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entre uma estrela/ e um vagalume/ põe-se o sol

entre uma estrela/ e um vagalume/

flutuam nuvens e construo, às vezes,

paraquedas, balões ou escafandros1

arrar por transversalidades é um ato que reconhece 
a translação, a transição, o transitório, a transgressão 
como condições implícitas do conhecimento. Não 
ignora que diferentes corpos – palavras, imagens, 
sons, uma montanha, ritmos, cores, uma maçã, o 
odor do urucum, uma janela, dispositivos construí-
dos, as cidades e suas ruínas, um guarda-chuva, uma 
estrela ou um vagalume – são, em sua concretude ou 
virtualidade, potencialmente, afetações que colidem 
e tangenciam corpos em seus caminhos, em suas 
pausas, em sua ascensão ou queda. 

Narrar-fazer transversalmente é pensar a partir 
de comuns, rompendo os limites de existências 
individuais e, ainda, as fronteiras entre espécies, 
as definições restritas, os campos epistemológicos 
estanques. É pensar o que separa, o que é mais 
facilmente discernível, mas, sobretudo, o que atra-
vessa, une, compõe ou aproxima e carece também 
de discernimento e imersão. É tentar reconhecer 
os inúmeros desvios que atravessam o gesto de todo 
aquele que pretende recolher e amalgamar os sinais 
esparsos que lhe afetam e que, em um ímpeto, quer 
fazer comum em suas fabulações.

N
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É um modo de insistir em dizer que o trabalho do historiador – 
tanto quanto do arquiteto e do urbanista –, em seu movimento 
interpretativo, é atravessado por passagens e deslocamentos de sen-
tidos. É atravessado por nebulosas de associações, nexos, versos e 
reversos – em relação aos quais seu próprio ato, as próprias questões 
que o interpelam se deslocam, se transformam, o transformam, lhe 
transforma no contato com outros corpos. É assumir o entrecruza-
mento de temas, permitindo múltiplos se tocarem, se entrelaçarem 
em planos heteróclitos e de diferentes camadas, com variantes e 
variáveis, estabilidades e instabilidades, fugas, pausas, densidades. 

Na natureza, não existem linhas retas. São inúmeros os que com 
suas culturas, com suas obras, com suas investigações – elas mesmas 
desvios – nos lembram disso em diferentes tempos, espaços, situações. 
Georgiana Houghton, por exemplo, artista inglesa e de percurso sinuo-
so, tendo vivido também nas Ilhas Canárias e na França, vem atraindo 
interesse, atualmente, por sua condição feminina e por suas pinturas. 
Houghton, em tempos de visões empiristas e positivistas crescentes, 
lutava à época para, ao seu modo, chamar atenção para o que, mesmo 
invisível, emerge como questão, como tema, como problema que se 
impõe e se manifesta como presença e pensável. (ALTHAUS, 2019) 

Embora habituada aos espetáculos de fantasmagorias que se tornaram 
moda no século XIX ou à passagem do invisível ao visível da fotografia 
em seus inícios ou, ainda, às sessões espíritas, a pintora surpreendeu, 
em 1871, a crítica londrina, que mostrou reservas diante das suas telas 
abstratas. As imagens, ainda que oníricas dos pré-raphaelitas, eram 
mais “realistas” e, portanto, mais aceitáveis do que as linhas de forças 
que passavam a habitar as suas telas em seus diálogos, que, além do 
mais, resultavam de aparições de “amigos invisíveis”, desestabilizando, 
assim, radicalmente, qualquer ideia de real. 

O acumular da série de linhas abstratas de Houghton, ou, mais 
tarde, o registro apenas de cores, planos, palavras de outros artistas, 
faz emergir um desejo ao mesmo tempo de suspensão de sentidos 
já naturalizados e de falta de sentido, sublinhando uma dimensão 
imanente que colapsa qualquer “real” que, assim, está aí como pausa, 
como possibilidade de metamorfose.
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Os trabalhos de Victor Stoichita (1997) sobre a história da ideia de 
sombra e sobre o Quadrado preto de Malevich – que poderia ser tam-
bém sobre o branco – somados aos de Marc Berdet (2013) sobre as 
fantasmagorias da cidades-capitais benjaminianas e sobre os “acasos 
objetivos” dos surrealistas, ou ainda os de Clément Rosset (2006) 
sobre a própria fotografia e a ideia de verdade, auxiliam a reconhecer 
essa busca de deslocamento de sentidos prévios. São obras que in-
terrogam as ideias de representação e de mimesis como cópia e que, 
no chamado “Ocidente”, nem mesmo o hiper-realismo das naturezas 
mortas barrocas e dos primeiros panoramas de cidade ou as telas 
abstracionistas, surrealistas e as instalações, vídeos e performances 
de tantos artistas parecem conseguir deslocar. 

Ainda hoje, veem-se com desconfiança práticas culturais, ocidentais 
ou não, nas quais a ideia de vozes invisíveis irrompem no presente, 
desestabilizando o cotidiano para fazer vê-lo ou para transformá-lo. No 
entanto, em uma cultura ocularcêntrica, não só os campos artístico 
e científico nos dão, sobretudo nas últimas décadas, cada vez mais 
exemplos de uma desejável atenção aos desvios, ao que não se vê, 
mas também povos e formas e cultura que nos são contemporâneas.

