que o estudo transitasse entre 
esses sentidos?

A dificuldade em promover esses trânsitos produzia a impressão 
de haver noções genéricas para corpo, subjetividade e arte. Essa 
aparente generalidade tencionava as diferentes formas de expor 
múltiplas ideias distintas nomeadas do mesmo modo. Esmiuçar 
as implicações dessas diferenças era algo necessário para a com-
preensão dessas noções e, também, das proposições individuais. 
As apresentações orais foram o início – ajeitar na fala o que estava 
escrito, contar, dizer de outro modo. 

Depois da última fala, contudo, a incidência das mesmas palavras 
na apresentação de situações distintas gerou um estranhamento. 
Diante da diversidade de pensamentos, contextos de fala e posi-
cionamentos, a questão era acercar-se do que diferenciava cada 
coisa nas circunstâncias em que eram pensadas. O estranhamen-
to se tornou embaraço quando, mesmo depois da apresentação de 
cada um, não ficaram claras as distinções entre as ideias que deli-
mitariam o eixo de discussão do grupo de estudo. 

Por desentendimento entenderemos um tipo determinado de si-
tuação de palavra: aquela em que um dos interlocutores ao mesmo 
tempo entende e não entende o que diz o outro. O desentendimento 
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não é o conflito entre aquele que diz branco e aquele que diz preto. É o 
conflito entre aquele que diz branco e aquele que diz branco mas não 
entende a mesma coisa, ou não entende de modo nenhum que o outro 
diz a mesma coisa com o nome de brancura. (RANCIÈRE, 1996, p.11)

Com isso, começava a se entrever uma armadilha ao exercício de 
reflexão crítica. A armadilha de se compartilhar o mesmo voca-
bulário sem partilhar as devidas diferenciações circunstanciais, 
nem encontrar meios de acessar e articular essas particularidades. 
Nesse caso, o problema seria aceitar que corpo, subjetividade e 
arte permanecessem enquanto ideias gerais flutuando entre refe-
rências conceituais específicas dos campos da Filosofia, das Artes 
Visuais, da Dança, da Arquitetura etc. O risco era incorrer na afir-
mação acrítica de “distorções interpretativas de forte apelo popu-
lar, tais como a noção de arte como algo que ‘vem de dentro’, a no-
ção de corpo como ‘morada’ da vida e a noção de subjetivação como 
‘essência’ humana” (BRITTO, 2014) na falta de vias de explicitar 
as instancias que modulavam a variação dos sentidos expostos.   

As noções de espaço público “como o locus do conflito” (BRITTO, 
JACQUES, 2009, p. 339) em que co-operam processos contradi-
tórios e desacordos e arte “como locus da experiência” (BRITTO, 
JACQUES, 2009, p. 339), no qual se dá a complexidade das percep-
ções espaço-temporais que podem ou não ser sintetizadas provi-
soriamente em ação dissensual, eram relembradas como retoma-
da crítica do teor da discussão.

Sob essa perspectiva, qualquer abordagem acerca do ambiente 
urbano que desconsidere sua dimensão pública nos parece pura 
especulação como também o será qualquer atuação artística que 
desconsidere sua dimensão contextual (circunstancial). (BRITTO; 
JACQUES, 2009, p. 339)
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Nessa altura do encontro, no meio do primeiro dia de trabalho, já 
estava claro que felizmente nem todos partiam dos mesmos pres-
supostos e, por isso, a exposição tanto desses pressupostos quanto 
das condições contextuais implicadas em cada proposição se tor-
nou uma questão. Sugeriu-se então que cada participante traçasse 
relações entre a sua proposta de articulação e as de outros parti-
cipantes. Ao explicitar que relações percebidas entre sua propo-
sição e outras, cada integrante não apenas esclareceria a trama de 
ideias que concernia corpo, subjetividade e arte no seu pensamen-
to, como também formularia uma leitura possível das propostas 
alheias.  

Nesse momento, a necessidade de registrar o que era dito fez o gru-
po elaborar uma maneira de esquematizar as relações na lousa. No 
esquema, os nomes das pessoas foram enquadrados. Às linhas que 
ligavam os nomes foram atribuídas direções e palavras que agru-
pavam as justificativas dadas pelas relações estabelecidas. As pa-
lavras eram: ideia, método, objeto, projeto, ação e percepção. Cada 
uma dessas palavras indicaria um caminho possível para discutir 
corpo, arte e subjetividade. Ainda assim, cada possibilidade de 
discussão dependeria do contexto de ocorrência em que se quer 
situar essas ideias. Isso porque ideia, método, objeto, projeto, ação 
e percepção mobilizam sentidos específicos em campos de conhe-
cimento distintos. 

O segundo dia de trabalho do grupo de estudos foi dedicado à ela-
boração de uma maneira de expor as discussões que permearam 
a esquematização das relações delineadas anteriormente. A apre-
sentação das questões, ideias e relações se consolidou como um 
exercício coletivo de síntese, uma vez que o relato seria apresen-
tado no seminário público do evento (com a presença dos partici-
pantes de todos os grupos de estudos). 
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Um pedaço de arame fechado de maneira circular e um conjunto 
de linhas coloridas foram os materiais disponíveis para come-
çar a tarefa. O plano era seguir o esquema traçado na lousa para 
compor algo que fosse tridimensional. No esquema, os nomes 
dos participantes marcavam os pontos da trajetória das linhas e 
estavam dispostos aleatoriamente, por isso, o desenho não tinha 
um centro, mas muitos pontos que se ligavam entre si. Por outro 
lado, o arame demarcava uma área central por onde passavam as 
linhas coloridas. Só esse detalhe circunstancial renderia múlti-
plos questionamentos quanto às diversas particularidades com-
positivas entre uma trama traçada linha a linha mais ou menos 
aleatoriamente e outra ação que parte de uma limitação inicial 
formal, bem como a relação entre essas condições e as materiali-
dades opostas das sínteses configuradas. 

Além disso, as duas propostas engajaram fisicamente os partici-
pantes de modos diferentes: no primeiro momento, duas pessoas 
escreveram no quadro negro enquanto o resto do grupo perma-
neceu sentado e, no segundo momento, todos de pé seguravam 
o arame no ponto que lhe correspondia, cadeiras e mesas foram 
afastadas e uma pessoa manuseava as linhas coloridas, mas todos 
tinham que manter o arame (mole e precário) apto para receber os 
nós das linhas (frágeis e sutis). 

O segundo exercício compositivo enfatizava o aspecto processual 
(BRITTO, 2011, p. 4) das dinâmicas relacionais estabelecidas no 
estudo: diferentes relações tramadas entre os participantes fica-
vam expressas durante a confecção da síntese tridimensional, ao 
mesmo tempo em que todos estavam co-implicados nas modi-
ficações recíprocas e contínuas que eram engendradas e confor-
mavam a ação em curso. Fora isso, o exercício pareceu uma aposta 
na elaboração de algo que não encerrava as múltiplas discussões e 
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embates abertos durante o primeiro dia de trabalho, ao aconche-
gar provisoriamente as relações tecidas até então.   

A precariedade e a fragilidade das ligações entre arame e linha 
permitiram que a síntese tridimensional composta durante esse 
dia ganhasse alguma mobilidade para ser levada cuidadosamente 
ao auditório onde aconteceu o seminário público. Então, ela foi 
enganchada entre uma parede e uma coluna, no meio de um local 
de passagem próximo a uma das portas de entrada. A coisa tridi-
mensional precária e frágil – implicação das discussões, encon-
tros e embates que ocorreram durante os dois dias de trabalho no 
grupo de estudos – embaraçou quem passava distraído, os que se 
deslocaram por ali, tiveram que desviar dela. 

Não havia nessa síntese um índice representativo das discussões, 
embates e questões, mas ela expôs um exercício coletivo de com-
por algo a partir dos encontros que aconteceram no grupo de estu-
dos. Essa composição não permite interpretações acerca do con-
teúdo de trabalho que a precedeu, mas dá uma forma contingente 
ao processo de sua configuração que se remete de maneira alusiva 
ao teor dos acordos e desacordos operantes na sua feitura. 

Em outras palavras, as discussões no grupo de estudo foram sur-
preendidas por situações intermitentes de desentendimento 
(RANCIÈRE, 1996), de modo que, alguns momentos (nos quais 
se tinha a impressão de compartilhar sentidos para as palavras 
elencadas acima, por exemplo) foram interpelados por questões 
que emperravam os caminhos da discussão ao escancarar as di-
ferenças de contextos e pressupostos dos que expunham suas 
ideias. Nesse caso, a armadilha não era a situação de desenten-
dimento que embaraçava o diálogo, demarcava um deslocamento 
entre sentidos, mas a impressão de entendimento que permitia 
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que ele fluísse como se as distinções em jogo entre uma fala e ou-
tra não importassem.  

Ao longo do trabalho, no entanto, a armadilha não se desfez com-
pletamente e, com ela, o desentendimento permaneceu. É por isso 
que, embora esse tipo de síntese tridimensional não permita uma 
leitura representativa do que aconteceu, ela ressoa de certa forma 
as conversas que voltavam aos pontos nevrálgicos (mais especifi-
camente os três pontos que eram o eixo do grupo de estudos) e aos 
trânsitos de sentidos que permearam os diálogos do estudo. 

É pertinente dizer que não se houve o intuito de fixar consenso al-
gum nos entendimentos de corpo, arte e subjetividade. Que a diver-
sidade dos integrantes e, talvez, a falta de tempo hábil impediram 
o mapeamento preciso dos contextos e processos implicados nas 
três noções que aglutinaram as proposições apresentadas. Além 
do mais, seria difícil dar continuidade às discussões iniciadas no 
grupo, pois não haverá uma publicação de artigos que correspon-
dam aos resumos apresentados (muitos deles, inclusive, previam 
ações artísticas ao invés de textos acadêmicos). Por fim, foram os 
rastros de uma ação coletiva efêmera, provisória, frágil e precária 
que se interpuseram no caminho de quem andava distraído que 
expuseram um estranhamento ainda presente e muito provocador 
da experiência neste grupo de estudo  . 
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Fazer conexões nas diferentes relações do campo subjetividade, 
corpo e arte foi uma tarefa de desbravamento, mesmo para as pes-
soas que já haviam participados dos eventos anteriores promovido 
pelo Corpocidade, pois não havia uma ideia premeditada de como 
o processo iria transcorrer. A maioria dos eventos acadêmicos, ex-
posições e amostras possuem um formato unidirecional, ou seja, 
as palestras e as obras são expostas de forma a serem absorvidas 
pacificamente, sem que os usuários possam intervir no material 
exposto. Entretanto, esta edição do Corpocidade foi trabalhada 
em um formato oposto, mais que uma participação dos envolvi-
dos, instigou-se que o material do seminário fosse construído no 
encontro, desta forma a exposição seria o próprio processo, e não 
algo concebido anteriormente. Os trabalhos tiveram início com as 
articulações dos textos individuais enviados previamente, cada 
participante desenvolveu um questionamento sobre subjetivida-
de, corpo e arte; os articuladores tiveram a tarefa de divulgar es-
tes textos, desta forma, todos teriam acesso ao trabalho dos outros 
participantes de forma construir vínculos e dar sustentação para a 
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construção de um processo em comum. Assim sendo, os trabalhos 
individuais seriam o ponto de partida para a construção de algo, e 
não o argumento finalizado do encontro. 

O processo no grupo subjetividade, corpo e arte começou com um 
jogo de enganchamentos (a partir da ideia de ganchos, que se pren-
dem e soltam), no qual os participantes vinculavam o seu trabalho 
individual a outro trabalho que possuísse certo vínculo que poderia 
ser: pelo método, pela afetividade ou por uma ideia em comum. Para 
substancializar tal formato, foi construído fisicamente, através de 
uma rede de linhas de costuras e post-it sustentado por um círculo 
de arame, um grande emaranhado que cartografava esses vínculos. 
Nesse suporte improvisado, foi mapeado as conexões entre os en-
volvidos que enganchavam um nos outros de forma construir uma 
trama colorida, ao qual cada cor representava um vínculo diferente. 

A constituição dessa cartografia de vínculos, simbolizada pelas li-
nhas de costura, era um mapeamento das pulsões individuais, que 
conformou uma rede que, ao ver dos jogadores, ajudaria a entender 
o contexto complexo entre os termos subjetividade, corpo e arte. 
Nessa mistura de profissionais acadêmicos, artistas e interessa-
dos, os vínculos foram se constituindo rapidamente, uma artista 
se conectava com outra de forma ter um vínculo com sua meto-
dologia, o arquiteto se conectava com o outro pela sua temática e 
a menina de dança se vinculava à outra pessoa pelo seu trabalho 
com fotografia. Entre muitos trabalhos, sempre estava imbuído 
no discurso como o “meu” trabalho se relacionava com o outro, 
sendo conduzido do “meu” para outro “meu”. Talvez este não seja 
um problema exclusivo dos envolvidos, mas sim algo generalizado, 
pois era o processo que estava condicionando as conexões. Tam-
bém, não seria uma questão de questionar um processo, como um 
processo correto ou um processo errado, mas seria uma questão de 
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questionar como as relações se desenvolvem nesse “entre” que vai 
dos objetivos propostos até o resultado final.

O segundo dia foi reservado para a compreensão e abstração das 
conexões criadas, confirmou-se o caráter caótico da construção, 
um emaranhado de linhas coloridas que foi denominado de várias 
formas: rede, conexões, rizoma. E após debates e debates sobre a 
configuração da trama não houve uma conclusão única ou fixa sobre 
o objeto construído. A crítica mais acentuada, mesmo que não arti-
culada em conjunto, estava voltada para a forma pacífica da cons-
trução do objeto, que apesar da complexidade do emaranhado de 
linhas, ela ligava apenas desejos em comum, aglomerando pontos de 
consenso, de forma anular a possibilidade da construção de diver-
gências de ideias. Tais conexões conformaram aglutinações, no sen-
tido que ideias iguais se aglomeravam criando “ilhas de consenso”. 
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Tais aglutinações, dentro do debate, fizeram insurgir um senti-
mento de ter caído em uma “armadilha”, pois todos os jogadores 
naturalmente se engancharam naquele cujo trabalho parecia mais 
próximo de seu trabalho individual, de forma a parecer um siste-
ma que não permitia dissonâncias. Olhando por um outro ponto 
de vista, os desejos particulares pareceram se sobressair a um 
possível olhar crítico que buscasse entender o coletivo e toda sua 
complexidade; visto que possíveis problemas ou discordâncias 
não foram evocados. Tais dissonâncias poderiam se configurar 
em não escolher um trabalho que se aproxima do seu, por exem-
plo, mas sim um trabalho que o tensiona e o desafia. O sentimento 
de cair em uma armadilha chega repentinamente quando a rede já 
está acabada e todos os vínculos já estão formados, já na etapa da 
conclusão, não há mais tempo para fazer novos vínculos. Contudo, 
tal sensação de armadilha não se perpetra completamente, pois 
essa rede foi pensada desde o primeiro momento como um jogo de 
enganchamentos, ou seja, os ganchos não são fixos, eles podem en-
gatar e desengatar a qualquer momento.