Para os indígenas do povo mebengokré, por exemplo, a mesma palavra 
“Mekaron” é usada para designar os espíritos dos mortos, mas também 
é usada para imagens. O prefixo caracteriza coletividade e “Karon” 
denomina alma, duplo, espírito. Os indivíduos são constituídos de 
uma dimensão material, o corpo (î), e outra etérea, a alma (karon). Os 
mekaron, “sempre saudosos e rondando as aldeias, as roças e os rituais, 
estão sempre à busca de novos karon que lhes façam companhia”. 
(COHN, 2010, p. 98-109)

O karon de qualquer pessoa pode se ausentar por um período de tem-
po, e é isso que permite que ela sonhe, por exemplo, e pode também 
aparecer em outro lugar. Vê-se o mekaron e ele se desloca, mas ele não 
tem autonomia e se move com o vento. As imagens, mekaron, “não se 
referem à realidade a partir de um discurso sobre ela. Elas fazem ver 
a realidade ao mesmo tempo em que levam a realidade para outro 
lugar”. (MADI DIAS, 2011, p. 100)
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Já para os yanomami:

Todo ente possui uma ‘imagem’ (utupë a, pl. utupa pë) do tem-
po das origens, que os xamãs podem ‘chamar’, ‘fazer descer’ 
e ‘fazer dançar’ enquanto ‘espírito auxiliar’ (xapiri a). Esses 
seres-imagens (‘espíritos’) primordiais são descritos como 
humanóides minúsculos paramentados com ornamentos e 
pinturas corporais extremamente luminosos e coloridos. Entre 
os Yanomami orientais, o nome desses espíritos (pl. xapiri 
pë) designa também os xamãs (xapiri thë pë). (KOPENAWA, 
2015, p. 778, grifo do autor)

Em livro recente, Kopenawa descreve esse processo de transforma-
ção em xamã, tornar-se outro, sair de si para estar com os xapiri, os 
espíritos:2

[...] os xapiri vieram juntar novamente os pedaços de meu 
corpo que haviam desmembrado. Porém recolocaram meu 
torso e a minha cabeça na parte de baixo de meu corpo e, ao 
inverso, minha barriga e minhas pernas na parte de cima [...] 
Reconstruíram-me às avessas [...] Também trocaram minhas 
entranhas por vísceras de espíritos, menores e de um bran-
co deslumbrante, enroladas com delicadeza e cobertas de 
penugem luminosa. Depois substituíram minha língua pela 
que tinham consertado, e fixaram em minha boca dentes 
tão belos quanto os deles, coloridos como a plumagem dos 
pássaros sei si. Também trocaram minha garganta por um 
tubo, que chamamos purunaki, para eu poder aprender a 
cantar seus cantos e a falar com clareza. Esse tubo é a laringe 
dos espíritos. É dele que vem o sopro de suas vozes.  É uma 
porta pela qual nossas palavras podem sair belas e direitas. 

[...] Então, assim que eles recompuseram as partes de meu cor-
po, meu pensamento começou a desabrochar de novo. Senti-me 
acordar, imerso no perfume forte da tinta de urucum com que 
me tinham pintado e na fragrância de suas plantas mágicas 
yaro xi e aroari. A tropa dos xapiri recém-chegados permanecia 
junto a mim, todos imóveis, no brilho de seus adornos mag-
níficos [...]. (KOPENAWA, 2015, p. 174-175, grifo do autor)
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Embora cada vez mais se estude sobre o papel da imaginação no 
campo científico, desconfianças, quando não graves preconceitos, 
perduram porque não é simples falar de qualquer prática em que a 
imaginação está em ação, tecendo “relações íntimas e secretas” das 
coisas, tecendo “correspondências e analogias”. (DIDI-HUBERMAN, 
2003) Diante de visões do conhecimento que investem mais nas cer-
tezas, nos fins e nos sistemas fechados do que no exercício da dúvida 
e do que é possível pensar, pode ser perigoso o exercício, ainda que 
atento e crítico de si, de um movimento contínuo de interrogação e 
de construção, desconstrução, reconstrução de sentidos, em meio a 
desvios e inclinações permanentes. 

Desde os anos 1960, Lynn Margulis, em um movimento de baixo 
para cima, passou a desenvolver a ideia da Terra como vasto mundo 
simbiótico. Ao lado de James Lovelock, este observando a existência 
de vida em Marte em seus estudos para a Nasa e, portanto, de cima 
para baixo, os dois desenvolvem a ideia de uma hipótese para a vida 
na Terra quebrando pouco a pouco a ideia de bióticos e abióticos – a 
chamada Hipótese de Gaia. (LOVELOCK; MARGULIS, 1974) Esse 
termo gera resistência, tanto por remeter a uma referência mitológica 
quanto pelas personalidades controversas dos dois cientistas, mas 
não inviabiliza a urgente atenção para microelementos e galáxias, lá 
onde existe vida no planeta. 

Vivemos no “terrestrial”, como chama Latour (2018), onde tudo se 
conecta, tudo está entrelaçado, ou, como Gilbert Scott, que brincou 
com o título do próprio livro de Latour, sublinha: “nunca fomos 
indivíduos”. (SCOTT; SAPP; TAUBER, 2012) Somos como líquens, 
holobiontes (SCOTT; TAUBER, 2016), e a vida não está no meio am-
biente, ela é produzida incessantemente por ele.

Essa íntima interrelação de tudo aquilo que somos feitos com o que 
nos cerca vem sendo explicitada de diferentes formas por autores 
extremamente diversos e às vezes tão próximos, começando por 
Ailton Krenak (2017), por exemplo, quando escreve: “Talvez a gente 
esteja muito condicionado a uma ideia de ser humano e a um tipo de 
existência. Se a gente desestabilizar esse padrão talvez a nossa mente 
sofra uma espécie de ruptura, como se caíssemos num abismo”. É ele 
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ainda que pergunta: “Quem disse que a gente já não caiu? [...] Talvez 
o que a gente tenha que fazer [também] é descobrir um paraquedas. 
Não eliminar a queda, mas inventar e fabricar milhares de paraque-
das. Paraquedas coloridos, divertidos, prazerosos”. (KRENAK, 2017)

Teme-se a própria queda, teme-se a própria experiência do infini-
tamente aberto, da desmedida, tão meditada pela Naturphilosophie, 
como nos lembrava Gusdorf (1985) ou, mais recentemente, Le Blanc, 
Margentin e Schefer (2003). Mas essa queda, antes de tudo, corre 
nas veias dos corpos híbridos de parte dos primeiros americanos que 
a conhecem – brasileiros barrocos, ameríndios, afro-americanos –, 
filhos da floresta e de cidades desterradas. Corre nas veias de todos 
aqueles que, diante da crise violenta dos alargamentos dos mundos, 
anteviram e anteveem fragmentações, amálgamas, novas diásporas e 
recomposições, convidando-nos a subverter e alargar as visões domi-
nantes de ciência, de conhecimento, de arte, de história.