Neste momento em que nos sentimos capturados por uma arma-
dilha, ressalta-se a importância do processo, ou seja, a importân-
cia de se enxergar no meio de um “processo”. Estar imerso em um 
trabalho é como estar em meio a uma viagem de barco, se sabe a 
rota primariamente, mas os meios para se chegar a tal lugar podem 
ser muitos, dependendo da técnica usada para velejar, da variação 
do vento e da condição do mar, portanto, estar nesse meio, que vai 
da partida à chegada é o que realmente importa em uma viagem. A 
viagem como um processo é esse intermezzo que vai da partida à 
chegada, podendo ser turbulento ou calmo conforme os atos ado-
tados ou às intempestividades que o atinge, ou como o professor 
Pasqualino mencionou na mesa, tal processo é um rizoma forma-
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do pelos jogadores na mesa, que se conectavam em busca de afetos, 
um rizoma é sempre o meio: 

“Um rizoma não começa nem conclui, ele se encontra sempre no 
meio, entre as coisas, inter-ser, intermezzo. A árvore é filiação, mas 
o rizoma é aliança, unicamente aliança. A árvore impõe o verbo “ser”, 
mas o rizoma tem como tecido a conjunção “e... e... e...” Há nesta con-
junção força suficiente para sacudir e desenraizar o verbo ser. Gilles 
Deleuze e Felix Guattari, Mil Platôs. Capitalismo e Esquizofrenia. 
Vol. 1, São Paulo, Editora 34, 1995.

O grande mérito do jogo é toda a coletividade/conectividade en-
volvida, que propõe um enlace coletivo que foge de um sistema au-
toral, de um sistema arborescente que forma “autores principais”. 
Este jogo é um meio, um intermezzo, e a sua principal lição deixada 
foi lidar com esse meio. O jogo não se formou de uma regra pré-for-
mada e definitiva, ele foi se constituindo conforme as discussões 
estavam amadurecendo. A sensação de cair em uma “armadilha” 
ou de um processo que correu para um rumo errado, se deu justa-
mente pelas escolhas do percurso. Por isso, ressalta-se novamente 
a grande importância deste momento, que, assim como na viagem 
de barco em que não se deve subestimar o percurso e as intempes-
tividades do mar; deve se tensionar ao máximo esse meio, pois o 
mais importante é a viagem e não a chegada.

No anseio do grupo em chegar a uma finalização dos trabalhos, 
constatou-se que o rumo dos trabalhos havia se perdido em meio a 
uma calmaria, visto que o rumo desejado talvez estivesse em uma 
tormenta. A maior questão apreendida talvez, seja a de se atentar 
para como trabalhar nesse meio, como trabalhar em processo, vis-
to que na maioria das vezes enxergamos somente o final do percur-
so e não nos damos conta de como o processo é importante. Não 
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figura 2 - Subjetividade, corpo e arte, autor: “Anônimo”, 15/15/2014
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faz sentido julgar se este trabalho deu certo ou não, ou se devería-
mos ter seguido de outra maneira, mas permaneceu a experiência 
de que tudo ocorre no processo, nesse meio que conduz o trabalho, 
já a chegada não é o ponto final, mas somente uma parte desse pro-
cesso que é interrompida. Esse meio entre a chegada e o final se 
revelou a principal lição apreendida, de que as eventualidades do 
processo fazem parte, na verdade elas são o trabalho.

Dando continuidade aos acontecimentos pelos quais o grupo pas-
sou: na reta final ele reagiu à chegada, tentando conformar um novo 
rumo. Visto que cada pessoa havia escolhido uma pessoa do grupo 
por questões de afinidade e relacionada ao seu próprio trabalho, a 
nova ideia seria indicar no seu posto quais foram os motivos pelos 
quais você escolheu a pessoa. Nesse momento, a trama adquiriu um 
novo significado dando um novo sentido à cartografia, com a possi-
bilidade da leitura dos motivos aos quais as pessoas escolheram o 
outro parceiro. Com isso, a trama adquire uma procedência mais 
interpretativa dos processos criados, se transformando em uma 
cartografria mais acessível, dando a possibilidade de apreender os 
motivos das escolhas de cada participante. Essa mudança na lógica 
da trama foi essencial para que ela tomasse uma vida própria dando 
a oportunidade de entender toda a sua complexidade e identificar, 
inclusive, o porquê dos consensos, além de permitir enxergar as 
dissonâncias das várias aglutinações e ilhas formadas  . 

*imagens não creditadas: 
registro oficial do Corpocidade 4.
(https://www.flickr.com/photos/128227707@N08/albums)
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DURANTE

As possibilidades de composição para o grupo de estudo “Subje-
tividade, corpo e arte – a” eram muito variadas. Tratava-se de um 
grupo um tanto heterogêneo – formado por estudantes, professo-
res e artistas – cujas proposições apresentadas pelos participantes 
foram de naturezas diversas: performance, vídeo, fotografia, apre-
sentação oral etc. Neste contexto, precisávamos organizar algo 
que tornasse viável o compartilhamento das nossas atividades, 
enquanto grupo de estudo, com os demais participantes do Cor-
pocidade 4, atividade já prevista para o evento. Poderíamos ter es-
crito um texto coletivo, apresentado pequenas narrativas, criado 
uma coreografia, inventado uma cartografia, entre tantas outras 
possibilidades. No entanto, demos às nossas discussões uma for-
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ma de teia, o que imediatamente me fez lembrar da “teia coletiva” 
de Lygia Clark e da teia de aranha. Mas a minha memória já consis-
tia nas diferenças que existiam entre elas. A expressão da minha 
memória foi: isto não é a “teia coletiva” e nem é uma teia de aranha.  

Nossa composição-teia foi construída por cima de grandes mesas 
que, juntas, formavam um grande retângulo com um espaço va-
zio no centro. Os pontos de conexão que ligavam os fios eram as 
pessoas e os fios as superfícies por onde deslizavam as ideias, os 
pensamentos e os conceitos. De início, a teia apresentava bordas 
planas e pequenas depressões por conta da frouxidão de algumas 
linhas que atravessavam o centro. Mas quando a levantamos e a 
suspendemos presa ao teto e às pilastras da sala, ela se apresen-
tou disforme, sem nenhuma parte plana, tridimensional, onde o 
mínimo movimento em qualquer das partes gerava reverberações 
em praticamente toda ela. Afastamos as mesas e, assim, podíamos 
vê-la de lado, de dentro e de baixo para cima. 

Teia material (seda, linha, fio, corda etc.). Teia subjetiva (o en-
trelaçamento das ideias, dos conceitos e dos pensamentos). Uma 
teia é uma composição que pode variar de acordo com a espécie da 
aranha, de acordo com a composição das questões envolvidas ou, 
no caso da “teia coletiva” de Lygia Clark, conforme a movimenta-
ção dos corpos que viveram a experiência. As questões e os movi-
mentos corporais podem variar por conta da presença de outras 
pessoas; uma teia de aranha pode sofrer pequenas transformações 
de acordo com a contingência na qual ela está sendo construída: 
se chove, se é escorregadio, se há mais ou menos espaço entre os 
galhos ou as paredes, entre outros. Mas uma aranha não altera seu 
padrão de construção e aranhas de espécies diferentes não cons-
tróem teias juntas (FOELIX, 1982). 
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“A teia é ambiente para a feitura de si-própria” (ADES, 1995), 
este é um dos poucos pontos de tangência entre a teia da aranha 
e a nossa. A teia de aranha mais próxima com a que foi construída 
pelo grupo aparece nos experimentos sobre o efeito de cafeína no 
seu padrão, quando o fim parece se transformar na própria feitu-
ra e não mais no propósito de conceber uma tocaia de captura de 
presas, já que a configuração final não é eficaz para a caça (WITT, 
1971). Enquanto construíamos a teia, não pensávamos em algum 
desenho específico, simplesmente íamos fazendo sem preocupa-
ção com a forma e sim com as conexões mais claras – já enumera-
das anteriormente – e com as novas conexões que iam aparecendo 
à medida em que a construíamos, as conexões menos aparentes. 
Para as aranhas, o formato da teia é fundamental, ela indica a eficá-
cia ou não na captura das presas. Desta maneira, quando ela come-
ça a construir sua teia, já tem previamente mapeada a forma ideal, 
ela inicia a construção sabendo como irá finalizá-la. 