De todo modo, como vimos, nos quadros de Houghton, a imaginação 
pode evocar em cada linha, cada traço, percursos de vida, de pesqui-
sas e buscas, histórias de indivíduos e de grupos que se juntam para 
depois se separar. Ou ainda movimentos de pássaros, de abelhas, de 
águas-vivas, de mosquitos, lembrando que as semelhanças dos hu-
manos com outras formas de vida são muito mais impactantes que 
as diferenças. Virginia Woolf, em seus escritos entre 1925 e 1930, 
também deixou vestígios dessa ação molecular que intensifica, em 
um momento, o alargamento do mundo, fazendo-o existir em sua 
multiplicidade e unidade como experiência: “saturar cada átomo, 
eliminar tudo o que é resto, morte e superfluidade”. (WOOLF, 1980, 
p. 209) A íntima conexão entre corpos visíveis e invisíveis, durante 
vastos períodos de tempo geológico, deveria inspirar admiração, não 
repulsa (MARGULIS, 1999); contato e imersão, não afastamento. 

Esse movimento de trânsito e afetação entre as coisas também foi 
explorado por artistas que buscaram explorar não o acumular, mas 
o subtrair, a busca de um máximo de vazio – seja pelo excesso de luz, 
o branco, seja pela sua ausência, a obscuridade da noite –, fazendo 
ruir a fixidez das ideias feitas, dos símbolos, da representação como 
cópia. São gestos que sublinham, por sua vez, a presença e ao mesmo 
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tempo a ausência, o trânsito, e, portanto, não mais descrição ou 
representação, mas ato e processo que emergem no que se faz saben-
do-se dissolução: a narração, a escrita, o traço, a grafite. Outros ainda 
exploraram nem o branco, nem o preto, mas as zonas nebulosas de 
cinzas, de matizes de branco, de preto, de luz e de sombras.

O escritor Victor Hugo, tão próximo dessa sensibilidade romântica, 
barroca, americana e moderna,3 feita da multiplicidade, do fragmento, 
do efêmero e da imbricação da vida, escreve:

É impossível figurar o que é essa aderência, o que é essa 
imanência. [...] Aqui, [ela] trabalha por antítese, ali por 
identidade. [...] Aqui exuberância de harmonia, ali excesso 
de caos. [...] As ondulações da vitalidade são tão ilimitadas e 
tão indefinidas quanto os reflexos da água. Elas se esmaltam, 
se enlaçam, se desenlaçam, se reenlaçam. As zonas da realidade 
universal se torcem, acima e abaixo de nosso horizonte, em 
espiral sem fim. [...] Tudo resiste, tudo adere. (HUGO, 1865-
1869 apud DIDI-HUBERMAN, 2003, p. 133)

A mise en abîme da estabilidade do “real e de sua representação”, da 
estabilidade em relação ao campo da experimentação e do conheci-
mento se dá de diferentes modos. Essa operação, esse trabalho crítico, 
de natureza poética reflexiva, insiste em mostrar a indeterminação 
– das imagens, dos saberes, das formas, dos textos, sublinhando-os 
como possibilidades infinitas de todas “as imagens do universo, que 
esperam para serem investidas” (STOICHITA, 1997), daí seu caráter 
exploratório e aberto. Daí a exacerbação do olhar, dos desvios e da 
crise. (PEREIRA, 1991, 2000)

Contudo, Hugo ao mesmo tempo também expõe de forma contun-
dente o esforço e o cuidado que sustentam qualquer tentativa de 
compartilhamento na construção de mundos comuns. Isso significa 
dizer que colocar em abismo não é apagar, silenciar, mas simplesmente 
levar qualquer significado, qualquer verdade ao paroxismo da crítica, 
para que daí emerjam os seus limites, mas também o desejo e a dúvida 
que atravessam a própria busca do conhecimento em um momento 
efêmero de lucidez. (PEREIRA, 1988, 1991)
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Essa operação, evidentemente, perpassa tanto os dispositivos arqui-
tetônicos quanto todas as forças que mobilizam as ideias e ações 
de cada um, convidando a uma imersão com os demais corpos em 
presença – o passado dos historiadores, o vir a ser dos arquitetos, 
a desterritorialização da dança, da música, dos filmes e das ficções 
científicas. 

A atividade poética contemporânea, mais uma vez – como fez em 
seus grandes momentos de ressignificação –, se aproxima e atraves-
sa os elementos desviantes e dispersos nos diferentes campos do 
conhecimento e que são um convite a esse salto às intensidades da 
atenção e da imaginação. Emma McNally (2014), próxima de um 
pensar por nebulosas, no qual a ideia de transversalidade é apenas 
um modus operandi, atualiza as imagens de pensamento exploradas 
nos anos 1920-1930 sobre o branco. Aos nossos olhos, se embrenham 
nas obras de McNally aspectos da densidade cultural da experiência 
barroca americana – radicalmente híbrida, nômade e movida pela 
dúvida – ou ainda da Naturphilosophie romântica, que teorizou em 
palavras diferentes aspectos de sua poética – de crise e de atopia. 
(PEREIRA, 2004)

No trabalho de McNally (2014), o grafite e o movimento da mão 
investem as zonas opacas, desenhando as cartas “astronômicas, ana-
tômicas, topográficas e topológicas” para fazer emergirem apenas o 
gesto e o processo como fenômenos.  

A grafite é um meio que se presta [...] a essa prática rítmica 
de fazer e desfazer. As densas áreas de grafite atuam como 
motores no desenho, emitindo sinais escuros de perda, desejo, 
saudade, separação, alcance – são o material ‘calor’. Também 
gosto de pensar no carbono – um material que é isolante e 
condutor – em diferentes estados: carvão, diamante, fumaça, 
óleo preto; assim como a água em todos os seus estados: gelo, 
neve, névoa, chuva, vapor. Desejo que os trabalhos sejam 
campos sonoros de grafite: vibrações, oscilações, afirmações 
e hesitações multivariadas, mas também cheias de silêncios, 
vazios, fantasmas, resíduos e restos. (MCNALLY, 2014)
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René Magritte talvez tenha sido um dos pintores que mais tenha ao 
longo da vida trabalhado, explícita e quase didaticamente, com o senti-
do, o não sentido/non sense e, sobretudo, com a suspensão do sentido 
das coisas no movimento reflexivo. Ele anotou em um rascunho, em 
1936, sobre esse tema: “Para o pensamento o único valor é o Sentido. 
Pensar o sentido é se libertar das ideias ordinárias, quase ordinárias, 
extraordinárias [...]”. No entanto, completava: “A busca do sentido 
é a busca do mistério… Todos os seres são misteriosos. A potência 
do pensamento se manifesta desvelando, evocando os mistérios dos 
seres que nos parecem, por erro ou hábito, familiares”. (MAGRITTE, 
2012, p. 131-133) Como para Hugo, Aragon (1926, p. 80-81), no 
campo das palavras, também faria pulsar com igual intensidade as 
anotações que Magritte desenvolverá em seus embater na pintura:

O vício denominado Surrealismo é o emprego desregrado e 
passional estupefaciente da imagem, ou melhor, da provoca-
ção sem controle da imagem por ela mesma e por aquilo que 
ela acarreta, no domínio da representação, de perturbações 
imprevisíveis e de metamorfoses: isso porque cada imagem, 
todas às vezes, nos força a revisar todo o Universo. 

O trabalho de pesquisa de Magritte faz com que, ainda hoje, em 
seus quadros – seus pensamentos em imagem ou suas imagens de 
pensamento –, imagens e palavras sofram uma pausa, uma ruptura. 
Perdem seus usos naturalizados e tornam-se só palavras, só imagens, 
só pensamento possível sobre o impossível, sobre o enigma, sobre o 
mistério, sobre o prodígio da vida. Para tal, é preciso treinar um olhar 
que, para ver além, precisa desfocar. Borrar os limites daquilo que 
se olha. Tornar nebuloso o que parecia óbvio, cristalino. Preparar-se 
para tempestades. 

Quem viveu os anos 1990 certamente lembra de uma série de livros 
que foi febre naqueles tempos criada por Baccei e Smith (1993).4 
Traziam “imagens tridimensionais” coloridas, compostas por pontos 
de aparência desordenada. Para ver essas imagens tridimensionais 
“escondidas” nas imagens-base – aquelas impressas nas páginas dos 
livros –, não eram necessários óculos de lentes coloridas ou algum 
dispositivo eletrônico. Era apenas necessária a disposição de olhá-las 



470

N EBULOSAS DO PENSAM EN TO URBANÍSTICO  MODOS D E  NARRAR

de um modo diferente, com olhos capazes de estabelecer nexos com a 
experiência vivida, distante dos hábitos lógicos, da atitude utilitária. 
Olhar transversalmente, desfocando o olhar, convida a que imagens 
sejam como excedentes de estados perceptivos e passagens afetivas 
do vivido.

Falando sobre uma de suas telas, Magritte (2012, p. 132) escreveu 
em 1936:

Pensei reunir a imagem de uma locomotiva à imagem de uma 
chaminé em um momento de ‘presença de espírito’. Entendo 
assim esse momento de lucidez que ‘nenhum método [nele mes-
mo] faz emergir... É próprio do espírito saber que existe mistério’.

Essa “presença de espírito” – esse corpo em estado de máxima presen-
tificação e coimplicação com aquilo que o afeta e sente recompô-lo 
ao penetrá-lo, como talvez disséssemos hoje – se manifesta para ele, 
pintor, por imagens; para Bergson, por ideias; para Proust, Hugo ou 
Aragon, como vimos, pelo texto. (MAGRITTE, 2012)

Dito de outro modo, independentemente daquilo que move cada um:

A imagem é uma criação pura do espírito. Ela não pode nascer 
de uma comparação, mas da aproximação de duas realidades 
mais ou menos distanciadas. Quanto mais as relações entre as 
duas realidades aproximadas forem longínquas e justas, mais 
forte será a imagem – mais força emotiva e realidade poética 
ela terá. (REVERDY, 1918 apud BRETON, 1988, p. 324)

Para transitar entre o que é a multiplicidade e o que se pode propor 
como sentido e, quiçá, como um significado comum, são necessárias 
uma certa arte das analogias e a faculdade de buscar também seme-
lhanças. Nesse sentido,

O que conta é esta faculdade de fazer proliferarem as seme-
lhanças até que surja algo como um ritmo [...]. A proliferação 
das semelhanças está ligada ao quimérico, e mesmo ao alu-
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cinatório ou à desmedida hipocondríaca; mas o reconheci-
mento dos ritmos depende de uma sensibilidade particular 
às saliências e às pregnâncias, isto é, às morfologias objetivas. 
(DIDI-HUBERMAN, 2003, p. 123)

Breton e Victor Hugo chamam atenção para movimentos complemen-
tares no ato interpretativo do historiador, do arquiteto, do urbanista. 
Atentar para semelhanças e, certamente, buscar e fazer emergirem 
as singularidades, as diferenças. Demorar-se também sobre elas. 
Interrogá-las. No modus operandi do fazer-narrar por transversalida-
des, as cronologias funcionam como algo que não só atenta para a 
diferença entre “realidades”, porque são indícios de declinações, de 
desvios, mas ao mesmo tempo buscam semelhanças e rearranjos e 
vão (re)construindo nuvens necessárias para qualquer partilha. 