Nossa teia não foi feita para capturar nada nem para ter uma for-
ma específica, apenas sustentava temporariamente conexões 
entre ideias; conexões que podiam deslizar, serem desfeitas e re-
feitas. A composição-teia foi uma forma de materializar as discus-
sões geradas pelo grupo, eram nossos pensamentos. Construindo 
a teia estávamos pensando e, como os pensamentos, as ideias e os 
conceitos são complexos e distintos entre si, seria improvável que 
fosse elaborada uma teia com algum tipo de padrão regular. Por-
tanto, a teia que foi construída no grupo nada tem haver com uma 
teia de aranha. Aproximá-las foi uma ilusão. Diferente dos insetos 
que, fatidicamente, morrerão ao cair na teia das aranhas, as ideias, 
os pensamentos e os conceitos que eram colocados na nossa teia 
apresentavam-se enquanto potência de vida e não de morte. 
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ANTES 

Ainda tentando entender como estávamos articulando nossas 
conexões – com uma pessoa pontuando-as à giz no quadro – as 
que ficavam mais aparentes eram as mais óbvias. Rapidamente, 
a lousa não comportou a complexidade dos nossos pensamentos 
em relação uns com os outros; assim, apareceu como uma emer-
gência do exercício, se fazendo a necessidade de outra forma de 
composição. Foram sacados tubos de linha de costura da bolsa 
de uma integrante do grupo depois de ter sido sugerido que nos 
conectássemos através de fios e, neles, sustentássemos nossos 
pensamentos, ideias e conceitos. Modificamos nossa maneira de 
realização. Modificamos nossa composição e nossa corporalida-
de. “Demolir o plano como suporte da expressão é tomar cons-
ciência da unidade como um todo vivo e orgânico” (CLARK)1. 

Repetíamos as mesmas ações – dar nó e prender papel no fio 
– mas fazíamos de maneiras completamente diferentes, cada 
ato era singular. Ainda segundo Lygia Clark, “o instante do ato 
não se renova. Existe por si mesmo: repeti-lo é dar-lhe um novo 
significado”. Todos os membros do grupo passaram a se impli-
car manualmente na atividade, olhando mais de perto para o 
que estava ocorrendo; com isso, outras conexões apareceram, 
especialmente as mais sutis e as aparentemente desconexas. 
As conexões se compuseram de, pelo menos, dois modos di-
ferentes: 1. Quando a disposição do grupo era mais ou menos 
dividida entre uma pessoa que anotava na lousa e todos os ou-
tros que ditavam em forma de tópicos suas “palavras-chave”; 
2.  Quando nossos comportamentos e disposições na sala eram 
mais implicados e desorganizado ao manusear um elemento 
vulgar como uma linha de costura, provocando a necessidade 
de deslocamento corporal para a realização do exercício. Neste 
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instante, me lembrei da obra de Lygia Clark por conta do pro-
saísmo do material utilizado, da precariedade da contingência 
e da participação. “Esse sentimento da totalidade apanhado no 
ato precisa ser recebido com muita alegria, para aprender a vi-
ver na base do precário. É preciso absorver esse sentimento do 
precário para descobrir na imanência do ato o sentido da exis-
tência” (CLARK). 

POR UM fIO 

Havia um fator que era decisivo no momento da construção da 
teia: a delicadeza com que se tratava da linha. Utilizamos uma 
linha de costura e não de pesca, ou seja, qualquer tensionamen-
to minimamente brusco partia o fio e a conexão se desfazia. 
Amarrava-se outra e fazia-se uma nova conexão. “O precário 
é instável, movido, arriscado (o oposto do que é seguro, está-
vel, protegido) […] o precário é em si um lembrete da indisso-
ciabilidade e da simultaneidade de forças passadas, presentes 
e futuras” (FABIÃO, 2011, p. 83). A partir de um determinado 
momento da carreira do artista plástico Leonilson, o bordado 
estava presente em quase todas as suas obras; perto da sua mor-
te, a linha e os tecidos eram suas plataformas de trabalho. Em 
uma entrevista, perguntado se costurava à mão, respondeu que 
“o negócio da mão é o prazer de dar ponto, de errar, de cortar e 
de dar volta de novo” (LAGNADO, 1998, p. 86).

Com o passar do (relativamente curto) tempo, todos sabíamos 
como manejar a linha sem que ela se partisse. Aprendemos a 
perceber o tensionamento decorrente da distância do ponto de 
lá, que já está amarrado, com o de cá, este que eu manejo; as-
sim como, liberar a quantidade de fio suficiente, mantendo uma 
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tensão específica, para que o de lá dê seu nó. Depois de feita a 
conexão, prendíamos com fita adesiva as ideias, os pensamen-
tos ou os conceitos escrtiros em pedaços de papel. 

Nada do que estávamos fazendo ali era extraordinário. Lidá-
vamos com materiais prosaicos – linha, papel, caneta e fita 
adesiva – e nos relacionávamos com eles de uma forma trivial 
– dando nós e prendendo papéis. A precariedade se apresentava 
tanto nos componentes materiais como na nossa relação com 
eles. Precário como potência e recriação e não como deterio-
ração. Segundo a performer e teórica da performance Eleonora 
Fabião, “esta é justamente a manobra filosófica, poética e polí-
tica em questão” (FABIÃO, 2011, 66). Esta implicação corporal 
pareceu abrir mais possibilidades para mais conexões, o que 
pôde ser percebido quando começou a aparecer falas do tipo: 
“Escolhi conexão ‘x’ mas agora vejo que também me conecto 
com a ‘g’, ‘k’ e ‘z’”. 

 ANTES DE ANTES 

Ocorreram muitos tipos de propostas para o nosso grupo com 
um caráter de apresentação artística, o que foi de encontro a um 
dos nossos focos: discutir juntos sobre as proposições ao invés 
de sermos uma espécie de “curadores”. Este está estreitamen-
te vinculado à figura do espectador e não era a nossa pretensão 
organizar uma mostra artística. Pretendíamos atrair pessoas 
interessadas em discutir, juntas, questões que envolvessem 
a subjetividade, o corpo e a arte. Ao invés de contemplar algo 
previamente trabalhado (um texto, um vídeo, uma fotografia), 
almejávamos formular algo na atualidade do evento. 
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Fazendo a teia, fomos todos participantes de uma mesma com-
posição, em ato; escapamos de ser espectadores uns dos outros, 
como seria caso optássemos pelo papel de “curadores” e como 
poderia ter sido caso continuássemos com a atividade onde 
uma representante do grupo anotava na lousa as ideias, con-
ceitos e pensamento que íamos ditando. Ao manejarmos, todos 
juntos (o que não quer dizer necessariamente o tempo todo ao 
mesmo tempo), a materialização tridimensional das nossas 
questões, liberávamos os limites das nossas capacidades de 
estabelecer conexões. O ato literal de conectar gerou liberdade 
para mais conexões. 

O envolvimento de uma corporalidade mais ativa, menos ha-
bituada no que diz respeito à forma como geralmente nos re-
unimos para discutir no âmbito acadêmico (sentados e organi-
zados), provocou articulações menos duras, menos defensivas 
e mais abertas. Enquanto caminhávamos pela sala, estávamos 
pensando. Diferente das aranhas, que terminam suas teias e 
agem do tipo senta-e-espera, do tipo estacionárias, nós passeá-
vamos pelos outros lados da teia aprendendo com as demais 
conexões. Enquanto nos descolávamos dos nossos assentos, 
deslocávamos nossas ideias, opiniões e supostas certezas que, 
vez por outra, insistiam em aparecer. O exercício da manuali-
dade provocou uma mútua responsabilidade com o processo, 
trouxe um engajamento de construção coletiva. A artesania fez 
com que construíssemos, na diferença, um pensamento juntos: 
a composição-teia.  . 
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O grupo de estudo Subjetividade, Corpo e Arte b, contou com umas 
20 pessoas ou mais, de acordo com o dia. O primeiro contato se deu 
antes mesmo do evento, pelas redes sociais. 

Marina Cunha criou o grupo.
7 de novembro de 2014

Logo em seguida todas as propostas de estudo foram disponibili-
zadas para o grupo, para que pudéssemos ler e trocar informações, 
perguntas, provocações. Fomos nos achando e a pergunta que fica-
va martelando para quem coordenava o grupo era: como estudar, 
em grupo tão grande -assim achávamos - sobre as relações entre 
subjetividade, corpo e arte?  