Para o historiador, como para o pintor, a narrativa histórica é um 
observatório do tempo e da experiência dos “seres que se reproduzem 
e que são reproduzidos”, que, como dirá ainda Georges Bataille (1957, 
p. 45), não só são distintos entre si, como também separados “por 
um abismo, por uma fascinante descontinuidade”. Mas, para o his-
toriador de cidades e do urbanismo, talvez esteja nisso seus desafios.

A escrita da história, particularmente daquela que pretende dizer 
a cidade, é um agir que também exige um sair-se de si, que é o que 
constitui cada um e, no caso, cada historiador. Para aqueles que 
pensam a questão identitária como algo fechado e não como cons-
truções sociais, isso pode ser considerado paradoxo. Pensa-se aqui 
que o historiador constrói sua identidade entendida não como algo 
dado ou um fundamento de si, mas a partir do campo aberto de suas 
próprias buscas – o abismo evocado por Krenak. São os desvios, as 
suas entregas às dúvidas, às hipóteses e aos ensaios que lhe consti-
tuem passo a passo como singularidade e cultura em seu trânsito, 
entre a diferença e a repetição, e em suas transgressões, entre o que 
se sabe e não se sabe, o que se lembra e o que se esquece, entre o 
que o tangencia e o que entra pelos seus olhos, pelos seus poros e 
o conforma como corpo, como carne, como cólera, como vontade, 
como desejo, como limite. 
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Nas narrativas historiográficas que levam em conta a queda – evoca-
da também por Krenak –, tenta-se o encontro do ponto comum na 
aesthesis. Unem-se, em algum momento, uma forma de ciência que 
não busca supremacias e poéticas5 que procuram dissolver os “aspec-
tos” nos “meios”. Isto é, uma forma de historiografia que é poética, 
ao pensar, em primeiro lugar, não em definir o que se vê (aspectos), 
mas em afogar-se no que se olha (meios) (DIDI-HUBERMAN, 2003), 
construindo nebulosas de sentidos passíveis de compartilhamento.

“Quando o invisível se torna visível, o olho demora a acos-
tumar”. (PI, 2017) 

No movimento quotidiano das cidades americanas brasileiras, Luiz 
Antonio Simas, estudioso do samba, lembra também desse mo-
mento de abismo, de síncope, da dissolução da individuação e da 
descontinuidade de si e de extasis, do qual fala Bataille a propósito 
do erotismo. Esse momento é também tão forte em diferentes rituais 
religiosos – seja dos povos africanos ou ameríndios, seja das experiên-
cias místicas do mundo barroco e, ainda, de certo modo, presentes 
nas grandes festas coletivas no Brasil, sobretudo no Carnaval. Simas 
(2019, p. 27) resume:

Educados na lógica normativa, somos incapazes de atentar 
para culturas que subvertem ritmos, rompem constâncias, 
acham soluções imprevisíveis e criam maneiras de preencher o 
vazio. [...] Precisamos morar na encruzilhada [...] com a ousadia 
dos surdos de terceira em baterias de escola de samba. [...]

O samba é um ritmo de compasso binário [...] O surdo de 
terceira é exatamente aquele que [...] ao contrário da previsi-
bilidade dos outros [...] desenha um ritmo cheio de síncopes, 
quebrando a sensação de normalidade da conversa entre o 
surdo (de primeira) de marcação (grave) [...] e o de segunda 
de resposta (menos grave). O surdo de terceira [...] ocupa por 
isso mesmo o papel de Exu na cosmologia iorubá, de Aluvaiá 
entre os congos e de Legba entre os fons: ele brinca com o 
que é previsível, desnorteia, faz o inusitado. 
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Morar nas encruzilhadas, aprender a entrar e sair do vazio, ouvir 
o surdo de terceira entre o controle e niilismo – eis o desafio do 
historiador, de qualquer um. Não esquecer da encruzilhada. Mas, 
no jogo plural, que implica a ideia de existência compartilhada de 
mundos, as encruzilhadas são posições ou pontos nos quais perguntas, 
identidades e alteridades se anulam e se redefinem, tomam desvios; 
redefinem-se os vestígios, buscam clareiras e atravessam florestas 
densas de microelementos invisíveis nos territórios sem mapas que 
são, de fato, os mundos dos viventes. Para Michel Serres (2018,                                  
p. 167), “o eu é um corpo mesclado: constelado, manchado, zebrado, 
tigrado, ocelado, mourisco, ao qual a vida vai se ajustar”. 

Reconhecendo os corpos heteróclitos que cada qual reúne, não há 
possibilidade de definir o ato de narrar por transversalidades. Ele 
se experimenta. Ele atualiza passados e propõe futuros possíveis no 
seu profundo hoje.

O desfOcar cOmO técnica: (re)cOnstruindO                      
paraquedas, balões, escafandrOs

Se eu pudesse trincar a terra toda 
E sentir-lhe um paladar, Seria mais feliz um momento... 
Mas eu nem sempre quero ser feliz. 
É preciso ser de vez em quando infeliz 
Para se poder ser natural…
(CAIERO, 1946)

Precisamos desfocar o olhar para apreender, ao mesmo tempo, mais 
de uma camada. Aprender a sair e entrar em estados perceptivos. 
Partir para se encontrar e ir mais longe ainda ou, talvez, mais perto.6 
Extrapolar os limites das formas, dos sujeitos, dos objetos. Como faz 
o ar. Para Coccia (2018):

o que nos contém, o ar, se torna conteúdo em nós, e, inver-
samente, o que estava contido em nós se torna o que nos 
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contém. Respirar significa estar imerso num meio que nos 
penetra com a mesma intensidade com que nós o penetramos.

Pensar respirando, pensar por aquilo que distingue, mas também por 
aquilo que une, pelo que potencializa e despotencializa.

Para se mover embaixo d’água, com auxílio de cilindro de ar compri-
mido, é necessário controlar o encher e esvaziar os pulmões. Foi assim 
que Chair Davies (1995) criou a interface da obra em realidade virtual 
Osmose.7 Apesar de Osmose ter sido montada e apresentada cerca de dez 
vezes, pela última vez, em 2003-2004, recebeu mais atenção no campo 
da arte-mídia que qualquer outro trabalho. Provavelmente porque 
muitos ambientes de realidade virtual reduziam e ainda reduzem o 
observador-participante a um olho desencarnado dentro de um espa-
ço cartesiano geralmente vazio. Em Osmose, a interface se ajusta no 
tórax do visitante e utiliza a inspiração e expiração como input para 
o movimento, obtido também pela inclinação do corpo. Assim, é 
possível atravessar mundos, indo do espaço-código para o textual, para 
as folhas, florestas, para a fina película de Gaia. É como se permitisse 
furar limites e passar de um Umwelt para outro. (UEXKULL, 1957)

Pode-se dizer que Osmose atualiza, de certo modo, questões que não 
queriam deixar esquecer os editores de Lucrécio no Renascimento 
e que os povos das florestas e das savanas ensinaram a quem quis 
aprender no Ocidente. Questões exploradas por Spinoza e o barroco 
e teorizadas pela Naturphilosophie e os românticos. Enfim, questões 
como as que releram nietzschianos, proustianos, bergsonianos, sur-
realistas, alguns modernos e contemporâneos e, como vimos, todos 
aqueles que “têm olhos para ver”.

Pesquisas recentes confirmam que tudo que é vivo emite uma bio-
luminescência muito sutil, os chamados biofótons: fótons8 de luz 
na faixa ultravioleta e de baixa visibilidade. Biofótons já haviam 
sido observados pelo embriologista russo Alexander Gurwitsch na 
década de 1920. Na época, seus experimentos o convenceram de que 
eles tinham um efeito estimulante na divisão celular. Na década de 
1970, Fritz-Albert Popp e seu grupo de pesquisa na Universidade de 
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Marburg provaram a emissão espectral e, desde então, pesquisas vêm 
sendo feitas para tentar compreender e verificar se os biofótons estão 
mesmo implicados em processos de comunicação celular e se o DNA 
é sua fonte principal de emissão. (POPP, 1986)

Talvez hoje nos falte o comum, na esfera do político, na esfera do 
imanente. Continuamos aceitando uma suposta supremacia huma-
na, que já se mostra, mais uma vez, como um limite na tentativa de 
objetivar uma natureza da qual se mantém à parte.  

Estudos na área da biologia exploram as capacidades perceptíveis e 
de comunicação das plantas, que começam a ser vistas como dotadas 
de inteligência e como seres “sociais” em suas relações. (MANCUSO, 
2019; WOHLLEBEN, 2017) Por sua vez, outros dedicam-se aos co-
gumelos – Mycelium –, que são vistos como formas arquetípicas de 
redes de comunicação e monitoramento biológico. (STAMETS, 2005) 
Estamos diante de uma revolução epistemológica que mostra, com as 
condições de possibilidade do conhecimento de agora, que a vida é 
uma união simbiótica e cooperativa que permite o sucesso resiliente 
dos associados. (MARGULIS, 1999) Foi assim para os cloroblastos e 
para as mitocôndrias, e é assim no microbioma humano – conjunto 
de bactérias, vírus e fungos presentes nos corpos humanos, mesmo 
nos saudáveis.9

Desvios, de repente, nos convidam a ver o que antes não era ima-
ginado ser visto. Mas a irrupção do inesperado pode ser como um 
clarão que assusta e, a princípio, cega até que os olhos consigam, 
com esforço, primeiro entrever vultos para depois, gradualmente, 
entender o volume, a composição e a profundidade do que emerge e, 
atingindo os olhos e afetando os corpos, serem ainda outras imagens.

Pensar, agir, narrar por transversalidades significa, de todo modo, 
reconhecer e advogar formas de conhecimento que desestabilizam 
bússolas, convidam a pensar, elegem a hipótese como tom discursivo, 
apostam em ensaios. Contornam e transtornam rumos eventualmente 
traçados, buscando transgredir e historicizar os limites de sistemas 
de pensamento lineares, redutores, simplistas, que hoje mostram 
com clareza sua rigidez, seus equívocos e justificam sobretudo suas 
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arbitrariedades e violências simbólicas ou de fato. Sistemas que se imis-
cuíram de tal forma nas experiências mais banais que estão presentes 
nas práticas correntes da construção dos espaços de vida coletiva, na 
arquitetura e no urbanismo, nas universidades, nos dicionários, na 
linguagem e que aprisionam o cotidiano de sua potência política e 
estética, de seu desvio para a liberdade de outros mundos possíveis.

O prefixo “trans” é, aqui, uma escolha. De início, pensada como 
intuitiva, mas que se mostrou como um universo de possibilidades 
para se pensar certos estados quase que também de trânsito e de transe 
na ação historiográfica. O caráter inusitado de toda forma que, entre 
formas, se suspende e surpreende – a qual chamamos intuição e, 
pouco a pouco, hipótese – surge a partir de inúmeras deambulações 
e entrelaçamentos. Delineiam-se entre tempos, entre espaços, entre 
existências, que, suspensas do fluxo da vida – o que quer dizer no 
esquecimento e na morte –, insistem, ao emergir, em projetar-se para 
além de um tempo passado ou presente, em ser atualizadas, tornar-se 
discursos, sustentar ainda outras ações. 