Buscando criar interações...

Thais Portela
Olás para todos que estão se chegando. Já estou aqui no exercício 
de me deixar provocar pelas propostas de vocês. Espero que este 
seja um bom lugar para começar o nosso encontro de estudos.
12 de novembro de 2014

 GRUPO DE ESTUDO 
 SUBJETIVIDADE, CORPO E ARTE b 

Thais de Bhanthumchinda Portela
Arquiteta, professora PPG 
Arquitetura e Urbanismo UFBA e 
membro equipe pesquisa PRONEM 
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E, deixando o leitor visualizar um pouco desse debate, trago um 
post com a apresentação da proposta:

Eduardo Rocha Lima
Apolítica do corpo na exibição de si em público pelo sexo.
“... considerar a sexualidade como parte de uma história mais ampla 
das tecnologias, que incluiria desde a história da produção dos obje-
tos de consumo (motos, carros, etc.), a história da transformação das 
matérias primas (seda, plástico, couro, etc.), à história do urbanismo 
(ruas, parques, bairros)

Thais Portela
Edu Rocha, Beatriz Preciado tem uma discussão sobre o pós-feminis-
mo....acho que dá uma conversa com o trabalho de Marina Cunha, não dá?
12 de novembro de 2014

Edu Rocha
certamente!!... ela nos fala de uma ação feminina do bordar e quan-
do nos exemplifica pela arte nos traz Leonilson e Bispo do Rosário 
“Emoticon heart”
12 de novembro de 2014

Thais Portela
 http://www.opovo.com.br/.../o-feminismo-nao-e-um...
O feminismo não é um humanismo
POR BEATRIZ PRECIADO 
Durante uma de suas “conversações infinitas”, Hans-Ulrich Obrist 
me pede para fazer uma pergunta urgente, que artistas e movimen-
tos políticos deveriam responder em conjunto. Eu digo: “Como viver 
com os animais? Como viver com os mortos?”. Outra pessoa pergun-
ta: “E o humanismo? E o feminismo?” Senhoras, senhores e outros, 
de uma vez por todas, o feminismo não é um humanismo. O feminis-
mo é um animalismo. Dito de outro modo, o animalismo é um femi-
nismo dilatado e não antropocêntrico.

118     SUBJETIVIDADE CORPO ARTE



Filipe Arêdes
Preciado “Emoticon heart” sensacional esse artigo. E a proposta do 
Edu Rocha também! Me lembrei do conceito de dissenso, de Jacques 
Ranciere, como emergência da política num contraponto a “polícia” 
constante dos espaços, essas renormalizações que visam o bem estar 
e manutenção dos privilegios de um seleto grupo. Achei super im-
portante a proposta, provoca as “caixinhas” que estamos acostuma-
dos a engolir desde cedo, com os binarismos opressores de sempre.
26 de novembro de 2014

Edu Rocha
que ótimo, Filipe! conheço pouco da escrita do Ranciere, certamen-
te essa idéia de dissenso me ajuda muito.... vc pode me guiar nesse 
caminho?
26 de novembro de 2014

Filipe Arêdes
Claro, acho que tenho em PDF...passa seu email. “Emoticon smile”
26 de novembro de 2014

Edu Rocha
 “Emoticon wink”
26 de novembro de 2014

Thais Portela
este texto do Ranciere pode servir para outros...dá para disponibili-
zar aqui?
26 de novembro de 2014

Eduardo Lima e Marina Cunha, ambos do Laboratório Urbano 
PPGAU/UFBA, eram os articuladores do grupo que coordenaram 
o trabalho junto comigo, Filipe Arêdes um dos participantes do 
grupo de estudo. Andando no tempo, busco interações...
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Thais Portela
Olás...
uma pergunta para todos...o que vocês entendem ser um grupo de 
estudos dentro de um encontro? E como vocês gostam de estudar?
24 de novembro de 2014 · Editado

Simone Parrela Tostes
Compartilhamento de questões e temas comuns. Gosto de ler e co-
nhecer outras abordagens, relacionando e confrontando com outras 
questões que permitam ampliá-las. Nem sempre é possível uma es-
crita conjunta, mas uma escrita ainda que individual, mas a partir 
das discussões do grupo me parece ser o desejável em um grupo de 
estudos, que deve funcionar como um provocador /disparador de 
questões. Abraços a todos
24 de novembro de 2014

Leandro Carmelini
Pra mim, um grupo de estudos dentro de um evento deve ser um 
espaço privilegiado para a problematização e a reformulação dos 
trabalhos apresentados, visando torná-los mais consistentes. Acho 
importante que, além de entendermos o que está sendo proposto por 
cada um, busquemos as fragilidades de cada proposta e, coletiva-
mente, suas possíveis superações.
24 de novembro de 2014 

Cassia Correa
 gosto de declarar minha paixão por determinado tema ou questão 
logo de início, mesmo que aberta para novas provocações, ... um gru-
po de estudo é algo que depende muito de uma conectividade, pra ser 
sincera, acho que será pouco tempo perto um do outro, ... 
25 de novembro de 2014 

Luís Firmato
 Acredito que um grupo de estudos dentro de um encontro deva pro-
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mover justamente encontros! E que eles sejam proveitosos para as 
partes envolvidas. Que outros modos de pensar as questões envolvi-
das venham de encontro com nossas propostas para que elas amadu-
reçam e, que assim, ampliem suas possibilidades e potencialidades.
Gosto de estudar relacionando as leituras com outras referências 
bibliográficas e também com referências imagéticas, ações e afins... 
também no Urbanidades-Intervenções, grupo sobre o qual vou falar, 
realizamos as discussões e reflexões a partir de leituras já em espa-
ços da cidade.... Praças, terrenos baldios, rotatórias...
28 de novembro de 2014 às 16:43

Em destaque trechos que reverberaram e que nos fizeram questio-
nar, como dar conta do que foi apontado? Algumas ideias surgiram...

Thais Portela
caros,
estamos pensando aqui em organizar nosso grupo de estudos a par-
tir dos agenciamentos teóricos que cada um traz articulado em sua 
proposta.
esse é um jeito da gente ir estudando/conhecendo melhor cada um. 
em alguns textos  as referências já estão citadas, em outros não.
se puderem, já podem ir colocando aqui mesmo para que cada um 
possa ir se entendendo com mais vagar.
26 de novembro de 2014

...e foram ficando direcionamentos: ir com vagar, escutar, dar tem-
po ao tempo.

05 de novembro de 2014, primeiro dia do encontro do grupo de estudos

Sala de baixo do PPGAU, uma sala cujas paredes são formadas por 
painéis de concreto. Imprimimos as propostas de estudos, impri-
mimos os comentários e as referências deixados nas redes sociais, 
e deixamos alguns materiais para que pudessem ser coladas inter-
venções sobre as propostas.
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Chegam as pessoas...e uma dinâmica de estudo é proposta para o 
grupo. Primeiro, um momento para o estudo das propostas de cada 
um com direito à  intervenções nos trabalhos uns dos outros. A 
fala de cada um sobre sua proposta já não devia mais ser a que foi 
enviada e sim sobre as intervenções que os outros fizeram em seu 
trabalho. E Leandro José Carmelini provoca: não gastar tempo se 
apresentando...deixar o trabalho falar por si. Exercício do fora do 
ego ... e assim foi. 

A tentativa de trazer os apontamentos das falas sobre como se gos-
taria de estudar foi transformada em : 

- tempo para todas as falas, deixando o tempo do relógio meio solto, 
controlando a ansiedade para não atropelar o tempo com o tempo; 

- escolha de não usar nenhuma imagem para a atenção voltar-
se para a fala como o olho no olho, e criar escuta para encontros 
e desentendimentos. Perfazer blocos de sentido, deixando que a 
ordem das falas se estabelecesse pelos encontros de um trabalho 
com o outro, mantendo uma modulação diferenciada, aceitando 
que algumas falas criam maiores ou menores intensidades -essas 
intensidades só sendo percebidas porque não havia um processo 
de apresentação formal, com tempo estabelecido;

 - a ordem das falas...a partir do primeiro que se dispôs a apresentar 
quem se afetasse com o dito e quisesse se apresentava, a ordena-
ção se estabeleceu pelas intensidades. Trago aqui o encadeamento 
dessas afetações, com algumas poucas notas sobre cada uma.

O primeiro que se apresenta...

Luis Lebre por Inês Linke
monumentos insurgentes - São João Del Rei - Monumento à Ma-
cunaíma - Rancière-  potência do encontro- produção de sentido.
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Cássia Correa Pereira
As imagens são ilustrações do corpo menor? Audiência e si-
lenciamento da sexualidade do corpo abjeto. Isso é potência de 
trangressão do normativo? [interferência LIS] É transgressão 
ou efeito de algum poder? [interferência Simone Tostes]. O que 
é controle, afinal?

Alessandra Soares de Moura e Artur Maia
Entre o vivível/invisível, o indisível. Aproximação com arte e fo-
tografia. Fotografia mimese do real? Fotografia expandida, papel 
da fotografia na construção da figura da vítima. Violência. O que 
visibilizar? O que quer se afirmar com as tecnologias?

Simone Parrela Tostes, Simone Cortezão Freire e Monique San-
ches Marques
Ficcionalizar e ficar entre a verdade e o falso? Wolfgang Iser. Des-
lizamentos com o campo da arquitetura. Apreensão e percepção a 
partir de uma ideia de infiltração (arte como um Cavalo de Tróia)
(infiltração como tática)...devir...linhas de fuga...criação de outras 
palavras. Palavras perigosas. O que vem em bloco...entre a fábula 
e a fabulação. A infiltração pela ficção. Documentário. Qualquer 
pessoa atua, mesmo quando não é ator. Será que a ficção altera a 
disposição das pessoas?

Jovanka Baracuhy Cavalcanti Scocuglia
Buscar as pessoas que experimentam a rua nos centros históricos. 
Gentrificação. 

Visibilidades/invisibilidades. Cuidado em fornecer os dados para o 
poder público: a demanda não é espontânea, é construída. Instrumen-
tos de trabalho de campo: filme e a fotografia. Agamben: o profanar. 
A invisibilidade é uma profanação dos espaços. Estratégia/tática de 
resistência. Como ler subjetividades? Expressão das subjetividades?
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Priscila Vescovi e Laura Dare Rabello Rosenbaum
Exercício de derivas pela cidade a procura por histórias anônimas, 
de quem carrega uma vontade de não ser conhecido, não querer uma 
identidade. Subjetividades menores em estórias que façam gague-
jar subjetividades instituídas. Busca da ação delicadeza de escuta. 

Uma intervenção de Cibele Rizek que traz o ser afetado de Jeanne 
Favret-Saada como referência para se falar sobre as delicadezas 
de falar o outro.

LIS - Laboratório de Imagens da Subjetividade
A escuta da cidade em uma clínica urbana, a escuta em espaços 
não confinados. Modos de vida. Imagem como dispositivo. Con-
ceitos vida. Delicadeza. Balançaê.

Bruno Cuiabano e Manuela Romero
Dimensão subjetiva processual em relação à cidade. Vivência ín-
tima que volta para a cidade. Spinoza. Flanância contemporânea. 
Cartografia do outro: como se produz estado de presença? Ou um 
estado de embriaguez? Contato e improvisação.

Coletivo Entrespaço
Modos de fazer através de oficinas, como fazer espaço? Exercícios 
corporais como meio de encontro à outros sentidos ético-estéti-
cos. Territorialização. Oficinas ofertadas nas cidades de Belo Ho-
rizonte (Brasil) e Poitiers (França).

Monica Toledo
Mulheres continentais. Comunicação-semiótica. Identidades 
deslocadas. A linguagem mais forte é o silêncio. Generalização dos 
posicionamentos identitários.

Maria Lucia Vignoli Rodrigues de Moraes
Uma certa deriva –caminhar por onde a vontade leva- para recolha 
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de textos, imagens cores e sons. Se deixa levar pelo que sente. Pro-
dução de um método: arranjos com frases alheias, capturadas e que 
se tornam da artista. Processo que nunca acaba. Sujeito fora de si.

Débora Souto Allemand
Como se mede o espaço de outra maneira. Pesquisa com grupos de 
dança que utilizam espaços urbanos. Busca pelo móvel na cidade. 
O corpo já é o instrumento de leitura da cidade nos corpos. O artis-
ta emancipador. Contra a separação corpo-mente.

Marina Cunha
Feminino performativo, pelo bordado e sua linha chega se à potên-
cia do feminino no trabalho de Leonilson, Bispo do Rosário...e os 
bordadeiros do sertão?

Morgana Barbosa Gomes
Como habitar o mundo, em alegria. Spinoza. Estar na cidade, cata-
logando o trabalho do GIA.

Leandro José Carmelini
O pedalar como método de pensar a cidade. Virgínia Kastrup e a 
atenção flutuante. Ralentamento: pensar pela qualidade do movi-
mento e não pela velocidade do movimento

Thiago de Araújo Costa
Lentidão: em Salvador, a lentidão enquanto potência. Lentidão: 
em São Paulo, lentidão enquanto modo de gestão perversa da po-
pulação. Des-subjetivação. Des-pessoalização.

Último dia de encontro, última hora de conversa. O que se pode fa-
lar sobre o que atravessou o grupo? Ficaram as frases construídas 
no coletivo:

- riscos do falar subjetividade, corpo e arte...não há um discurso 
único, não se fala do mesmo ao se enunciar sobre uma mesma pa-
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lavra. Demanda muitos cuidados e é sempre um risco;

- tudo precisa ser muito qualificado;

- posicionamentos, não existe posição neutra, nunca se esta neutro;

-uso de narrações como captura do tempo-memória;

-para todos a pesquisa é que te leva e com ela se aprende a lidar 
com os paradoxos.

Thais Portela
Caros Queridos...
Escrevo aqui para agradecer por vocês por terem vindo, escutado, 
apreciado, aborrecido, refletido...junto.
Gostei demais de estar com os que já eram e com os que agora são 
por essas bandas chegados.
Espero encontrá-los por aí pelas esquinas da cidade.
Até a próxima. 
10 de dezembro de 2014
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As palavras foram agrupadas, formaram linhas e as linhas desenharam 
formas. Os espaços entre as linhas foram coloridos e formas começaram 
a aparecer. Ou será que alguém poderia começar a imaginar formas?  

Francis Alÿs

Neste breve texto, dou ênfase ao “modo de fazer” o grupo de estu-
dos b do Corpocidade 4. Penso a forma nada exata que nos atre-
vemos a construir em grupo sem termos desenho prévio do que 
conseguiríamos, onde chegaríamos. Tendo como palavras-norte 
“subjetividade”, “corpo” e “arte”, encaramos o acontecimento en-
quanto risco, certos de que trabalhar com a imprevisibilidade do 
encontro de cerca de 20 pessoas, vindas de lugares e de áreas do 
conhecimento distintos, seria mais potente do que projetarmos 
uma estrutura e indicarmos as diretrizes do seu funcionamento.

Vale ressaltar que a questão da imprevisibilidade da forma atra-
vessava todos os quatro grupos de estudos do Corpocidade 4. Com-
posto por um coordenador e dois ou três articuladores, cada grupo 
estava livre para criar a sua maneira de acontecer; reuniões pré-
vias entre coordenadores e articuladores foram realizadas, ideias 
de articulações entre as propostas dos participantes selecionados 

 UM ENCONTRO, UMA fORMA 
 [DENTRE MUITAS] POSSíVEl 

Eduardo Rocha lima
Arquiteto, Pós Doutorando PPG 
Arquitetura e Urbanismo UFBA,
 membro Laboratório Urbano e
 equipe pesquisa PRONEM
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foram expostas e refletidas – muitas possibilidades e nenhuma 
certeza estabelecida –, o encontro entre os participantes criaria a 
sua forma e daria corpo à sua produção. 