O saber romântico de fins do século XVIII foi filho menos da 
Aufklarung que da tragédia barroca dos séculos XVI e XVII – como 
a tese de Benjamin continua a nos convidar a ler em suas entreli-
nhas. Propôs um modo de conhecer não doutrinário que atualizou, 
primeiramente, o próprio humanismo pagão do século XV, que o 
confrontara, por contraste temporal, com o greco-romano e com a 
cultura católica que se fechava em um sistema dogmático. Atualizou 
também vários temas da grande crise, sobre a qual pouco se fala, 
agora não apenas católica, mas também protestante. (YATES, 2001)

Essa outra crise havia sido provocada por um contraste, agora geográ-
fico, sobretudo pela experiência da diferença americana. Recoloca os 
saberes em um horizonte definitivamente humano e antropológico, 
ao apontar, por diferentes modos, os riscos de uma supremacia do 
exercício de um sujeito autocentrado e ignorante, tanto da multipli-
cidade com a qual interagia, quanto de sua unidade com mundos 
para além dos que conhecia.

No arcabouço do sistema dominante do pensamento ocidental, as 
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contribuições românticas tanto quanto aquelas que lhe inspiraram, 
discutidas pela experiência barroca e americana, ficaram latentes, 
excêntricas, ignoradas. Entretanto, é esse humanismo plural vivido 
em fragmentos, em meio a violências, intolerâncias e diásporas, que 
traz – ao lado de outras experiências de mundo, de outras culturas – o 
sopro que, mais uma vez, insiste em desestabilizar as certezas. Aqui, 
o humano não é algo dado, mas um horizonte possível de cultivo da 
própria ideia de humanidade em suas articulações e partilhas e que 
abre espaço para construção de uma outra epistemologia.

Nessas condições, narra-se transversalmente com o que o olhar foi 
capaz de sentir, de transformar em experiência com inúmeras histó-
rias conectadas. Como um pensar sem começo ou fim que se desvia, 
assim, de hierarquias, exclusões, arranjos binários, ou de causa e 
efeito, afirmando a radicalidade do presente e das atualizações, das 
conexões, das articulações, mas também do acaso na escrita da his-
tória, no modo de ativar o passado.

O comum não é uma unidade qualquer nem um ponto de partida, 
mas um esforço feito de fragilidades e incertezas, de atenção e cuidado 
em direção ao que cerca cada um, de muito perto e de muito longe.

No final dos anos 1960, o interesse pelas ideias de Spinoza e Epicuro 
foi grande, e a noção de clinâmen,10 cunhada, a partir deste último, 
por Lucrécio, emergiu em diferentes autores. Na Lógica do sentido, 
publicado originalmente em 1969, Deleuze, por exemplo, retomou 
seu interesse por Lucrécio e criou uma genealogia introduzindo 
Spinoza, ao lado de Nietzsche, como descendentes dele. (MONTAG, 
2013) Nessa genealogia, por sua vez, Lucrécio era um ponto central e 
estava ligado diretamente ao naturalismo do filósofo grego, uma vez 
que clinâmen havia sido o termo latino que ele criou para o “desvio 
imprevisível” que realizam os átomos, a partir da doutrina atomista 
de Epicuro. 

Ora, inúmeros outros podem ser incluídos nessa genealogia – melhor 
seria dizer nessa “nebulosa intelectual” –, como o próprio Vitor Hugo, 
já citado, e figuras-chave do romantismo e da filosofia da natureza, 
como Goethe. Para Johann Hoffmeister, Goethe participa da nebulosa 
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da Naturphilosophie tanto idealista (Kant, Schelling, Hegel) quanto 
daquela mais propriamente romântica (Hölderlin, Novalis, Schlegel), 
como um “sol entre os planetas”. (LEQUAN, 2011)

Essa genealogia poderia ser acrescida ainda daquela estudada ao lon-
go dos anos 1960-1970 por Althusser, por exemplo, que colocava o 
próprio jovem Marx – cuja tese foi dedicada a Epicuro – e correntes 
subterrâneas do socialismo, do materialismo e do marxismo como 
tributárias de Epicuro e Lucrécio. De Proudhon a Marx e aos seus 
leitores contemporâneos, a noção foi estudada tanto conjugada à 
própria ideia de liberdade quanto para sustentar outras hipóteses 
para os modos de conhecer e de narrar. 

Clinâmen, para Epicuro, segundo Lucrécio, retomados ainda por 
pensadores como Michel Serres, por exemplo, é um ângulo mínimo 
no percurso de um corpo, um desvio mínimo que causa as turbu-
lências e as espirais. Serres chamou atenção para a rigidez de uma 
forma de pensar sequencial, unidirecional, causal, que levaria a que 
se esquecesse e se silenciasse esse desvio indeterminado e imprevisível, 
considerando-o, em termos científicos e durante séculos, igual a zero, 
o que significou ignorá-lo. 

Por outro lado, Serres resgataria dos epicuristas e de Lucrécio a ideia 
de uma eidolon, evocando um pensamento a partir de uma intuição 
visual, presente em Goethe e em Victor Hugo, atenta às singularida-
des, às imbricações e às metamorfoses que elas originam e a como os 
sentidos se pensam com o mundo, e que, ao mesmo tempo, configura 
imagens, aparências, reflexos, memórias.  

Eidolon, palavra grega que se refere “ao que vemos”, à “imagem visual”, 
traz uma riqueza de significados e termos consigo: sombra, duplo, 
efígie, reflexo, fantasma, retrato, ênfase e outras tantas noções que 
vão se aproximando ou surgindo por derivações. Entre clinamen e 
eidolon o pensamento se abriria para a ideia de fluxo, de fragilidade, 
de instabilidade, de turbulência, de água. Para Hugo (1864 apud 
DIDI-HUBERMAN, 2003): 
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Lucrécio é esta grande coisa obscura: Tudo. [...] Viu tantos 
homens que eles acabaram por se confundir em sua pupila 
e que essa multidão tornou-se para ele fantasma. Chegou a 
este excesso de simplificação do universo que é quase seu 
desvanecimento. 

Segundo Serres (2014 apud FALLS, 2018, p. 6):

pensar é muito menos como o dia do que como a noite, quan-
do toda estrela brilha como um diamante, quando toda galáxia 
flui como um rio de pérolas, quando todo planeta, como 
um espelho, reflete a luz que recebe. Então, o conhecimento 
autêntico transborda de resultados e intuições; estabelece 
vários pontos de referência agrupados em constelações com 
formas que são tão díspares quanto as das disciplinas acadê-
micas. Assim, o conhecimento encontra verdades temporárias 
cujas cintilações luxuosamente coloridas piscam e mudam 
com a duração da Grande História. As únicas luzes que não 
tremem emanam dos planetas sem brilho original [...] Grande 
em tamanho, mas vacilando em dúvida e questionamento, 
essas estrelas de verdade se destacam contra o enorme fundo 
preto do não conhecimento, que está vazio sem limitações 
ou cheio de galáxias ainda inexploradas: coisas ainda a serem 
entendidas e a serem apreendidas. 

“Ver através” (ein Durchsehung) – assim Dürer, filho de Saturno e 
do tempo, já definia a perspectiva. Panofsky (2000) o recupera para 
explicitar a perspectiva como recurso da imaginação, uma forma do 
pensamento que, atravessando o espaço-tempo, reúne e compõe o 
heterogêneo em um Raumganze, uma totalização.

Do historiador da cidade e do urbanismo, exige-se esse corpo poroso 
capaz de absorver a vida exterior até que o múltiplo e a multidão se 
transformem em fantasma.

Esses debates do campo da estética e da epistemologia vão também 
atravessar os círculos de história da arte e da arquitetura de língua 
alemã (MALGRAVE, 1994 e LE BLANC; MARGENTIN; SCHEFER 
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2003) e a obra de certos autores em diferentes países, inclusive no 
Brasil. Tal como já o fizera Lucio Costa, Sigfried Giedion, por exem-
plo, cruzará o espaço-tempo em sua leitura sobre o barroco e o mo-
vimento moderno. Em seu livro de 1958, Architecture, you and me, 
pouco circulado e discutido, nos ajuda a compreender suas práticas 
e narrativas. A tese de Giedion não apenas reforça as tentativas de 
alguns historiadores, como Heinrich Wölfflin, Alois Riegl e August 
Schmarsow, de certa forma atentos à Bildung e suas implicações; 
embora já distantes da Naturphilosophie. Contudo, traça esforços no 
sentido de insistir na noção de espaço e na sua transversalidade como 
um modo de narrar a história das cidades e da arquitetura.

O ver através revela, portanto, a artificialidade, a desnaturalização e, 
consequentemente, a possibilidade de desconstrução da unidade face 
ao múltiplo, o jogo e tensão entre ambos ou, enfim, o investimento 
de desejo na instauração da unidade.

Este trabalho colaborativo propõe, seja no entrelinhas ou no entrever 
dos textos e imagens que o provocaram, tanto uma transgressão das 
interpretações primeiras e arraigadas quanto narrativas compósitas, 
atravessadas. Na errância de uma escrita coletiva e nas inversões e 
recombinações possíveis, experimentamos os outros que nos habi-
tam – em palavras e em formas de ver – como o movimento dos 
corpos plurais e dançantes, divisores e reunidos, de Lygia Pape (1968). 
Desnudam-se aqui as formas não para revelar a verdade de uma 
natureza desvestida, primeva, dada, mas, ao contrário, para adotar e 
propor, como se disse, transformações – metamorfoses.
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N O TA S

1   Homenagem a Alice Ruiz.

2   Praticar o xamanismo é xapirimuu, “agir em espírito”, tornar-se xamã é xapiripruu, 
“torna-se espírito”.

3  A América evocada aqui não é sinônimo dos Estados Unidos. Remete, primei-
ramente, aos territórios tropicais visitados por Américo Vespúcio e descritos em 
suas cartas e com os sonhos que fizeram sonhar seus relatos. Remete, ainda, a uma 
cultura híbrida barroca e a uma poética de crise, presentes em diferentes culturas 
do território do continente americano, que acentuam tanto a ideia de fragmento 
quanto a unicidade dos fenômenos. Ver: Pereira (1988).

4   Tom Baccei e Cheri Smith (1993) patentearam o método Magic Eye de produção 
de autoestereogramas e publicaram o primeiro livro da série em 1993. Pessoas com 
alguns problemas na visão estéreo podem não conseguir ver as imagens, e mesmo 
pessoas com a visão normal podem precisar de muitas tentativas, muita prática, 
para aprender a vê-las.

5   cf.- evocada, neste caso, por Didi-Huberman, supra cit. a propósito de Victor Hugo 

6    Aqui, o tema da viagem mais uma vez também se impõe. Blaise Cendrars, em Feuilles 
de route (1924), próximo, como se sabe, de inúmeros intelectuais brasileiros, perce-
beu essa atualização permanente em seu textos, sobretudo durante as suas viagens 
e experiências americanas, em que deslocou e radicalizou seu olhar transversal, já 
atento às poéticas, aos ritos dos povos africanos.

7  Exibições de Osmose: 1995 (Code, Ricco-Maresca Gallery), 1995 (Museu de Arte 
Contemorânes de Montreal), 1996 (Serious Games, Laing Gallery), 1997 (Arte 
Virtual – Realidad Plural, Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey), 1997 
(Serious Games, Barbican Art Gallery), 2001 (010101: Art in Technological). 

8   Toda a radiação eletromagnética é quantizada em fótons: isto é, a menor porção 
de radiação eletromagnética que pode existir é um fóton, qualquer que seja seu 
comprimento de onda, frequência, energia ou momento.

9     Ver o Human Microbiome Project, disponível em: http://commonfund.nih.gov/hmp/. 

10 Ouça em: https://soundcloud.com/colintucker/clinamen-bass-quintet.

https://www.digitalartarchive.at/database/general/work/database/exhibition-detail.html?tx_vafe_pi1%5Bexh%5D=118&cHash=ab7eb60448e89b5eae600b03ccf41ba4
https://www.digitalartarchive.at/database/general/work/database/exhibition-detail.html?tx_vafe_pi1%5Bexh%5D=118&cHash=ab7eb60448e89b5eae600b03ccf41ba4
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