A partir das reuniões da equipe PRONEM, um ponto comum sobre 
o que viria estava explícito: os grupos de estudos não deveriam se 
constituir enquanto espaços para apresentações dos trabalhos en-
viados, fossem eles textos, cenas, músicas, fotografias, instalações, 
mapas, vídeos etc. Não nos interessava oferecer um plano de onde 
assistiríamos palestras e/ou performances. O que queríamos? 
Essa pergunta nos persegue.

Ao Grupo 1b lançamos uma proposição. Nosso local de trabalho 
era uma sala no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Ur-
banismo da Universidade Federal da Bahia com uma grande mesa 
central, cadeiras, três paredes de módulos de concreto em sua cor 
natural e uma parede inteira de portas de vidro, as quais dão aber-
turas ao jardim externo do prédio. Sobre os módulos das paredes 
de concreto, pregamos os textos enviados por todos os participan-
tes do grupo – um texto em cada módulo, impressos com letras 
grandes e em papéis tamanho A3 – e indicamos que todos nós, os 
participantes, circulássemos pelos textos, lendo-os e interferindo 
sobre eles como quiséssemos. Poderíamos escrever, grifar partes, 
desenhar, pregar post-it, anexar imagens... Expressar o que o texto 
do outro afeta em nós, essa era a nossa proposição.

Os participantes que tinham seus escritos relacionados a alguma 
produção visual ou áudio-visual logo fizeram dos módulos de con-
creto, nos quais estavam seus textos, improvisadas instalações: 
suportes foram colocados diante das paredes e sobre eles laptops e 
iPads instalados, transmitindo fotos e vídeos que se relacionavam 
com o texto ali exposto. Ao final de uma hora e 30 minutos – tempo 
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disponibilizado para que circulássemos pela sala interferindo nos 
trabalhos dos outros – fixado em cada módulo de concreto existia 
uma produção conjunta extremamente complexa, disparada por 
um texto e agora composta por palavras, riscos, cores, colagens e 
sobreposições de várias idéias e pensamentos. 

Findado este primeiro momento, sentamos em torno da grande 
mesa e então foi proposto o início do debate. Para tanto, cada par-
ticipante poderia falar sobre o seu texto enviado ao Corpocidade 
4, sendo que sua fala deveria partir das interferências dos outros 
integrantes do grupo, ali realizadas, sobre a sua proposta iniciais. 
O debate partiria não mais das questões articuladas e sedimenta-
das em cada autor-texto; nos interessava pensar as várias “obras 
conjuntas” ali dispostas e recém-configuradas. O autor tornara-se 
múltiplo e assim – desterritorializado dentro de sua pré-concep-
ção e, portanto, descentrado do “eu-artista” – estava lançado o 
desafio para que ele criasse, pela sua fala na mesa, a reterritoria-
lização do seu pensamento, agora atravessado por diversas outras 
formas de pensar.

Partir da interferência do outro sobre nós é partir de onde não te-
mos certezas estáveis, é partir de um lugar de instabilidade que pre-
cisa se fazer criativo em ato presente. Na ausência de certezas entre 
o sujeito que fala e o que escuta, o olho no olho da conversa em torno 
daquela mesa desconstruiu palestras e performances em trocas ho-
rizontais de referências conceituais e estéticas, de inquietações e 
de curiosidades, muito mais do que de ideias mirabolantes trazidas 
de longe. Variando entre participantes que bancaram a proposição 
feita ao grupo e entre alguns poucos que preferiram manter-se no 
lugar seguro de suas apresentações pré-concebidas, a conversa-es-
tudo agenciada pelo grupo perdurou por cerca de seis horas. 
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E me pergunto: como montar as quinze ou mais horas de material 
gravado? Por falta de uma narrativa linear, uma série de palavras foi 
afixada na parede do estúdio, palavras que me ocorreram durante a 
filmagem. (ALŸS, 2010, p. ) 

Como transmitir a experiência? Esta questão nada simples e ponto 
nodal da pesquisa do Laboratório Urbano, “Experiências Metodo-
lógicas de Compreensão da Complexidade da Cidade Contemporâ-
nea” (PRONEM), toma para si os holofotes e assume o centro das 
atenções no Seminário de Articulações, momento final do Cor-
pocidade 4. Com a difícil missão de compartilhar o que acabaram 
de vivenciar em cada grupo para todos os participantes do evento, 
agora reunidos em um grande auditório, os quatro coordenadores 
dos grupos de estudos ocuparam a mesa sobre o palco. Falas diver-
sas partiram da plateia e a mesa, antes de ser concluída – a qual se 
pretendia enquanto “estopim” para o debate final –, foi interrompi-
da por participantes dos grupos de estudos que não sentiram suas 
experiências contempladas pelos relatos articulados. Outras vozes 
compunham narrativas distintas àquelas vindas da mesa e, naque-
le momento, manifestaram necessidades de aparecer. O conflito 
que se estabeleceu no auditório materializou uma das principais 
inquietações que movem atualmente a construção do pensamen-
to sobre a complexidade da cidade contemporânea no Laboratório 
Urbano: a tríade conceitual experiência-sujeito-transmissão.

Como transmitir a experiência? Seguimos em pesquisa... 

NOTAS E REfERÊNCIAS 

 ALŸS, F.  Numa dada situação. São 
Paulo: Cosac Naify, 2010.
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1º encontro: Caros membros do Grupo de Estudo 1b
20 propostas de articulação compartilhadas; 
Alguns e-mails; 
Um pedido: lermos uns aos outros;
Três palavras para articular: subjetividade, corpo, arte.

Propomos a leitura de tudo por todos, com o intuito de estimular, 
ainda virtualmente, as possíveis articulações de ideias entre as 3 
palavras que nos une neste momento: Subjetividade, Corpo, Arte. 
Trabalhar com a articulação de pensamentos é a nossa proposta para 
o Grupo de Estudo. Mais do que apresentações individuais de cada 
proposta enviada e selecionada, estimulamos o debate, a troca de co-
nhecimentos e experiências para possíveis proposições a partir do 
que conectaremos. (ROCHA, 2014)

Silêncio.

 PROCESSOS DO ENCONTRAR: 
 TRANSVERSAlIDADES ENTRE 
 O VIRTUAl, O IMAGINÁRIO E AS PAREDES 

Marina Carmello Cunha
Designer de moda, mestre PPG 
Arquitetura e Urbanismo da UFBA, 
membro do Laboratório Urbano e 
da pesquisa PRONEM
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2º encontro:  Proposta de interação #1 (leia com atenção!!!)
Tática: estender o grupo ao Facebook;
Mais de 20 membros em menos de 24 horas;
Vinte propostas de articulação postadas;
Alguns movimentos de intervenção nos trabalhos dos outros.

Ali, naquela plataforma virtual, percebemos que vamos configu-
rando um grupo, um coletivo. Aparentemente, nos reunimos ali 
por afinidade. Estão entre nós três pontos em comum: a arte, a 
subjetividade e o corpo. Somos artistas, arquitetos, pesquisadores, 
psicólogos, designers, biólogos. Curiosa composição transversal de 
afetos similares. 

Ao entrar no grupo vocês verão cada proposta postada separadamen-
te. A ideia é que possamos interferir, comentar, participar, sugerir de 
diversas formas, ou seja, se a proposta de um de nossos colegas nos 
faz lembrar, por exemplo, de algum vídeo, texto ou qualquer outra 
coisa, comentamos a postagem de sua proposta lincando ao que nos 
lembrou, assim podemos iniciar discussões sobre o que foi proposto, 
já iniciando nossas articulações. (CUNHA, 2014)

Algumas provocações foram lançadas sobre as postagens de alguns 
participantes. Provocações nossas (Thais Portela, Eduardo Rocha 
e eu estávamos à frente dessa “brincadeira” como coordenadora e 
articuladores, respectivamente) ou deles próprios, que acenderam 
certa agitação no grupo. Vi ali a necessidade do desapego para que 
as discussões pudessem gerar outros pensamentos e caminhos. 
Estar apegado à própria escrita seria ter a necessidade de comba-
ter qualquer crítica, intervenção ou sugestão do outro. Mais ainda, 
a necessidade de manter-se e relacionar-se dentro de um espaço 
seguro e previsível. 
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Mas, não à toa, entre conversas atravessadas em uma postagem, 
um dos participantes sugere a leitura de um texto de Jacques Ran-
cière intitulado “O Dissenso”, recomendando-o como leitura para 
crescer a discussão de uma das articulações. É sugerido que ele 
poste este texto no grupo para que todos possam ter acesso. O dis-
senso é então materializado ali em texto, ainda que virtualmente. 
Disso falaremos mais a diante.

Entre as trocas virtuais, algumas intervenções inesperadas e algu-
mas postagens imprevistas iam surpreendendo o encaminhamen-
to de nossos estudos e, na tentativa de fazer com que as discussões 
propostas pudessem nos ajudar com o planejamento do nosso 
terceiro encontro, foi lançada a pergunta “O que vocês entendem 
ser um grupo de estudos dentro de um encontro? E como vocês 
gostam de estudar?” (Thais Portela em postagem no grupo). Nas 
cinco breves respostas, algumas pistas: compartilhar questões e 
temas comuns; provocar/disparar questões; problematizar os tex-
tos apresentados, buscando suas fragilidades e possíveis supera-
ções; buscar uma conectividade, provocar paixões; gerar questões 
pontuais sobre as propostas; partilhar mundos; ler juntos em voz 
alta; acessar memórias; ouvir canções; promover os encontros 
ampliando as possibilidades e potencialidades das propostas; rela-
cionar leituras com outras referências bibliográficas, imagéticas, 
ações e afins.

O processo até ali tinha sido o reconhecimento de área. Buscá-
vamos encontrar pontos convergentes entre as propostas para 
posteriormente pensar no funcionamento de nossa dinâmica du-
rante o Corpocidade 4, tentávamos fazer com que os proponentes 
já chegassem ali com leituras prévias dos colegas, com sugestões 
para trocas, proposições teóricas que provocassem discussões e 
ligações de pontos comuns.
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Até o momento, tínhamos apenas a virtualidade e a imaginação. 
Não sabíamos exatamente quantos membros teríamos, se esta-
riam de corpos dispostos à troca, se teríamos tempo e espaço para 
tentar uma dinâmica mais profunda e que ultrapassasse os antigos 
moldes de outros eventos acadêmicos, que configuram-se em apre-
sentações seguidas de comentários rasos, onde as articulações não 
cabem efetivamente. Não queríamos apresentações, por isso elas 
já foram feitas através da plataforma virtual. Nosso planejamento 
se baseava em nossa imaginação de como seria o momento. A ima-
gem que tínhamos do futuro ilustrava nossas duas tarde de trocas 
no Corpocidade 4.

3º encontro: As paredes falam em desapego
Alguns corpos;
Vinte propostas de articulação coladas na parede;
Desapego e intervenção.

E estes acessórios todos: as plataformas, a virtualidade, as táti-
cas do encontro, todo o mistério e o romantismo do imaginário, se 
desfazem mesmo somente ao se fazerem as linhas desprendidas 
de cada palavra dita em roda. Olho a olho, corpo a corpo. Cada um 
tensionando sua linha, amarrando o outro. Tudo aparece mes-
mo quando o corpo e a voz se fazem: o ego, as sutilezas, os abra-
ços (mesmo que com os olhos) e o dissenso. O corpo a corpo ali é 
fazer cidade. É então no encontro físico que Rancière reaparece 
com palavras certeiras: “O dissenso coloca em causa, ao mesmo 
tempo, a evidência do que é percebido, pensável e executável, e a 
partilha entre aqueles que são capazes de perceber, pensar e modi-
ficar as coordenadas do mundo comum” (RANCIÈRE, 2008 apud  
MARQUES, 2011, p. 32). Para ele, as “cenas de dissenso” consti-
tuem-se quando ações de sujeitos irrompem e provocam rupturas 
no comum ou evidente, para desenhar uma nova “topografia do 
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possível” (MARQUES, 2011). Naquela sala ajardinada, dentro da 
Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia, espe-
rávamos encontrar o comum, os pontos de encontro, os lugares de 
igualdade teórica e discursiva, coisa que se fez real em muitos mo-
mentos, mas foi contrariada em muitos outros onde encontramos 
a diferença de pensamento, o susto e a resistência à fala trazida 
pelo outro. Nesses momentos onde se tensionavam as linhas é que 
surgiam as discussões mais acaloradas e as descobertas de novos 
caminhos de pesquisa.

No primeiro momento, quando pedimos que todos intervissem 
nos textos colados nas paredes da sala sem conhecer pessoalmen-
te seus autores, vimos canetas vermelhas, riscos, perguntas, cora-
ções que remetiam às simbologias dos meios virtuais, sugestões de 
referências, provocações. A regra era desapegar-se de seu próprio 
texto e opinar nos outros se quisesse. Se estive atenta, vi todas as 
mãos incidirem traços sobre as folhas alheias, não houve mão que 
não interferisse nas propostas de articulação.

Essas linhas que se formavam entre papéis e falas se emaranha-
vam, se somavam, se juntavam ou se rompiam, se distanciavam, 
se desfiavam. O Corpocidade é um encontro que fala de cidade, de 
urbano e de corpo.  

Fica claro nesta sala, na qual o desapego é ordem e a intervenção 
opcional, que o ser urbanista dos recortes modernistas está pre-
sente (deixará de estar?). Colocar-se é de completa importância, 
mesmo que esse se colocar afete o outro de forma tal que o atinja 
ferozmente. Subjetividade, corpo e arte? Dissipam-se e misturam-
se. As articulações se dão tantas vezes apenas entre duas dessas 
palavras e outras tantas entre nenhuma delas que em certo mo-
mento das discussões já nos perdemos entre as boas histórias de 
pesquisas e encontros teóricos. 

SUBJETIVIDADE CORPO ARTE     135 



Fechamos nosso encontro na sala ajardinada com uma série de pa-
lavras que nos uniam, porque de certa forma, mesmo o dissenso 
sendo um intenso produtor de vida, é no comum que ela se crista-
liza e mostra seus contornos mais claros.

4º encontro: De volta à virtualidade e à imaginação
Algumas trocas continuam através da plataforma Facebook;
As memórias viram imaginação;
Outras palavras.

Processo; Leitura prévia  ? apresentação e discussão em roda; en-
contro(s); ligações; cruzamentos; afinidades/diferenças; urbanis-
mo; sujeito/subjetividade; cidade(s); o quanto se aprofunda em 
conceitos; o quanto se interessa por boas histórias; uma trama, 
várias linhas que se cruzam, se aproximam, se distanciam; rizoma.

O tempo passa também pelos pensamentos, as imagens consoli-
dadas enquanto memória já se transformam em inventividade e 
imaginação. O momento ocorrido já não se repete e os fragmentos 
do lembrar se confundem ao puxarmos os fios da memória. Assim, 
surgem novas palavras, novas reflexões, novos pontos frouxos ou 
ajustados. Assim, com o que nos resta mentalmente, criamos esse 
texto seguindo a memória dos processos de constituição do encon-
tro. A tentativa de fazê-lo de modo diferente (diferente de quê?), 
de fazer dos estudos um grupo, um coletivo, um corpo. O deparar 
com as diferenças, com as expectativas pelo padrão, pelo falar de 
si, pelo trazer os detalhes de cada processo pessoal. Vejo ali, no en-
contro dos corpos, um retrato do espaço urbano.  

E no fim, resta uma colocação virtual: Como conseguir meu certi-
ficado?
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